
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاالت ـکیده مــجموعه چـمـ
ه نگر ــن کـــده دومیـبـرگزیـ

بین المللی علمی پژوهشی 
؛ ـره اهــل بیـتـــسیــ

ـره ــحوریت سیــــــــا مـبــ
 لیـــیرالمؤمنیـن عـــامـ

 

 :نظیمــهیه و تـــت
 

 
 

 بـــه کوشش:
ن ـــسلمیــالم و المـــجه االســحــ

 یـــلی راغبـــحمد عـــر مــــدکتـ
 و مــــــــــحمود فــــــــــــخرائی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛مجموعه چکیده مقاالت برگزیده دومین کنگره بین المللی علمی پژوهشی سیره اهل بیت
 با محوریت سیره امیرالمؤمنین علی

 دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی سیره اهل بیتتهیه و تنظیم: 
 و محمود فخرائی حجه االسالم و المسلمین دکتر محمد علی راغبیبه کوشش: 

 فخرائی احمد :نظارتتدوین و 
یم شهبازیفاطمه سادات حقی، مینا نفیسیویراستاران:   ی، محمدعلی فخرائ، مر
 هادی معزیطراح جلد: 

 احمد فخرائیصفحه آرایی: 

 مهدیهانتشارات: 
 اول نوبت چاپ:

 011  شمارگان:
 428-429-2727-881  شابک:

  

 :قم(6931)دومین: ؛ با محوریت سیره امیرالمؤمنین علیاهل بیتکنگره بین المللی علمی پژوهشی سیره سرشناسه:       
؛ با مجموعه چکیده مقاالت برگزیده دومین کنگره بین المللی علمی پژوهشی سیره اهل بیت  عنوان و نام پدیدآور: 

دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی تهیه و تنظیم و برگزار کننده / سیره امیرالمؤمنین علی محوریت
  و محمود فخرائی به کوشش محمد علی راغبی؛ سیره اهل بیت

 .6933قم: مهدیه،  مشخصات نشر: 
 .ص349 مشخصات ظاهری: 

   328-314-2919-888    شابک:
 اطالعات فیپا  نویسی بر اساسفهرست

 کتابنامه.  یادداشت: 
 کنگره ها-ق.48-قبل از هجرت 99،امام اول، علی بن ابی طالب  موضوع: 

 چکیده ها -ابه هاطمقاله ها و خ-ق.48-قبل از هجرت 99،امام اول، علی بن ابی طالب  : موضوع
 دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی سیره اهل بیت شناسه افزوده: 
 راغبی، محمد علی شناسه افزوده: 
 محمود ،یفخرائ شناسه افزوده: 

 BP 2/92ک/  3      6931 رده بندی کنگره:

 80159/782 رده بندی دیویی: 
 8207579 شماره کتابشناسی:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تــرسـهـــــــف
 

 

 9  قدمهــم
 99  گرهــکن ریــوشت دبـن شیــپ

 52  قلیدـظام تـراجع عـنمود های مـها و رهامــپی
 29  ندان مسیحیمدیدگاه اندیش از لیـام عــــام
 37  بــرگزیده قاالتـــکیده مـــــهرست چــف

   973نین علـیـمؤیرالمـره امـــرآن در سیگاه قجای ـل اولــفص

   989یامیرالمؤمنین علـ نظراز م عیشتاقتصاد و م دومفصـــل 
 522  ـرتــرهـنگ و مـعاشـ،فـــره علـویــسیـ سومـل ـفصـ

  779یـعل امـام از دیدگاه اخالق و تــربـیت چهارمفصـــل 
   723یعلـ امـام حاکمیت و سیاست در سیــره پنجمفصـــل 
 393  ـقالنیـتـــم و عــ، علـیـــعلـ ـامـــام ششمفصـــل 
 337  عنویـت و عبــادتـمــ ،سیـــره عـلـوی هفتمفصـــل 
   802ـره عـلـویـات در سیـــهنــــر و ادبیــ هشتمفصـــل 

 893  ین المللـــب و یـعلـ ـامــام خشـــــب
 977  تادـــرامی داشت اســگ
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 مقدمه

 

 فر  هه   نشههر م ظهه   بههد سههیر  م ههت بیهه قههر و    مل للههگ بههی  دبیرخانههد دمی ههگ ه  ههر 
 حهه    د  سههیر  م ههت بیهه قههر و     محیهها    م ههت بیهه   هها   مهه    قههر و   معهها  

 بههد   ن هه د  مقتصههاد   ریههر   ری یههر  سیاسهه    خههان مد   مجت هها،گ  فههرد   گ نههاگ و  هها 
 مح ه  حضهر  خت هگ مرت ه  بهد م سه    ها فعالیه  میه  ههد  نجهایگ م     سهان  مگ منجام

 برنامهد ت هامگ ههد مسه  بایسهتد مهگ باده     خانه مو ،صه     ارها   میشهاو مصطفگ
  هها  حهه    د  متخصصههاو   ها د اسههاو ذ ق   من یشههد م  گیههر  برههر  بهها  هها اههر     هها

 .برس  مجرم مرحلد بد   نراد  سر رش  دایست گ بد  م تکامت مرمحت مختلف

   حهه    محتههرم مسههتادمو   من یشهه   مو   م    دیهه گا  م  م هه   برههر    مسههتفاد     میهه  م 
 بها تها  سه    به د  دبیرخانهد هها  دسهت   د    ه م   ،ل هگ  یئه    فکهر تاقم ،  مو بد دمنش ا 

 ر هها  بههر رژ  شههگ   ،ل ههگ  فر   ههگ    ههر   هها  برنامههد    هها اههر   مههها     مطالعههد
 .ن ای  میفا ها  م    فعال نقشگ   مفز د   نرا گذم   مثر   هیفی  مان گا  

 بهی  دبیرخانهد دمی هگ ه  هر م  سه    سهیر  م هت بیه قهر و    مل للهگ بهی  ه  هر برگزم   
  میه  جره  م مجهرم مهگ گهردد  د  دمخهت   خها ا م  هشه    سیر  م ت بیه قر و    مل للگ

بها خلهآ  ثها   ، ه م مهردم   رم ه مو  م  ی  مضا،ف مگ یابه  ههد من یشه   مو  رژ  شه رمو  
 م ههت بیهه سههیر    معهها    قههر و   فههاخر   م  نهه    می ههد   تههر ی  بههیر م  رههیر فر  هه 
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  بهه یژ       د هها   ه  ههر نراد هها  ،ضهه      کهها    ح ایهه  مقشهها  مختلههف مههردم  بهها  م
 .د  یک فضا  مع    فرم م مگ ن ای   م مرمجع ،ظام   ،ل ا  م،الم 

 

 ا  دبیرخاند:م  برنامد  

 پژوهشی –بخش علمی  . 1

 برگزاری جشنواره ها . 2

 برگزیدگان . 3

پایی نمایشگاه ها . 4  بر

برگزززاری نش ززی هززای علمززی ه یارگاهیززای یخ  ززی و یززایر  وره هززای  . 5
 ان و فرهیختگان ملی و بین المللیآموزشی با حضور اندیشمند

 احیای ینن قرآنی و ییره اهل بیتی . 6

 ...و 
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 :ه زول اللزال ریزززق
نَ 
َ
 َیا.زاب  زبَ  ِلي  ززززَع  َو  ِم زِعل  ززال   ة  زنَ زِدیززززمَ  اززأ

 :رمو ندززززف رمزززبرایزیامززپ
 شیر. آن  رب  و عززلی ه تم معل یرزش نززززم

 

یی ی پژوهشی ییره اهل بیی ومین ینگره بین المللی علمی    یره امیرالمؤمنین علیبا محور
 قر و   سیر  م ت بی د می  جش  م   بی  مل للگ  مج  ،د برنامد  ا م  

 

تالدهگ رژ  شه رمند بهد م ظه    ،ل هگ رژ  شهگ سهیر  م هت بیه  د می  ه  ر  بی  مل للهگ
  ه کادههگ د    میهها  متعهه د   ج منهه  مختلههف  یرمل ههنم ی  ممههام ،لههگبا د اسهگ سههیر  مم

 مس .   ش حک متگ  ن رش دی گ  ه ر مجت ا،گ   م ر مخالقگ  و حضر 

می   خه مد ،ل هگ م     هذم  ت یهی  مکته  ،له     تهر ی  فر  ه  مرتضه   ،ریهد م  بهرم  
م میههد   یافتههد  هها  نهه    ،راههد   دسههتا  د ا  ههها برد  د   مسههتا  م مجرههد   دهه    بهها 

ر  هها  رههیر     ج ممههع ممههر   بشههر  فرم    من یش   مو میههحا  قلههم   م بهها  فکههر چههال
   نظر فرم م    د  مس . 

  م  م: 
  ر      مکت  م ت بی تر ی  ف.1
  م ی  ،لگنممیرمل   م کا  ا  ، لگ  و م  سیر م مید  بر سگ چالر  ا  ج ممع بشر   .2
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 محورهای ینگره:

   م ی  ،لگممیرمل نجای ا  قر و د  سیر 

   فر   گ   ریر ()سیاسگ  مجت ا،گ مل  م ی  ،لگ.می ل   م انگ قر نگ د  سیر   فتا   ممیر1
 مل نم ی  ،لگ.تاثیر  م     ا  قر نگ د  هالم ممیر2
 مل نم ی  ،لگ.تاثیر مدبگ قر و د  هالم ممیر3
 مل نم ی  ،لگ.منس با قر و د  سل ک ، لگ ممیر4
 مل نم ی  ،لگهتاب  قر و هریم د  سیر  ممیر .حفظ   ج ع  5
 مل نم ی  ،لگ.تفسیر  یا  قر و هریم د  هالم ممیر6
 مل نم ی  ،لگ.بر سگ مفا یم قر نگ د  هالم ممیر7
 

 مقتصاد   معیش  م  م ظر ممام ،لگ ،لید ملسالم 

 مل نم ی  ،لگ.سالم  مقتصاد   داخصد  ا  مقتصاد   مانگ د  سیر  ممیر1
 گمل نم ی  ،لبیر مقتصاد    معیشتگ    م  ها  ا  م تقاء   ت سعد مقتصاد  د  سیر  ممیر.ت م2
 مل نم ی  ،لگ.مختالال     سی   ا    م   ا  م ا    با فساد مقتصاد  د  سیر  ممیر3
 مل نم ی  ،لگ   قف   ریر  د  سیر  ممیر فتا  ا  مقتصاد  مان   : ق ا،   ذخیر  سا  .4
 مل نم ی  ،لگمقتصاد    مالیا    د  م  د  سیر  ممیر.م ابع 5
 مل نم ی  ،لگنیا م     ا   م ل ی   ا  مقتصاد  د  سیر  ممیر مقتصاد مقا متگ    م  ها  ا .6
 مل نم ی  ،لگ.میت ، مل  د  مقتصاد   معیش  د  سیر  ممیر7
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  سیر  ،ل     فر      معادر 

 گیر  ممیرمل نم ی  ،ل( د  سا  فر یختد)نخ  او دمنش   مومقشمجت ا،گ با م ت ااا  فر   گ  .1
 د  سیر  ممیرمل نم ی  ،لگ.جای ا  بان مو   فعالی   ا  فر   گ   مجت ا،گ  ناو 2
 یر  ممیرمل نم ی  ،لگ.تعامت   معادر  با خان مد  )  سر   فر ن مو(   بست او د  س3
 یر  ممیرمل نم ی  ،لگد  س .تعامت با ها گزم و   م یرمو جامعد مسالمگ4
 سیر  ممیرمل نم ی  ،لگ .م ت ام    سی گگ بد مقشا   سی  رذیر مجت ا،گ   فر   گ د 5
 یر  ممیرمل نم ی  ،لگ. دم     س م مجت ا،گ   م ا    با ب ،   ا د  س6
 یر  ممیرمل نم ی  ،لگ.چ  ن گ برخ  د با میحا    دد  او د  س7
 

   دی گا  ممام ،لگ ،لید ملسالممخالق   تربی  م 

 قالنگ   تربی ،.جل    ا  تربیتگ )تربی  دی گ   مذ  گ   تربی  مخالقگ   تربی  ،اافگ   تربی  1
 نم ی  ،لگسیاسگ   مجت ا،گ( د  سیر  ممیرمل     
 مل نم ی  ،لگ.م انگ   می ل مخالق   تربی  د  سیر  ممیر2
 ،لگ مل نم ی .مخالق ها برد  د  سیر  ممیر3
 نم ی  ،لگ.بر سگ   نق    س جر   مء   نظریا  مخالقگ   تربیتگ بر مساس سیر  ممیرمل 4
 نم ی  مل ممیرم  سیر  . م  رد ا    م  ها  ا  مخالقگ   تربیتگ د   د    ت سعد ت  نگ جامعد مسالمگ 5

 ،لگ    
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  د  سیر  ممام ،لگ حاه ی    سیاس 

 مل نم ی  ،لگسیر  ممیرد   .حاه ی    سیاس  دمخلگ1
 مل نم ی  ،لگ.م  م    خط مشگ حاه ی  د  سیر  ممیر2
 مل نم ی  ،لگ.مصلح  نظام   حاه ی  د  سیر  ممیر3
 مل نم ی  ،لگ.م هاو  درمیط    ظایف مس لی    ها گزم مو د  سیر  ممیر4
 گمل نم ی  ،ل.تعامت مردم   حاه ی    تحلیت جریانا  سیاسگ د  سیر  ممیر5
 مل نم ی  ،لگ.سیاس  خا جگ     مبط بی  مل لت   ج     یلح د  سیر  ممیر6
 مل نم ی  ،لگبا سیر  حک متگ ممیر ت اط حاه ی  جرانگ حضر  مر  .م 7
 م ی  ،لگمل ن.، مل  سیاسگ   مجت ا،گ د  حاه ی  م  سیر  ممیر8
 م ی  ،لگجای ا  م یری  د  سیر  ممیرمل ن.9
 

 ممام ،لگقالنی    ،لم،   

 نم ی  ،لگ.مفر م   جای ا  ،لم   ،قت د  سیر  ممیرمل 1
 نم ی  ،لگ.م  ی  تعلیم   تعلم   تعقت د  سیر  ممیرمل 2
 نم ی  ،لگ. مبطد ،لم   ،قت   دی  د  سیر  ممیرمل 3
 نم ی  ،لگ.جای ا  ،ال او د  سیر  ممیرمل 4
 نم ی  ،لگ.فلسفد   م انگ ،ل م د  هالم ممیرمل 5
 نم ی  ،لگممیرمل  .  مء   نظریا  ،ل گ د  هالم6
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   مع  ی    ، اد سیر  ،ل   

 نم ی  ،لگ.مع  ی    ، اد  د  سیر  ممیرمل 1
 نم ی  ،لگ. مبطد خ م   منساو د  سیر  ممیرمل 2
 نم ی  ،لگ.جای ا  ، ادم  خاید )ن ا           ریر ( د  سیر  ممیرمل 3
 نم ی  ،لگ  جل    ا   و د  سیر  ممیرمل .مفر م ،  دی    ب  گگ 4
 نم ی  ،لگ.جای ا    جل    ا  م اجا    نیایر د  سیر  ممیرمل 5
 نم ی  ،لگ.م ا ل   مقاما  مع    د  سیر  ممیرمل 6
 نم ی  ،لگ.برخ  د با مفرمط   تفریط د  مم   ، اد  م  سیر  ممیرمل 7
 

   ر   مدبیا  د  سیر  ،ل   

 نم ی  ،لگ ی اد اختگ د  هالم ممیرمل  .فلسفد   ر  1
 نم ی  ،لگ.ظرفی  د اسگ   رردم ش  ا    ر  د  سیر  ممیرمل 2
 نم ی  ،لگ.جل    ا    ر مسالمگ معایر د  هالم ممیرمل 3
 نم ی  ،لگ.جل    ا  مدبگ نر  مل الرد د  هالم ممیرمل 4
 معایر    .تاثیر س ک مدبگ نر  مل الرد د   باو   مدبیا  هر    5
 

   م ا ،ا  مرت ط با مح   ا  ه  ر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  وشتـیش نــپ
 نگرهــیر کــدب
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 ـیش نــوشتـپ

 ــنگرهــــــــیر کــــــدب
 

 یتسیهمز و صلح و حقوق بشر هیداع هاست و یتکنولوژ شرفتیوپ تهیعصر حاضر که عصر مدرن
 تیاز معنو یدور فساد و از ظلم و زیاز هر چ شیآن ب کرهی؛ متأسفانه پعادالنه همه جهان را فراگرفته

 یعل رمؤمنانیام رهیپاکان وصالحان و در رأس آن س رهی، رنجور است و به شدت خالء سوعدالت
 .شود یم احساس

 تیحاکم و تیمعنو فرهنگ و، با عدالت، عبادت، اخالق زیاز هر چ شیب خیدر همه تار یعل نام
آن  رهیس ازمندیدر جهان معاصر به شدت ن یوسبک زندگ یبشر اتی. لذا حگره خورده است یاله

، عدالت، اخالق نیدروغ انیکه مدع یالزم است در عصر در همه محورهاست و حضرت
 و یاخالق یارزش میمفاه روند و یم شیپ یجهان خوارگ یدفاع از حقوق انسانها به سو و تیمعنو

 و شمندانی؛ اندکنند یم فیخود تعر ییایو دن یرا طبق خواسته ها و منافع ماد یواجتماع یاسیس
، یعل نیرالمؤمنیام یو سبک زندگ رهیس و شهیدر اند میمفاه نیپژوهشگران با رجوع دوباره به ا

 .ندینما اءیجهان اسالم اح یالملل نیب شهیرا در عرصه اند میمفاه نیا

کرد تا  جادیرا ا یفرصت یعل نیرالمؤمنیام رهیس تیبا محور تیاهل ب رهیس یالملل نیب کنگره
محور  8خودرا در  یپژوهش یها افتهیعرصه  نیدر ا یوحوزو یودانش پژوهان دانشگاه ختگانیفره
، تی، اخالق وترباشرت، فرهنگ ومعشتی، اقتصاد و معیعل نیالمؤمنریام رهیقرآن در س گاهیجا

با خلق آثار  و ندیارائه نما اتیوعبادت و هنر وادب تی، معنوتی، علم وعقالناستیوس تیحاکم
 یراهکارها را فراهم نموده و تیومعارف اهل ب رهیس شیاز پ شیب جیترو نهی، زمارزشمند خود

 .در سطح جامعه مطرح کنند تیاهل ب رهیرا در جهت تحقق س خود یعلم
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 یداخل یوآموزش یکنگره پس از فراخوان مقاالت ودعوت از پژوهشگران مراکز علم نیا بحمدالله
 اثر 01 که از تعداد دیکنگره واصل گرد یعلم تهیکم رخانهیبه دب یقیمقاله تحق 0011از  شیب یوخارج

 مقاالتعلمی سطح  و پاالیش یابیپس از ارز بعمل آمد و ریاز مقاالت به عنوان مقاالت برتر تقد
اثر  828اثر در سطح علمی ترویجی و  052اثر در سطح علمی پژوهشی،  010 ،توسط کمیته علمی

 .دیبه همه صاحبان مقاله ارائه گرد همربوط یگواه زین در سطح علمی تخصصی تشخیص و

نفر عضو هیئت علمی و  184  بدین شرح می باشد: از میان آثار رسیده به دبیرخانهگزارش آماری 
 757تعداد ،  8نفر دانشجو و طلبه دارای مدرک ارشد و سطح  810دارای مدرک دکتری و فوق دکتری و

در میان پدیدآورندگان نفر بانوان  808نفر آقایان و  128تعداد  و نفر حوزوی 08نفر دانشگاهی و 
 .داشته اندمشارکت 

 یهمه مقاالت به زبان فارس دهیوتشکر از همه ارائه کنندگان مقاله در قدم اول چک ریضمن تقد اکنون
وصاحب نظران قرار  نیمحقق اریاخت در شتریب یشده وجهت بهره بردار میتنظ شیهما یدر محورها

پایگاه و دیگر (ISC)استنادی علوم جهان اسالم پایگاهمقاالت مرتبط در مرحله بعد در  و. ردیگ یم
 یدسته بند شیهما یمجموعه مقاالت بر اساس محورها های علمی تحقیقاتی مربوطه نمایه سازی و 

 یعرب یها مقاالت به زبان دهیچک نیو همچن .گرددمی صاحب نظران واقع  اریدر اخت و آماده طبع و
 .دیخارج از کشور در آ نیمحقق و در معرض نظر تهیه زین و غیره یسیانگل

و  ختگانیهمه فره و ارسال نمودندرا  ارزشمند خود یامهایالزم است از مراجع عظام که پ انیپا در
انه خود که با تالش خالص یمحترم دیاز اسات کردند و دایکنگره حضور پ هیکه در اختتام ییتهایشخص

 لبعم ژهیوتشکر و ری، تقدشیهما ییمقاالت را به عهده گرفتند واز همه دست اندرکاران اجرا یداور
را که  ییها آخرت آنان قرار دهد و قدم رهیتالشها را ذخ نیخداوند متعال اجرو پاداش ا است دی. امدیآ

 . استوار گرداند ثابت و زیشود در آخرت ن یبرداشته م ریمس نیدر ا
 

 یراغب یعل محمد
 کنگره ریدب                                                                                                               
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 ﴾است تنظیم شدهبه ترتیب حروف الفبا  میاعضای کمیته عل﴿
 

 ینیحس بیط دمحمودیس   یاعراب نیغالمحس
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 ﴾است تنظیم شدهبه ترتیب حروف الفبا  تعالی حفظهم اللهها و رهنمودهای مراجع عظام تقلید پیام﴿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 یهاها و رهنمودامیپ
 دیراجع عظام تقلــــم

  حفظهم الله تعالی
 

 آملی وادیـــــج العظمی الله آیت .حضرت1
 بحانیـــــــــــس حضرت آیت الله العظمی.2
 صافی گلپایگانی العظمیالله آیت  .حضرت3
 عـلوی گـــرگانی العظمیالله آیت  .حضرت4
 مـکارم شــیرازی العظمیالله آیت  .حضرت5
 هــمدانینوری  العظمیالله آیت  .حضرت6
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 ﴾آملییوادـــجالعظمیاللهآیتحضرتنمودهایـره﴿
 

با شورای سیاست گذاری دبــیرخانه دائمی  دارــــید در یآمل یوادــج العظمی الله تیآحضرت 
جلوه خداوند  یدارد کل عالم هست دیقرآن تاک :داشتند انیب کنگره بین المللی سیره اهل بیت

ت مقاال نیبدانند ا دیبا زیما ن هیعلم یباشد، حوزه ها یم میخداوند در قرآن کر ژهیو یاست، اما تجل
از حضرت  یانوشته شده است تنها جلوه المؤمنین علیریکه در خصوص حضرت ام ییو کتابها

 نیاست که هم یدر حال نیالبالغه است و ادر نهج علیحضرت  اتیتجل . امااست ریام
 .ما مهجور است هیعلم یالبالغه در حوزه هانهج

علم کالم و  تیتقو یبرا هیعلم ی: حوزه هافرمودندادامه در  یآمل یجواد العظمی الله تیآحضرت 
مانند رسائل  یدرس رسم کیندارد مگر آنکه نهج البالغه را به صورت  یچاره ا چیه یامامت شناس

 .و مکاسب، در خود داشته باشد
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 یاظهار داشتند: امام امام علی یو معنو یعلم تیشخص پایان ناپذیریله با اشاره به عمق  معظم
 یم یکس یجز عل ایدارد؟ آ یآسمان دوم نیا ریز ایآ «یدونفق  ن ت  أقبل  یلونس  » فرماید یکه م

 ریخواهد در خصوص حضرت ام یم یبوعل یاست که وقت نی! همد؟یبگو یسخن نیتواند چن
؛ «المحسوس نیاألصحاب کالمعقول ب نیهو ب یاّلذ» دیگو یکند م یرا معرف شانیو ا دیبگو خنس
 .است تیعقل جامعه انسان یعل یدست و پا بودند، و به راست گرانیبود و د نهیعقل مد یعل

شود  هیعلم یحوزه ها یدرس رسم« کالم» دیبا نیاذعان داشتند: بنابر ا در پایان دیدار قدریعال مرجع
حفظ  یالبالغه را بفهمند چرا که براکه باسواد باشند و بتوانند نهج میرا پرورش ده یطالب میتا بتوان

 .تسیبودن جز با نهج البالغه ممکن ن یباشد و انقالب یانقالب بماند و حوزه انقالب دینظام، با
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 ﴾ــبحانیـــسـالعظمیاللهآیتضرتـحنمودهایـره﴿
 

با شورای سیاست گذاری دبــیرخانه دائمی کنگره  داریــــدنی در حضرت آیت الله العظمی سبحا
 ،در تاریخ نگاری سیره نویسی غیر از تاریخ نگاری است :داشتند انیب بین المللی سیره اهل بیت

 بر اکرمزمینه پیامو ...( که اکثر کتابهایی که در  حوادث بیشتر مورد بحث است )که کی متولد شده
در میان اهل  7نوشته شده بیشتر تاریخ نگاری است.سیره نویسی از حدود قرن  و حضرت علی

قای مرحوم آ،سنت شروع شده و ابن القّیم جز اولین ها بوده با کتاب سیرة النبی األکرم
 دارد که به سیره پیامبر پرداخته. البته چه بهتر که  پژوهش «بیأدب النّ »کتابی تحت عنوان  طباطبایی

 های جدید در این حوزه هم تاریخ باشد و هم سیره.

همان طور که می دانید در علم اصول، سیره به : ادامه فرمودنددر  سبحانی العظمی الله تیآحضرت 
عنوان فعل بکار می رود و حداکثر جواز را می رساند که حرام نیست، خیلی اگر باالتر برویم استحباب 
را می رساند اما دیگر وجوب را نمی رساند چرا که عمل است و عمل گاه مستحب و گاه واجب.آیات 
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شاره دارد که باید جمع آوری شود و مورد دقت قرار بگیرد. و ما ا قرآن کریم نیز به سیره پیامبر اکرم
بتوانیم الگو نشان دهیم. در واقع سیره یک الگو نشان دادن است  و در اصل بتوان در زندگیمان به عنوان 

 الگو قرار بدهیم.

ال ان مثاز جمله طرق و راهکارهای تربیتی، الگو نشان دادن است که به عنومعظم له در ادامه گفتند: 
غرب برای آرایش کردن جوانان الگو نشان داده که جوانان ما را گمراه بکنند و الهام بگیرند.ما هم باید 
بتوانیم واقعا این مسایل را بصورت ترسیم دربیاریم که کتابت تنها نباشد و امکان اجرایی شدن را داشته 

برای شستن دستهای  حضرت برایشان مهمانی آمده، خود منانامیرمؤ به عنوان مثال باشد.
مهمان اقدام کردند و دست خودشان را دادند به فرزندشان یا خادمشان بشویند.مهم است که مسائل 

 سیره، تبیین و تشریح و ترسیم گردد.

ضمنا همین طور که علم و فعل خداوند بی پایان ایشان در پایان رهنمودهای خود اشاره فرمودند که 
م جای ـقرن است که علما درباره قران کار کرده اند که هنوز ه41ناپذیر است. است، قرآن هم نهایت 

ه داشتــه قبلی نــایی دارد کــوآوری هـــی آید نـه مــعدی کــفسر بـه مـدلیل اینکــار دارد. بـک
هم ثقل اصغر هستند در کنار قرآن و در مورد این بزرگواران هرچه کار بشود  مه اهل بیتائاست.
که راهگشای  پیدا خواهد شد برای ما روایاتشان چه در آدابشان و یا اخالقشان مطالب جدیدی چه در

نوشته های بیشتری چه در تاریخ و چه در سیره در  البته در خصوص امیرالمؤمنین .ما خواهد بود
 .و تحقیق بشودکار  هاروی آن بیشتر هست که باید مقایسه با دیگر اهل بیت
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 ﴾گلپایگانـــیصــافیالعظمیاللهآیتضرتـحپــــیام﴿  
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 دامت برکاته متن پیام مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی آقای صافی گلپایگانی
  منین حضرت علییرالمؤبه کنگره بین المللی سیره ام

f 
ا ا ان  د  ی ه  ذ  ال   ه  لّ ل   مد  الح   ذ  ه   ه  للّ ا اان  د  ن ه   أ  وال  ی ل  د  هت  ن  ا ل  ن  ا ک  م   و  ل 

 مدائحه الغراء فی محکم الذکر  تت وماذا یقول الناس فی مدح من أ

کدام از آنها بخواهد جاودانه مدح  های گویای جهان را در دهان داشته باشد و با هراگر انسان همه زبان
اشرف کلمات الهیه،   مدح آن شخصیت عظیمی که بعد از رسول خدا اول و ثنا بگوید از حرف

ه و مظهرالعجائب و معدن الغرائب است و مالک ، اتم براهین ساطعدالیل جامعه ، ادّل اکبر آیات ربانیه
 ؛خواهد گفت، بیشتر نالله برحق است های انسان مافوق و برتر و خلیفةمتکل عظ

 حرفی است از هزاران کاندر عبارت آمد  وصف یار گفتند  نهایت کزاین شرح بی

 پیامبر عالیقدر اسالم، که دل قرآن سخنی گفتتوان درباره آن یگانه دوران و حقیقت و ع  چطور می

وا حص  ا أ  م   اب  ّس ح   ن  الج   و   اب  تّ ک   نس  ال   و   م  قال  أ   اض  ی  الر   و   اد  د  م   حر  الب   ن  و أ  ل  »: اش فرمودنددرباره
  «نس  لح  ااب  ا أ  ی   ک  ل  ائ  ض  ف  

اص و خ، از بزرگ بنده ف آنها بیست و نه حرف بیشتر نیستها و کلماتی که حروتوان با جملهآیا می
خود او را وصف و مدح فرموده است،  ، خداوند متعالص خدا که در آیات بسیاری از قرآنمخل

 :توصیف و ستایش کرد

 من معالیه قاصر و عشرین حرفا     خیط من نسج تسعة ن قمیصا  و إ
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، هر چه پیشوای مجاهدان مدح و ستایش شده دان وحتا به امروز آنچه از آن امام عظیم و رهبر مو و
 اشاره شده است . ای از نواحی عظمت آن حضرترسا و شیوا بوده تنها به ناحیه

 : امام را به این سخنان توصیف کرد ،معاویه و به درخواست و اصرار او آن که در مجلس

ن ، یستوحش مواحیه  ن ن  م   ، و العلم  من جوانبه   ر الحکمة  ، تتفّج القوی المدی و شدید   بعید   ه  کان و اللّ 
 ه  نفس   ب  حاس  ، ی  ة  کر  الف   ، طویل  معةالد   ، غزیر  باللیل و وحشته، و کان و الله س  ، و یستأن  نیا و زهرتهاالد  

نا فی ، و کان  ن  ش  الخ   عاش  الم   ن  ، و م  القصیر   باس  ن الل ّ م   ه  ب  عج  ، ی  یی ما مض  عل   یه  ّف ک   ب  قل ّ ، و ی  الذا خ  إ
ر معاویه به این دو را در حضو او را ستود و آن بانوی شجاع و با معرفتی که آن حضرت  ،ناد  کأح  

 : شعر مدح نمود
 بح فیه العدل مدفوناقبر فأص  صلی الله علی جسم تضمنه 

 فصار بالحق و الیمان مقرونا قد حالف الحق الیبغی به بدال 

اشارتی  به منقبتی از مناقب آن حضرت و هزاران و هزاران شاعر و مادح و عالم و نویسنده هریک
 .اندکرده

 ،و تا علم، فضیلت اندچهارده قرن است که دانشمندان و حکیمان دوست و دشمن از فضایل او گفته
 . دگان نیز او را ستایش خواهند کردعدل و کماالت انسانی مورد ستایش است آین زهد،

ای خواند را معجزه اعتراف نمود و باالخره باید علیسخن را باید کوتاه کرد و به ناچیزی خود باید 
ی که از همه معجزات اعطا فرمود . معجزه اش حضرت خاتم االنبیاءکه خداوند به رسول گرامی

   .انگیزتر استتر و حیرت، بزرگانبیای گذشته

و  عال را به نعمت والیت آن حضرتزمین ادب را ببوسیم و خداوند مت پس سزاوار است که
 فرزندان بزرگوارش تا حضرت صاحب وقت و ولی عصر و مالک امر موالنا المهدی ارواح العالمین

 . له الفداء حمد و سپاس بگوییم
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احت اند و به سحقیر از خادمان دربار آسمانی علوی که توفیق برگزاری این همایش با عظمت را یافته
محضر مقدسشان درخواست دارم که این کمترین نمایند تشکر ویژه دارم و از مقدس آن عرض ادب می

ترین خادم خادمان قبول کنند و مرا در ثواب و اجر عظیم خدمت خودشان سهیم را به عنوان کوچک
 رحمه الله .و الم علیکم  نمایند و الّس 

 

 ـ مشهد مقدس  4141عیدسعید میالد حضرت ثامن الحجج علیه السالم 

 ه صافیلطف اللّ 

 ممهور به مهر
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 ﴾انـــیگـرگعـلویالعظمیاللهآیتحضرت پــــیام﴿  
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 مدظله العالی دفتر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

f 
هده علی عباده اشه تبارک و تعالی و اللّ  ان الیعرف حجة : ادنی مایکون به العبد ضاالعلیقال 

 . و فرض والیتهه تبطاع ه عزوجّل اللّ  رالذی ام

کند نشناختن ترین چیزی که انسان را گمراه می؛ نزدیکفرمودند موالی متقیان امیرمومنان علی
 حجت خداوند است . 

بزرگواران  و سیره آن دینی واخالقی ماست که نسبت به شناختن اهل بیت، که وظیفه عقلی از آنجا
نگره ــین کــدر دوم یره اهل بیتــنگره سـیرخانه کـ، دبکه الگوهای بشر هستند، همت گماریم

اند اقدام نموده منین علیی موالی متقیان امیرالمؤریت سیرهبین المللی علمی پژوهشی با محو
ی فضالء و دانشمندانی که آثار علمی خود را پیرامون وجود مقدس ابواالئمه ارائه که اینجانب از تمام

از تمامی دوستان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت که در قالب و اند تشکر نموده نموده
اند تشکر نموده و برای موفقیت ت فراوان شدهامتحمل مشقات و زحم ی سیره اهل بیتکنگره

لله ا ی داهیه حضرت بقیةله مشمول ادعیهاز خداوند متعال آرزوی توفیق کرده و ان شاءالتمام عزیزان 
 ه و برکاته. والسالم علیکم و رحمت اللّ قرار گیرند االعظم

 4141رجب المرجب سنه  41

 ممهور به مهر
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 ﴾شــــیرازیمــکارمالعظمیاللهآیتحضرت پــــیام﴿  
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  دامت برکاتهپیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی 
 حضرت امیرمومنان علی سیره  به کنگره

 بسم الله الرحمن الرحیم

 هاللّ  سالم علیکم ورحمة

ته باشم، شرکت کرده و بیاناتی داش قولی که به آن کنگره محترم داده بودم حضورا  آرزو داشتم بتوانم طبق 
 .حضور خود را تبدیل به این پیام کنم ،اما کسالتی عارض شد و ناچار شدم ضمن عذرخواهی

الزم می دانم ایام سعید عید غدیر را که هنوز در شعاع آن قرار داریم به همه شما عزیزان تبریک  قبال  
از همه دست اندرکاران محترم این کنگره باشکوه که برای تشکیل آن زحمت فراوان کشیده اند  گفته و

 .تشکر کنم و به همه حاضران عزیز، فضال، دانشمندان و افراد محترم دیگر تبریک گویم

چیزی نیست که به آسانی بتوان حق آن را در صدها بیانیه  و اما مسأله شرح سیره امیرمؤمنان علی
 .دهیم جای ایکرد و عبارات ما همانند این است که بخواهیم دریایی را در کوزهبیان 

ابعاد زیادی دارد که با دقت در نهج البالغه  عزیزان! همه می دانیم شخصیت امیرمؤمنان علی
 .نمایان می گردد تمام سیره علمی و عملی آن حضرت

او را فرماندهی بسیار الیق می بینیم که از تمام فنون جنگی   (17خطبه شماره )مثال در خطبه جهاد 
گاه است و از طرق پیروزی عادالنه بر دشمن کامال    غیر آن نپرداختهه تمام عمر بکه خبر؛ گویی با آ

 .است

ین استاد عرفان می یابیم که را بزرگتر ؛ امـــامکه می رسیم (09خطبه شماره )به خطبه اشباح 
 عرفةدرس عرفان داده و به مسائل م گویی تمام عمر ،فلسفی و عرفانی را بیان می کند لمسائ تریندقیق 

 .الله پرداخته است و باالتر از آنچه حکیمان و عارفان گفته اند بیان می دارد
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را در مقام محو تعصبات جاهلی و پیروزی بر لشکر  (  علی401خطبه شماره )در خطبه قاصعه 
مشاهده  اجتماعی و خالی از  اشرافی گریعه و راهنمایی به زندگی صحیح شیطان و طرد آنها از جام

 .نشان داده است می کنیم که طرق آن را کامال  

که می رسیم اوصاف یکصد و ده گانه پرهیزگاران را با عبارت شیوای  (404خطبه شماره )به خطبه همام 
خود بیان کرده به گونه ای که آن مستمع  بیدار دل یعنی همام پس از شنیدن آن، چنان از زاللش سرمست 

 .شد که جان به جان آفرین تسلیم کرد

گاه از تمام فنون او را سیاستمداری بسیار ماهر و  (34نامه شماره )در عهدنامه مالک اشتر  پر نفوذ و آ
قرن هنوز درخشندگی خود را از دست نداده و در  چهاردهکشورداری می یابیم، عهدنامه ای که پس از 

گویی که تمام عمر درباره راه و رسم  سند جاویدان دست به دست می گردد؛ سازمان ملل به عنوان یک
 .ه استکشورداری اندیشیده و خطوط صحیح آن را ترسیم کردصحیح 

ل ؛ تمام  مسائکه می رسیم (44نامه شماره ) رت به امام حسن مجتبیبه وصیت نامه آن حض
 و معنوی را در آن منعکس می بینیم گویی اماماجتماعی، مادی  ،دیاخالقی اعم از اخالق فر

 .دتمام عمر به عنوان یک معلم اخالق بر کرسی تدریس تکیه کرده و تمام ظرائف آن را بیان می دار

کلمه منعکس شده و هر کدام اقیانوسی  چهارصد و هشتادبه کلمات قصار حضرتش می نگریم که در 
 شوید و زندگی ساده وا؛ سبک بارق  لح  وا ت  ّفف  خ  ت  » دقت کنید: آن حضرتبه این کلمه کوتاه  .است

 !چه تعبیر گویا و زیبا و عمیقی «.رگزینید تا به قافله سعادت برسیدرا ب

ه تمام فکر انسان را ب ی می طلبد که برای بدست آوردن آناشرافی و پر زرق وبرق هزینه زیادزندگی 
  ،و در این بیابان پر فراز و نشیب زندگی ،خود مشغول می دارد و او را آلوده بسیاری از محرمات می کند

 .باز می دارد او را از رسیدن به سرمنزل سعادت
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آینه سیره امام به حق و ولی مطلق امیرمؤمنان  بهترین انشمندان محترمبرادران و خواهران عزیز! فضال و د
افسوس که نهج البالغه در میان صار. نامه ها و کلمات ق ،همین نهج البالغه است، خطبه ها علی

 .ما هنوز مهجور است

 ههنگامی که می خواستیم با کمک جمعی از  فضال شرح جامعی بر نهج البالغه بنویسیم که بحمداللّ 
نگاه کردیم و دیدیم شرح های قابل توجه نهج البالغه از عدد انگشتان فراتر  پانزده جلد پایان یافتدر 

 .ه برای قرآن بیش از هزار تفسیر نوشته شده استنمی رود، در حالی که بحمداللّ 

گاه شویم باید نهج البالغه را در متن زندگی خود  خواهیم با سیره آن حضرت اگر می عزیزان! آ
جد بعد از تالوت قرآن بخشی قرار دهیم، در حوزه های علمیه و دانشگاه ها کتاب درسی باشد، در مسا

خوانده شده و توضیح داده شود، در مطالعات خود هرگز آن را فراموش  علی مناناز کلمات امیرمؤ
 .ادت و خوشبختی در دنیا و آخرت بهره مند شویمتا از این مشعل فروزان سع ،نکنیم

 ماش تشکر می کنم و از حضور همه برای این برنامه زحمت کشیده اند بار دیگر از همه عزیزانی که 
 ه و برکاتهاللّ  والسالم علیکم و رحمةعزیزان سپاسگذارم.

 ناصر مکارم شیرازی -قم

 ممهور به مهر     
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 ﴾نـــــوری هـــــمدانیالعظمیاللهآیتحضرتو پیام نمودهاـره﴿  
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 بسم الله الرحمن الرحیم

ا مد و آله الطاهرین سیّ السالم علی خیر خلقه و اشرف بریته محّم ه رب العالمین والصلوة والحمدللّ 
 .االرضینبقیة الله فی

به مجمع  ی مسلمانان جهان مخصوصا  ترین اعیاد اسالمی است به همهسعید غدیر را که بزرگعید 
اند پس از برگزار نموده ای را به عنوان سیره علویمحترم که به مناسبت عید بزرگ غدیر جلسه

 . گویممی ت تبریکتقدیم سالم و تحیّ 

ا حقیرتر در این رابطه خود ر .شریف تقدیم بدارمی برای آن مجمع اپیشنهاد به بنده این بود که افتتاحیه
 :گویدی شخصیت باعظمتی که میبارهتر از آن دیدم که درو ناتوان

 لبی بیان کنم و لذا فکر کردم که چون حضرتل و ال یرقی الی الطیر بتوانم مطی السیینحدر عنّ 
و رمز انتخاب او نیز های فضیلت و عظمت است ی میدانی همهخود افتتاح کننده منانامیرمؤ

از جانب خداوند متعال برای امامت امت اسالم که موجب اکمال دین و اتمام نعمت خداوندی است 
که در  بیت عصمت و طهارتهایی از احادیث اهل. لذا مناسب است با ذکر نمونهاستهمین 

 ها معرفی شدهی این میداندهها قلمداد گردیده و افتتاح کنن، آغازگر فضیلتضمن آن، حضرت
ر شود ولی قبل از بیان این موضوع توجه به تعبیر حضرت ، آن مجمع باشکوه و محترم مزین و منّو است

ی کماالت است به عنوان در قلمرو همه منانت حضرت امیرمؤکه بیانگر جامعیّ  رسول اکرم
 :این است شاهد عنوانی که در صدر مطلب ذکر گردید مناسب است و تعبیر حضرت پیغمبر اکرم

و  و زهد یحیی بن زکریا و حلم ابراهیم و فهم نوح هر کس بخواهد به علم آدم
 . نگاه کند بنگرد به علی شهامت و شجاعت موسی
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. پیغمبر پردازیمکند میها معرفی میضیلترا آغازگر ف مناناکنون به احادیثی که حضرت امیرمؤ
را از  وند من و علیآفرید نور وجود من بود و خدا: اولین موجودی که خداوند فرمودند اکرم

 .یک نور آفرید

یکی از سرمایه های بزرگ مملکت اسالمی ایران این است که مردم مسلمان و متعهد این مملکت دل 
 دارند. در گرو محبت موالی متقیان امیرمؤمنان علی

ها را از ی دلها و خانهرا از بتی خدا ی خدا پای به عرصه این جهان نهاد و خانهشخصی که در خانه
 وی خدا سر به آستان شهادت گذاشت و با گفتن فزت آلودگی شرک پاک ساخت و سرانجام در خانه

 .است . او محبوب خاص خدا و پیغمبر خداالکعبه به مالقات خدا شتافترب

 توان این گونه معرفی کرد : و اما سیره علوی را می

 . خواهی استویی و حقجل انسانی حقنخستین کما .1

را به امر خداوند متعال به  طالببه گواهی تاریخ تشیع و تسنن علی ابن ابی پیغمبر اسالم
ق بر ست و حریح کرد که حق با علی او بارها به این موضوع تأکید و تص بعد از خود برگزید تخالف

خواهد آمد ولی بدانید که اگر ها پدید . او مظهر حق است و پس از من فتنهچرخدمحور وجود او می
در راه دیگر گام بردارد حق با علی است و حق در آن راهی  طالبمردم در یک راه و علی بن ابی

 پیماید .آن را می است که علی

 . ها استی انساننیز او سرآمد همهدر کماالت دیگر  .2

غ اتاریخ مانند او را سر او در شجاعت که یکی از صفات بزرگ انسانی است ممتاز و منحصر است و
وقت پشت به . او هرگز ترس به دل خود راه نداد و هیچهرمان میدان جهاد در راه خدا است. او قندارد

 . ربت او احتیاج به ضربت دوم نداشتدشمن نکرد و هیچگاه ض
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ی عرب چهل . هنگامی که از چهل قبیلهخوابید ساله بود در میان رختخواب حضرت پیغمبر14
را  حمله کنند و آن حضرت شمشیر زن انتخاب شدند که شبانه به رختخواب پیغمبرنفر 

. ت یافت که شبانه از مکه خارج شوداز جانب خدا مأموری قطعه کنند. در آن هنگام پیغمبرقطعه
ه امشب در میان رختخواب من را خواست و به او فرمود ک منان علیحضرت امیرمؤ پیامبر

 ؟ پیغمبرمانیانجام بدهم آیا تو سالم می ه اگر من این کار رااللّ  ا رسولگفت ی . علیبخواب
 .فرمود بلی

ی شکر به جا آورد و گفت جانم به فدایت من حاضرم و آن شب را در مقابل سجده علی
 شمشیرهای بران به صبح رساند.

 خداوند متعال از این فداکاری در قرآن مجید تقدیر کرد و فرمود:

 «هاللّ  ات  رض  م   غاء  ابت   ه  فس  ی ن  شر  ن ی  م   اس  النّ  ن  م   و  » 

مبارز که برای نابودی اسالم نوپا همت گماشته بودند  43ساله بود . در جنگ بدر شرکت کرد و  11او 
 را به خاک هالکت افکند و افق فتح و ظفر را به روی مسلمانان گشود.

دار سپاه کفر را به هالکت رساند. و  فر پرچمنت اله بود در جنگ احد شرکت جست و هشس 13او 
 اش نازل گردید.ندای الفتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار از آسمان درباره

های خود را برای نابودی اسالم ساله بود که در جنگ خندق شرکت کرد تمام احزاب کفر قدرت 17او 
میان برداشت و  بدود را ازبسیج کرده بودند شرکت جست و قهرمان مشهور عرب عمرو بن ع

 «.الثقلین ضربة علی یوم الخندق افضل من عبادة»فرمود:  پیغمبر

ی خیبر آن روز، مانند مرکز صهیونیستی امروز بود که ساله بود در جنگ خیبر شرکت کرد و قلعه 10او 
 مرکز منافقین و جاسوسان علیه اسالم بود.

دهم که خدا و رسول خدا او را میفرمود: در این جنگ پرچم را به دست کسی  حضرت پیغمبر
 دارد.ند و او نیز خدا و رسول خدا را دوست میردادوست می
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سپاهیان  جا کنده و راه آن مرکز را به روی او در این جنگ سرنوشت ساز درب محکم این قلعه را از
 اسالم باز کرد و خود، مرحب را کشت و عزت و عظمت اسالم را به نمایش گذاشت.

نیم ساختن چهل مبارز فتح و ظفر را  که در جنگ حنین و طائف شرکت کرد و با دو بود ساله 44او 
 برای لشکر اسالم به وجود آورد.

ولی او در عین شجاعت و صالبتی که در برابر جبهه کفر و شرک داشت در مقابل یتیمان و مظلومان و 
یخت رمندان و مظلومان اشک میمحرومان اجتماع دلی بسیار رقیق و قلبی مهربان داشت. به حال مست

 ها بود.و همیشه در فکر آن

 بود.دنیا عاطفه و مهربانی جمع کرده  یک دنیا شجاعت را با یک

دارای   ید است ولی حضرت علی ابن ابیطالبدر شجاعان و قهرمانن نوعا  حس انتقام جویی شد
 عفو و گذشت فراوانی بود.

فس ندارند ولی او در عین شجاعت مالک دشمن نوعا  تملک نو دست یافتن به شجاعان در هنگام ظفر 
 نفس خود بود.

گاهی ندارند های جنگ گذراندهافراد شجاع که عمری در میدان اند معموال  از رموز و دقایق علمی آ
گشود، دل او مانند ولی او در عین این که قهرمان میدان نبرد بود هنگامی که دهان به سخن گفتن می

ه ، پا به عرصطوری که دانشمندانی که پس از او زد بهمعارف بسیار بلند اسالمی موج میدریایی از 
ی آنها را در رشته های مختلف علوم و معارف از خرمن فضیلت و علم او خوشه وجود نهادند همه

 چینی کردند.

تعال ا از خداوند مفیق همگان ردانم از برگزار کنندگان آن مجمع محترم تشکر کنم و تودر پایان الزم می 
 نمایم.لت میمسئ

 حسین نوری همدانی

41/3/4403 
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 دکتر سبوح سرکیسیان اسقف اعظم ارامنه .1
 دکتر پیتر فورد جناب آقای اسقف .2
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 ﴾سرکیسیان  اسقف اعظم ارامنه، دکتر سبوح﴿
 

 دکتر سبوح سرکسیان اسقف اعظم ارامنه جناب آقای متن اصلی سخنرانی
یت سیره امیرالمؤمنین علی در دومین کنگره بین المللی علمی پژوهشی سیره اهل بیت   با محور

 
Distinguished guests  

Dear sisters and brothers  

 

It is a great privilege and honour to be here among in this 

highly esteemed international seminar, dedicated to one of the most 

outstanding personality namely Imam Ali Ibn Abi Talib, the cousin 

and son-in-law of the prophet. A personality who had a crucial and 

tremendous role in the early period of Islamic history. 

No doubt that deep and serious study of the early history of 

Islam, as well as the reevaluation of the mentioned period of the 

history, would also enlighten the life and the work of Imam Ali and 



 

         35                                                                                                                                                                                                         

      

 

take him outside of the shi’ite circle of devotional veneration, 

because, from the very beginning of his carrier, he was a devoted and 

dedicated follower of the prophet as well as a great leader throughout 

of the Islamic history–despite the fact that Ali’s image was handed 

down in the history more and more as a shiite Imam; Fortunately 

enough the contemporary thinkers within Islam both from the Sunnis 

and shi`ites have concluded that the personality of Ali should be seen 

above the sectarian considerations and should be regarded with the 

historical context of his time.  

Ali had a Pioneering role during the life time of the prophet, 

just to mention some of his achievements for which he was 

appreciated to the extent of exaggerated glorification.  

1- As the prophet instituted “brotherhood, between the 

Muhajirun and Ansar, he took Ali as his “brother”.  

2- His outstanding achievements in the battles fought by the 

prophet namely-Badr (624), Uhud (625) Khanduq(627) and khaiber 

(629).  

3- It was Ali who demolished all the idols in the ka`aba, and 

thus made it the House of God, the way in which Abraham first built 

it.  

4- Again it was he who finally was asked by the prophet to 

carry the Surat Al Tauba to the Meccans and read it aloud in the city, 

declaring the new religion.  

5- It was about him that the prophet said on his return from his 

last Haj, while resting in Ghadir: ”whosoever accepts me as his 

Lord, Ali is his Lord”.  
6- It was again about Ali only that the prophet said.”I am the 

city of knowledge, and Ali is its door” hence his title al BAB, the 

door.  
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It is worthwhile to mention that Ali during the first three 

Caliphs isolated himself, staying away, from the active life of the 

community. Ali preferred to dedicate himself to the collection and 

arrangement of the holy Qur’an especially after the election of 

Uthman he led a life of God-remembrance and of the Qur’an to a 

small group of Muslims who from the days of the prophet were 

attracted to him.  

Ali as a Caliph and reformist  

The short period of Ali’s Caliphate was marked with internal 

strife, civil war and confusion, because of several social and 

economic factors: Ali inherited the discontent of the Uthmanian 

regime.  

Ali tried to restore order, but it was a very hard task. One of 

the scholars had stated, regarding the period of Ali, saying.”Nobody 

was more unlucky than Ali, the great fighter, the wise counselor 

and the man of God, who had been so near to the prophet. There 

was nothing but war and disaster in the short period of his 

caliphate”(A short history of Islam, Sayyid Fayyaz Mahmud, p:33).  
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But amidst strife and war, Ali remained conscious of his 

mission that is the restoration of the community to its pure and 

authentic existance religiously and socially. This mission both in 

word and deed, made him one of the most impressive personalities of 

history.  

His system of governance was based on equality and social 

justice. He was even against the arrangements made by Umar to 

distribute the booty and income of the occupied lands.  

The first thing that he tried to do was the concentration on the 

consolidation and solidarity of the State and Ummah. He worked hard 

for the sake of the best administration for the empire. He appointed 

honest and pious officers in place of the dishonest ones. The state 

lands, which were possessed by his predecessors, were brought back 

to the State, but the most important in his reforms was the introduction 

of equality and equity in distribution of public wealth among his 

subjects. The introduction of equality made his subjects accept the 

principles of brotherhood and amity towards their fellow beings.  

One of the main characteristic points of Ali’s social philosophy 

was his conviction in the participation of all the community in the 

utilization of wealth. In Ali’s mind, social justice could be established 

whenever there was mutual understanding and love between the ruler 

and the ruled. He says.”when the ruler and the ruled both perform 

their respective duties sincerely and honestly than come the time 

when truth and piety will prevail in society …..”  

Ali’s main aim was the foundation of a new society. No doubt 

that the introduction of the principle of equal distribution of wealth in 

the life of the nescent Islamic community was surely a revolutionary 

approach, and this cost him a lot. Surely he is been regarded as the 

first caliph, who championed social justice in adopting a 

revolutionary ideology.  
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There are many letters handed down by Ali, where his desire 

for the distribution of wealth is shown as well as his attitudes to his 

governers in different parts of the empire. “this is the will of a 

creature of God Ali son of Abu Talib. It instructs us how to spend 

his property solely to gain favour with God, so that God may 

grant him peace and allow him to enter His heavens” in another 

letter we see how he cares for the poor and needly orphans and old 

people, because they have no support no resources and no 

opportunities. He writes “Fear God concerning their (poors) 

conditions and your attitude towards them…..they are poor 

…………remember that you have to take particular care of those 

who cannot reach you and whom society treats with disgust ….. 

you should be a source of comfort , love and respect to them.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Another point that is quite interesting is that Ali gives his 

governors specific instructions, advising them not to hurry out 

punishments with hate. The common men, says Ali, the poor and 

what are apparently the less important sections of your subjects 

are the pillars of Islam….. be more friendly with them and secure 

their confidence and sympathy.  



 

         35                                                                                                                                                                                                         

      

 

Thus the great Imam and social reformist acted and practiced 

his social ideology for the sake of an ideal community, but his reforms 

were misinterpreted by the quraish in general and by Banu Umayyad 

in particular and finally one morning during his prayer in the mosque 

in Kufa, Ali was attacked by one of the Kharijites and thus a great and 

eventful life came to an end significantly in the act of prayer and 

prostration before God in 661 AD.  

Ali’s image past and present 

In the beginning of my paper I mentioned that the 

contemporary thinkers within Islam both from the sunnis and shii`tes 

have concluded that the personality of Ali should be seen above the 

sectarian considerations and should be regarded within the historical 

context of his time:  

No doubt that a rediscovery in the history of ideas and of great 

personalities is a sign of the basic change in the attitudes of people 

towards history. Until recently, with a new exceptions, Muslim 

history has been seriously affected by sectarian-shi`ite and Sunnite-

consideration, facts were concealed, some were corrupted beyond 

recognition, and all the time there were extreme views of either 

exalting somebody at the expense of the other or playing the role of a 

moderate: 

The early history witnessed that no other personality besides 

Ali has been subject to these extreme and unjustly moderate trends: 

The very start during the Umayyads was negative through and 

through- against Banu Hashim in general and against Ali and his 

family in particular. Most of the history of Islam has not yet fully 

recovered from the impact of Umayyad hostility to Ali, and on the 

other side it was in the context of their suppressions and hostility 

regarding Ali and his family that another extreme developed in the 

Shiite world of thought as well as unbridled glorification. The sufis 

seemed to hold a middle ground and a secret veneration of Ali and 

most of them were sunnis.  
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The modern rediscovery of Ali was through the rationalist and 

humanist channels. Mohammad, a great Egyptian thinker, seems to 

be one of the leaders of the modern reformist movement, who 

symbolizes the rationalist revival of a balanced interest in Ali. In 

1901, he edited, the first sunnis scholar to do it, the Nahjul Balagha, 

the famous collection of the speeches and letters of Ali:  

Mahmoud Abdoh made these speeches and letters a 

compulsory factor in the education of Egypt. He wrote in his 

introduction to this edition: “it (the book) teaches the realities 

(haqaiq) and rights up the way before our eyes, and warns of the 

errors. It instructs in the highest politics and makes us land at the 

hight position(of truth): Any one who reads his work is led to the 

true religion of God” writes abdoh.  

But more elaborate and far reaching was the work of Taha 

Hussain,another Egyptian, a great orator, scholar and historian. His 

books on Uthman and Ali created an uproar for he not only wrote a 

history but asked for a transvaluation of history. Much of the critique 
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of the caliphate of Uthman in our times owes its origins to Taha 

Hussain bold and frank treatment of the period of history with which 

we are concerned.  

According to Taha Hussain, if Ali failed it was not his personal 

failure, but the failure of the institution of Khalifat, and the hope that 

it would become a new and creative institution was soon annulled and 

it also became, like other political institution known to history a 

function of self- interest, ambition for power  and of class conflict: 

Mahammad Amarah in his book the social thought of Ali Ibn 

Abi Talib follows Taha Hussain in his effort of illustrating the 

historical image of Ali. Amarah expresses in a compact and concrete 

language. The emphasis on justice, social and economic in the life 

and work of Ali Ibn Abi Talib: Amarah through his study invites a 

fresh approach to history, because reevaluation of history means 

reevaluation of one’s contemporary situation. History is a great 

instructor and teacher and we all are the students of our history.  

What may be the judgment of the people and the historians one 

thing is very clear. Ali Ibn Abi Talib will remain in the Islamic history 

as a shining star which will enlighten all those who are able to listen 

to the voice that comes from the history.  

 

09.09.2017 

Tehran 

                                                 Archbishop Sebouh Sarkissian                                           

              Prelate of the Armenian Diocese of Tehran 
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 دکتر سبوح سرکسیان-اسقف اعظم ارامنهسخنرانی  ترجمه متن
یت سیره امیرالمؤمنین علی در دومین کنگره بین المللی علمی پژوهشی سیره اهل بیت   با محور

 مترجم: جناب آقای دکتر محمدرضا فخر روحانی
 

 
 مهمانان گرامی، خواهران و برادران عزیز 

بسی افتخار و مباهات است که در چنین سمینار مهم بین المللی که به نام یکی از مهمترین جای 
گرامی اسالم می  ، پسر عم و داماد پیامبرابی طالب بن امام علی ضرتح ، یعنیشخصیت ها

 یبسیار مهم فراوان و شخصیتی بودند که نقش بدون تردید آن حضرت یابم.می ، حضور باشد
 ند.یفا نموددر صدر اسالم ا

 ر شدنت از تاریخ به روشن خ صدر اسالم و نیز بازخوانی آن دورهبدون تردید، مطالعه دقیق و جدی تاری
زندگانی و سیره آن امام همام از دایره خاص تقدس  و کمک کرده. ابعاد زندگانی و تأثیر امام علی
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. زیرا که آن امام همام از همان آغاز مسئولیتشان، به تمام معنا بخشی ارادتمندان شیعیان خارج می شود
، هرچند به شمار می روندرهبری بزرگ در تاریخ اسالم  و نیز خودشان دلداده و پیرو صدیق پیامبر
جای خوش وقتی اما بیشتر به عنوان یک امام شیعی تصویر شده اند. که در گذر زمان امام علی

ر جهان اسالم اعم از سنی و شیعه به این نتیجه رسیده اند که شخصیت است که متفکران معاصر د
را باید بسی برتر و واالتر از مالحظات فرقه گرایانه مورد مطالعه قرار دهند و ابعاد  حضرت علی

 شخصیتی ایشان را باید با شرایط تاریخی زمان خود آن حضرت مورد تأمل و تفکر قرار دهند.
برخی از  نقش پیش آهنگ را ایفا می نمودند. در اینجا حیات پیامبر در زمان امام علی

 د:نزمی از ایشان را رقم  فوق تصورموفقیت های ایشان اشاره می شود که زمینه تمجید 
ند، آن حضرت، امام بین مهاجرین و انصار را مطرح نمود اخّوت بحث . زمانی که پیامبر1

 را به عنوان برادر خود پذیرفتند. علی
 426میالدی(، احد) 426: بدر)سال ر جنگ هایی که در آنها شرکت داشتند. نقش بی بدیل ایشان د2

 میالدی(. 426میالدی( و خیبر) 426میالدی(، خندق)
 که خانه خدا را آن گونه هم و ندکه هم بت های کعبه را در هم فرو ریخت ندبود امام علیاین . 3

 .ند، ساختندبنا کرده بود نبی ابراهیم ستنخ
سوره توبه را برای اهالی مکه قرائت کند  ند که پیامبر از او خواست تاشخصیتی بود . امام علی6

 و ایشان هم دین جدید را با قرائت آن سوره به صدای بلند در آنجا اعالن کردند.
فرمودند: من  در غدیر خم پس از بازگشت از حجة الوداع . درباره آن حضرت بود که پیامبر6

 کنت مواله فهذا علی مواله.
 فرمودند: أنا مدینة العلم و علی بابها. بود که پیامبر . درباره امام علی4

خود را از فعالیت آشکار سیاسی  الزم به یادآوری است که در طی زمان سه خلیفه اول، امام علی
وصا د، مخصنتا به جمع آوری و تدوین قرآن کریم بپرداز ندترجیح داد در عوضند. جامعه کنار کشید
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یادآور دوران ، دوران زمامداری ایشان ندبه خالفت رسید آن که پس از قتل عثمان که آن حضرت
 بود و همین سبب جذب بسیاری از مردم به سوی ایشان شده بود. اسالم کرمپیامبر م

 
 اصالح گربه عنوان خلیفه و  امام علی

هم به سبب اشکاالت  با درگیری های داخلی همراه بود، آن دوران کوتاه حکومت امیرالمؤمنین
وارث فضای نارضایتی باقی مانده از  امیرالمؤمنین و اقتصادی در جامعه آن روز. متعدد اجتماعی
 .ندزمان عثمان بود

 بود. یکی از محققان یبسیار دشوارد و این کار نتا نظم را مستقر کن نددر تالش بود امام علی
بد و نامناسب  شرایط هیچ کس به اندازه علیدرباره دوران زمامداری ایشان چنین می گوید: 

نزدیک بود. فضای حاکم  جنگجوی بزرگ، مشاور خردمند و مرد خدا که بسیار به پیامبرنبود.
 جنگ و ناامنی بود. تمامادوران کوتاه حکومتش 

مأموریت خود که ثبات بخشیدن به جامعه بر عهده بخوبی از  و جنگ، امام علی اما از میان فتنه
گاه بود را  نن مأموریت که وی در گفتار و عمل آ. اینداساس حیات طیبه دینی و اجتماعی اش بود، آ

 از ایشان تأثیر گذارترین شخصیت تاریخ را ساخت. پیاده نمودند
مخالف برنامه های عمر در توزیع  لت اجتماعی بود. ویه مساوات و عدابر پاینظام حکومتی ایشان 

 غنایم و درآمد حاصل از شهرهای فتح شده بود.
نهایت سعی  ق و یکپارچگی حکومت و امت بود. ویتمرکز بر ایجاد وفا نخستین اقدام امام علی

ار اران درستکخود را برای بهترین شیوه زمامداری در امپراطوری اسالمی آن روز به کار برد. او فرماند
ی ز سوی آنانا های قبل و متقی را به جای افراد غیر شرافتمند گمارد. زمین های حکومتی که در دوران

مصادره شده بود را به حکومت بازگرداند. اما مهمترین پدیده ها در حکومت  که پیش از وی بودند،
این مساوات زمینه اعتقاد به ایشان مساوات و عدالت در توزیع بیت المال در میان شهروندانش بود. 

 اصل اخّوت و برادری و محبت را در میان مردمانش ایجاد کرد.
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،اعتقاد ایشان به مشارکت همه افراد جامعه نکات در فلسفه اجتماعی امام علی یکی از مهمترین
زمانی محقق می شود که  ، عدالت اجتماعی تنهاامام علیدر بهره مندی از ثروت بود. از دیدگاه 

برقرار باشد، یعنی زمانی که حاکم و افراد  وی فهم و عالقه متقابل میان حاکم و افراد تحت حکومت
برسد که حقیقت و  ی انجام دهند تا این که زمانیتحت حکومت وظایف خود را با صداقت و درست

 تقوا در همه جامعه فراگیر شود.
بود. بدون تردید، معرفی اصول توزیع یکسان ثروت در جامعه  ایجاد جامعه جدید هدف امام علی

تازه متولد شده اسالمی آن دوران دیدگاهی انقالبی به شمار می رفت و این امر برای ایشان بسیار پرهزینه 
بود. یقینا ایشان اولین خلیفه ای هستند که قهرمان استفاده از عدالت اجتماعی برای عملی ساختن 

 می باشند. ایدئولژی انقالبی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وجود دارد که در آنها ایشان به فرمانداران خود از توزیع ثروت  نامه های زیادی از امام علی
علی بن ابی طالب است. این نامه تعلیم می دهد که چگونه  این سفارش بنده خدا» می کنند: صحبت 

اخل د فرماید و وی به بهشت خداخرج شود تا به سبب آن خداوند نظری اموالش برای رضایت خداوند 
در نامه دیگر ایشان سفارش خاص درباره حق فقراء، یتیمان و افراد مسن را می کنند. برای این «. شود
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از خدا »که آنان نه از حامیانی برخوردار هستند و نه از منابع مالی بهره مند هستند. ایشان می نویسند: 
سبت به آنان بترس، آنان ضعیف هستند. بدان که تو در خصوص حق آنان)ضعیفان( و رفتار خودت ن

وظیفه داری به فکر آنانی باشی که به تو دسترسی ندارند و جامعه نیز با آنان نامهربانی می کند. تو باید 
 «.برای آنان منبع آسایش، عالقه و احترام باشی

مجازات همراه با نفرت باز  فرمانداران خود را از توسل به تنبیه کردن و نکته دیگر این که امام علی
بخش  مردمان عادی فقیر هستند و همان هایی که ظاهرا  »د: نمی فرمای می داشتند. آن حضرت

های غیر مهم جامعه شما هستند، اساس اسالم را تشکیل می دهند. با آنان مهربان باشید و اعتماد و 
 «.همدلی آنها را بدست آورید

بزرگ این گونه عمل می کرد تا اندیشه اجتماعی خود را برای ایجاد آن این امام و اصالح گر اجتماعی 
جامعه آرمانی به کار گیرد. اما اصالحات مورد نظر او به طور کلی از سوی قریش و به طور خاص از 

و  دنمورد حمله یکی از خوارج قرار گرفت در مسجد کوفه اقع نشد و نهایتا  سوی بنی امیه مورد اقبال و
مشغول عبادت خداوند و در حال  ت و پر افتخار وی در هنگامی که ایشانندگی با عظمبدین سان ز

 هجری( به پایان رسید. 64میالدی) 441در سال  ندسجده بود
 

 در گذشته و حال تصویر امام علی
را باید برتر از اندیشه های فرقه گرایانه شیعه و سنی  در آغاز سخن گفتم که شخصیت امام علی

 ، بلکه باید آن جنبه ها را در فضای تاریخی زمان خودش مورد مطالعه قرار داد.بررسی کرد
بدون تردید بازیابی در تاریخ اندیشه ها و شخصیت های بزرگ نشان از تغییر اساسی در نگرش های 

ز ا شدیدا   اسالم مردم نسبت به تاریخ است. به جز چند مورد استثناء، تا همین زمان اخیر، تاریخ
نی در مقابل شیعی متأثر برد، حقایق کتمان می شدند، برخی از پدیده ها به طور غیر قابل تفکیک س

اری می شدند و همواره صحبت از تمجید کردن فراوان از یک نفر در مقابل فرد دست کتشخیصی 
 دیگر مطرح بود و گاهی هم یک نفر را به عنوان فردی عادی تصویر می کردند.
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مورد این جریانات افراطی  که هیچ شخصیت دیگری مانند امام علی تاریخ اولیه نشان می دهد
. دوران بنی امیه دوران بدبینی نسبت به بنی هاشم و به خصوص امام ندو غیر عادالنه قرار نگرفته بود

هنوز کشف  بود. بیشتر این تاریخ های خصم آلود دوران بنی امیه نسبت به امام علی علی
نشده است و از سوی دیگر فشارهایی ناگفته از سوی بنی امیه نسبت به شیعیان و دشمنی شان نسبت 

که بیشترشان هم سنی بودند البته تنها به صورت میانه  صوفیان همچنان وجود دارد. به امام علی
 صحبت کنند. می توانستند از محسنات امام علی انهرو و البته مخفی

در دوران جدید از راه نگرش های عقالنی و انسان مدارانه بود.  ه شخصیت امام علیکشف دوبار
 اد تجدید حیات عقالنینمرهبران اصالح گرا بود که این  ، متفکر بزرگ مصری، یکی از عبده محمد

 را نشان می دهد. به سمت امام علی
 این نامه های امام علیعبده  البالغه همت گمارد.وی اولین عالم سنی بود که به تجدید چاپ نهج 

را برای تجدید حیات تعلیم و تربیت در مصر ضروری و اجباری می دانست. او در مقدمه خود بر این 
این کتاب، حقایق و حقوقی را که در مقابل ما می باشد را نشان می دهد و »نامه ها چنین می نویسد: 

گاه می کند. این کتاب عالی ن سطح سیاست را آموزش می دهد و ما را نسبت تری ما را از اشتباهات آ
که این کتاب را بخواند به دین حقیقی خداوند راهنمایی می  یبه پذیرش حقایق آماده می کند. هرکس

 .«شود
 اما کالم طه حسین، خطیب، استاد و مورخ مصری مهم تر است. کتاب وی درباره عثمان و علی

بازنگاری تاریخ را آغاز کند. بیشتر انتقاداتی که در  ته شد تاوی خواسنه تنها موج ایجاد کرد، بلکه از 
 وی از آن دوران است. ین کتاب طه حسین و ارزیابی بی پردهزمان ما از عثمان می شود مدیون هم

شخصی اش نبود. بلکه  ی وشکست خورد، بدلیل ضعف شخصیت از نظر طه حسین اگر امام علی
اگر هم امیدی به بهبود نهاد خالفت می توانست وجود داشته بخاطر کاستی های نهاد خالفت بود و 

باشد، این امید به زودی از بین رفت، زیرا اندکی بعد به تابعی از منافع شخصی، هوس قدرت بدست 
 گرفتن و تضاد طبقاتی تبدیل شد.



 

                 55         

می پردازد در همان راه طه حسین  در کتابش که به بررسی اندیشه اجتماعی امام علی عماره محمد
ه زبانی موجز و روشن عمارة بدارد.  علی گام برداشته و سعی در ارائه تصویر تاریخی از امام

را مورد  تاکید بر عدالت اجتماعی و اقتصادی در زندگی و سیره امام علی صحبت می کند و
 بررسی قرار می دهد.

ی نوین از تاریخ فرا می خواند. زیرا ارزیابی مجدد از تاریخ در مطالعات خود همگان را به رهیافت عماره
 یعنی ارزیابی مجدد از وضعیت معاصر یک شخصیت.

 تاریخ معلمی بزرگ است و همه ما شاگردان تاریخمان هستیم.
علی ابن ابی طالب همواره به  که باشد یک نکته بسیار روشن است.امام قضاوت مردم و تاریخ هرچه

درخشان در تاریخ می ماند که روشنگر همه آنانی خواهد بود که می توانند به صدایی مثابه ستاره ای 
 که از تاریخ بر می خیزد، گوش دل فرا دهند.

 
 تهران

46/46/2416 
 اسقف اعظم سبوح سرکیسیان

 خلیفه اعظم ارامنه تهران
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 ﴾دکتر پیتر فورداسقف، ﴿

 
 اختصاصی اسقف، جناب آقای دکتر پیتر فورد متن اصلی

یت سیره امیرالمؤمنین علی دومین کنگره بین المللی علمی پژوهشی سیره اهل بیت به   با محور
 

A Christian Appreciation for Imām ʿAlī bin Abī Ṭālib 

 

I am both a committed Christian and a scholar of Islam and 

Christian-Muslim relations. It is my conviction that Christians ought 

to study Islam with a high degree of respect and in regular 

communication with Muslim peers and friends. While it is 

appropriate to explore together the important differences which 

distinguish Islam and Christianity, I believe that it is most beneficial 

to consider first those aspects of both faiths in which we share 

common ground. 

In my estimation, Imām ʿAlī bin Abī Ṭālib deserves a great 

deal of appreciation by Christians. He is probably the second most 

important early Islamic figure who is revered by both Sunnīs and 
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Shīʿites, after the Prophet Muḥammad. Beyond this, however, both 

Sunnī and Shīʿite records indicate that ʿAlī possessed personal 

characteristics that can be admired by Christians as well as Muslims, 

traits that are fundamental to religious life in both faiths: 

loyalty: ʿ Alī was apparently the first male convert to Islam, and 

he supported Muḥammad unwaveringly as the latter was persecuted 

by the Meccan pagans. He continued to resolutely defend Muḥammad 

and Islam for the rest of his life. 

spirituality: Both Sunnīs and Shīʿites regard ʿAlī as one of the 

most pious persons among the early Muslims, devoting considerable 

time to prayer and to spiritual disciplines. 

leadership: ʿAlī demonstrated considerable humility when he 

refrained from confronting those who refused to recognize what many 

considered to be his legitimate right to political succession of 

Muḥammad, following the latter’s death. When he was finally 

acknowledged to be the Caliph (the fourth, according to Sunnīs), he 

ruled with justice and equity, despite facing considerable rejection. 

By recognizing these important qualities of ʿAlī bin Abī Ṭālib, 

Christians are in a position to dialogue constructively, with both 

Shīʿite and Sunnī Muslims, on the nature of true religious life in 

obedience to the will of God. Such dialogue will provide the means 

of building bridges of trust and friendship which will enable the 

participants to explore the differences in their beliefs with utmost 

respect. 

 

Rev. Dr. F. Peter Ford, Jr. 

Assistant Professor of Islamic Studies 

Near East School of Theology 

Beirut, Lebanon 
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 اختصاصی اسقف، جناب آقای دکتر پیتر فورد ترجمه متن
یت سیره امیرالمؤمنین علی دومین کنگره بین المللی علمی پژوهشی سیره اهل بیت  به  با محور

 روحانیمترجم: جناب آقای دکتر محمدرضا فخر 
 
 

 امام علی بن ابی طالبقدردانی یک مسیحی از حضرت 
ی من اعتقاد قلب بنده یک مسیحی معتقد و محقق مطالعات اسالمی و روابط اسالم و مسیحیت هستم.

بر این است که مسیحیان باید دین اسالم را با احترام فراوان مورد مطالعه قرار دهند و با اطرافیان و 
در ارتباط باشند، هرچند این دو دین از جنبه هایی با یکدیگر تفاوت دارند،  دوستان مسلمان خودشان

 اما معتقدم که زمینه های مشترک را باید مورد مطالعه و مداقه بیشتر قرار دهیم.
شایسته احترام فراوان از سوی مسیحیان می باشد، به احتمال  از نظر بنده امام علی بن ابی طالب

دومین شخصیت مهمی هستند که هم از سوی اهل سنت و هم  ر اکرمامبفراوان ایشان پس از پی
 شیعیان مورد احترام فراوان می باشند.

دارای ویژگی  در ورای این مطلب، هم منابع سنی و هم منابع شیعی اثبات می کنند که آن حضرت
میق می باشند های فردی بوده اند که هم از سوی مسیحیان و هم از سوی مسلمانان شایسته احترام ع

 و این ویژگی ها برای زندگی دینی در هر دو دین از اهمیت اساسی برخوردار است.
نخستین مردی بود که به اسالم گروید و بدون تردید و  امام علی بن ابی طالب ظاهرا   وفاداری:

همواره توسط کفار مکه مورد تعقیب بود. او در  تزلزل همواره از پیامبر اسالم دفاع کرد، زیرا پیامبر
 و اسالم دفاع کرد. سرتاسر زندگی خود به طور محکم از پیامبر

را به عنوان یکی از با تقواترین شخصیت ها در  و هم شیعیان حضرت علیمعنویت: هم سنی ها 
ت و نظام معنوی خود میان مسلمانان اولیه می دانند که دقت قابل توجهی از زندگی خود را صرف عباد

 می کرد.
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به فکر  تواضع بسیار فراوانی از خود نشان دادند که پس از رحلت پیامبر امام علی رهبری:
 را که حق مسلم آن حضرت مقابله با آنانی نیفتادند که حق مسلم جانشینی سیاسی پیامبر

لیفه ن خلیفه )به گفته سنیان خبود را در مورد ایشان به رسمیت نشناختند. وقتی که ایشان را به عنوا
چهارم( قبول کردند، ایشان با عدالت و مساوات حکومت کردند، هرچند که مورد نارضایتی فراوانی 

 قرار گرفتند.
با در نظر گرفتن این ویژگی ها، مسیحیان در موضعی قرار می گیرند که گفتگوهایی سازنده هم با 

صحیح دینی در اطاعت از خواست خداوند داشته  شیعیان و هم با اهل سنت درباره سرشت زندگی
باشند. چنین گفتگویی راه های ارتباطی اعتماد و دوستی را ایجاد کرده که با نهایت احترام به تفاوت 

 های میان اعتقاداتشان بپردازند.
 

 اسقف دکتر پیتر فورد
 استادیار مطالعات اسالمی

 دانشکده علوم الهی خاور نزدیک
 بیروت، لبنان
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 ﴾ترتیب حروف الفبای نویسنده اول تنظیم شده استب در هر فصل برگزیده چکیده مقاالت﴿

 

 صل اولـــــــف

منیـن علـیؤجایــگاه قرآن در سیــره امیرالم 

 
یم از منظر امیرالمؤمنیندر مورد کتابت قرآن   سلوک عملی امام علی  ............931کر

 داود ابراهیم پور
 .........................................941منین علیؤانس با قرآن در سلوک عملی امیرالم

 منا ارشادی مقدم
یان قرآن در گفتار و رفتار امیرمؤمنانبررسی گستره  .................................949ی جر

 محمدمصطفی اسعدی 
 .............................941یعل نیمنؤالمر یام یانس با قرآن در سلوک عمل یراهکارها

 پور لیاسماع فرزاد
یم در سیره امیرمؤمنان علی  ...............................943حفظ، جمع و کتابت قرآن کر

  محسن نورائی، زهرا اکبری

 ........................................944منین علیؤقرآن در سلوک عملی امیرالمانس با 
  اکبریعلی

 941........................................انواع استشهادات قرآنی وکارکرد آنها در نهج البالغه
 کیفیه اهوازیان

 .........................................941علی کالم امیرالمؤمنین بررسی مفاهیم قرآن در
 رقیه نعمتی ،عبدالله پاساالری

 941....................................................رآن از منظر روایاتـهای باطن ق ویژگی
 امین حسین پوری

 ................................................941منین علیؤجایگاه قرآن در سیره امیرالم
 سیدمعصوم حسینی ،فریده توانگر

 



 

         37                                                                                                                                                                                                         

      

 

 

 .................................941ی عاطفی امام علیتجلی مبانی و اصول قرآنی در سیره
 نسبعلیرضا حیدر، مریم توکل نیا

 911...............................................وجوه اعجاز قرآن  با جستاری در نهج البالغه
 حمزه علی بهرامی، صدیقه توکلی

 919...................سوره بقره 73با استناد به آیه  جستاری در خلقت نورانی امیرالمؤمنین
 میثم خلیلی، سید مرتضی حسینی امین

 911.............................................میمتشابه قرآن کر  اتیآ ریو تفس یامام علـ
 شهناز رضاییرحیم خاکپور، 

 913..............................در حوزه قرائات رهاورد تحلیل روایات مصحف امام علی
 سهیال پیروزفر، مرتضی ایروانی نجفی، داوود خلوصی

یت احادیث  تحلیل قرآنی روایات پیشگامی امام علی  علی  مستدرک»در اسالم،با محور
 914..............................................................................«الصحیحین
 جواد فرامرزی، میثم خلیلی

 ................................................911یـرآن در سیره عملی امام علـانس با ق
  زهرا آزادی، احد داوری

یت احادیث اهل« من أطاع علیًا فقد أطاعنی»تحلیل قرآنی روایت   911............سنتبا محور
  میثم خلیلی، اکبر ربیع نتاجسید علی

 ..........................911الله، الگوی انس با قرآن در سیره امیرالمؤمنینمخاطبه با کالم
  لومعصومه غنی، زادهحسین رحمانی

 ..........................................911یعل نیرالمؤمنیدر کالم ام میقرآن کر  گاهیجا
 یزهرا رضازاده عسگر

 ..............................................911یترتیب سور در مصحف امام عل یبررس
 یعباد یمهد، محمد ابراهیم روشن ضمیر

 ....................................................911یدر کالم علـ یقرآن میمفاه یبررس
  الهام عباسی، فاطمه زینلی پور

یم در سیره ی امیرمؤمنان علی تحفظ، جمع، کتاب  .............919 و تفسیر و تأویل قرآن کر

  یمانیسل نیحس
 911...............................................................قرآن در نهج البالغه یسیما

 نوه یاصغر سلیم
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 یان ــقیقت هماهنگ مــهای حشانهـــو ن یرالمومنینــآموزه های قرآنی در کالم امثیر أت
 .........................................................................913علی رآن وــق

  لیالسادات حسینی، سید محمد حسینی، عباس سماواتی، علی شاهپری
 914...........................................در نهج البالغه( قرآن ی)دارو شناسیفارماکولوژ 

  یشهریار یمهد
 ...................911 شفا بخش در سخنان امیر کالم امام علی یقرآن به عنوان دارو یمعرف

  محمدرضا پنجه شاهین، علی اکبر اسدی پویا، مهدی شهریاری
 ..................................................911 ی امیرالمؤمنینجایگاه قرآن در سیره

 مجید صیدی، سحرملکی، فاطمه صیدی
ین آیه نازل شده بر پیامبر بررسی و تحلیل آرای قرآن پژوهان و مفسران قرآن پیرامون   آخر

کید بر آیه اکمال دین  911..................................................................با تأ
  داود اسماعیلی، محمد رضا حاجی اسماعیلی، مسعود طالبی مقدم

یم از منظر نهج البالغه -واکاوی تطبیقی   911.......................تحلیلی ویژگی های  قرآن کر
  اصغر طهماسبی بلداجی

 911.................................. مائده( 55در آیه والیت)آیه « رکوع»بررسی تطبیقی معنای 
 سید محمود طیب حسینی

 911...............................................................قرآن نبوی یا مصحف علوی
  سیده فاطمه موسوی ،محمود نجفی جوان، احمد عابدی

 919.......................................های قرآنی در خطبه های نهج البالغهفراخوانِی داستان
  فریده دادفر، مهدی عابدی جزینی

 911........پیرامون سوره والعادیات نقد و بررسی دیدگاه آلوسی درباره نقد دیدگاه امام علی
 گلی مهرناز، حسین خاکپور، الهام عباسی

 913...................................در تفسیربا نگاهی به برخی آیات تربیتی یجایگاه عل
  عابد یصمد عبدالله
 914......................................................ن از دیدگاه نهج البالغهآهدایتگری قر 
  کیفیه اهوازیان، خیریه عچرش

 ..................................911ن در روایات تفسیری امام علیآمعنا شناسی واژگان قر 
 حسینی زادهسید عبدالرسول ، عقیله فتالوی
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 911......................................در ترویج فرهنگ قرآنیهای امیرالمؤمنینسیاست

  نژادسمیه قوامی
 ........................................911منین علیؤبررسی مفاهیم قرآنی در کالم امیرالم

  قادر احمدی، فهیمه رنجبر، علی قهرمانی
یقینبررسی تطبیقی   911..............................آیه "اشتری" در "لیلة المبیت" در تفاسیر فر

  نیاعزت الله موالیی، مریم مظّفری
یباییی  گفتمان  قرآن  و امام علیاتحلیل محتو   911................................درمورد ز

  صدیقه سادات مقداری
 و  البالغه در بینامتنی معارف، الفاظ و شیوه تعلیمیهماهنگی و ارتباط نزدیک قرآن و نهج 

 911..............................................................................هاهای آنمثال

 فاطمه گلی ملک آبادی
یم در سیره امام علی  .....................................................919حفظ قرآن کر

 علیرضا محمدی فرد، سید رضا مؤدب
یقین  911........................................بررسی شأن نزول آیة انذار العشیره در تفاسیر فر

 عزت الله موالیی نیا، محمدامین مؤمنی
یتی امیرمؤمنان عل تجلی یت یقرآن در سیره مدیر یزی، تصمیمبرنامه )با محور  گیری،ر

 913........................................................ نظارت و کنترل(و رهبری،  هدایت
  عبدالهاشم میرزا

کید بر نهج البالغه یاسماء و صفات اله یم و احادیث با تأ  914...................در نگاه قرآن کر
 یابوذر نوروز

یم در کالم علی  ..................................................911تأثیر اسلوب قرآن کر
  مریم هاشمی

یم در مکتب امام علی  ............................................911روش تفسیر قرآن کر

 حسین هاونگی
 .............................................911ترتیب سور در مصحف علی جستاری در 

 محمد هادی یدالله پور
یم در کالم امیرالمتفسیر آیات   ......................................911علی منینؤقرآن کر

 علی یوسفی هنومرور
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 دومصل ــــــــــف

 یـیرالمؤمنین علـــام از مـنظر اقتصـاد و مـعیشت  

 
 ...191حضرت علی راه کارهای اجرائی، نیازمندی ها و اولویت های اقتصاد مقاومتی در سیره

 اعتراف اسکوئیمیرعلی  ،خدیجه آبادی وایقان
  با بررسی تطبیقی سازی اقتصاد مقاومتیتحلیلی بر وظایف حکومتهای اسالمی در فرهنگ

یم و حکومتمعیارهای قرآن  191.....................................................علوی کر
  احمد اسدی

 .............................191ارتقاء و توسعه اقتصادی در سیره امیرالمؤمنین علی ،تدابیر
  رمضان محمدی، یاسر آقامحمدی

 191........................................در اقتصاد و معیشتیاز عدالت عل یجلوه های
  رمضان محمدی، یاسر آقامحمدی
 منین ؤو توسعه اقتصادی در سیره امیرالم ءمعیشتی و راهکارهای ارتقاو تدابیر اقتصادی

 .................................................................................191علی
  صابر محبی، رجب اکبرزاده

 191...........................................................منابع مالی دولت در سیره علوی
  محسن نورائی، جواد ایروانی

 ره ـتاکید بر سی با هجری(04-11ومعیشت در عصر خلفای راشدین)بررسِی تطبیقِی اقتصاد 
 ................................................................191لیــعیرالمؤمنین ــام

  محمدحسن بسکابادی
 ................191کارهای اقتصادی همراهی و همدلی دولت با مردم از دیدگاه امام علیراه

  بنی اسدیالهام 
 .............................199یاهداف نظام اقتصادی در سیره عملی و نظری حضرت عل

  زینب کریمی ،رضا بیطرفان
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 ........................................122اهمیت و جایگاه کار و تالش در سیره امام علی

 وحید شریفی، هاشمیزهرا حسین، مصطفی پیرمرادیان
 ره ــدر سی های اقتصادیادی به کمک مبارزه با نابسامانیـارتقاء و توسعه اقتص

 ................................................................121لیــنین عــمؤرالمیـام
  فاطمه ترابی

یت مخارج در سیره اقتصادی علوی  121.......................اولویت سنجی در مصرف و مدیر
  سید حسن موسوی، محمد جواد توکلی خانیکی

 ...........................................121تولید و تجارت در دوره ی خالفت امام علی
  سمیه مومنه، محمد علی چلونگر

 ............................121منینؤاصول حاکم بر فعالیت های اقتصادی در کالم امیرالم
  حسینیبی حکیمه بی

 121.......................................................نهج البالغه هاقتصاد مقاومتی در آیین
  زهره فاتحی پیکانی، سید جواد خاتمی

 ..............................121راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی در سیره امیرالمؤمنین
 سیده سعیده غروی، فاطمه داستانپور
 .....................121ی پیشگیری از جرایم اقتصادی در حکومت امام علیاقدامات اولیه

 سمانه فتحی، مصطفی دلشاد تهرانی
منین ؤمعیشتی و راه کارهای ارتقاء و توسعه اقتصادی درسیره امیرالمو تدابیر اقتصادی

 .................................................................................121علی
  زکیه دوست کام

یۀ اقتصاد مقاومتی در سخنان امام علی  129.................؛ بررسی مبانی و چشم اندازنظر
  عزالدین رضانژاد، رحیم دهقان

کید بر نظام اقتصاد  اقتصاد و سیاست در سیره امام علی  112............مقاومتی اسالمیبا تأ
  مهدی ذوالفقاری

 111...........................با رویکرد به بیت المال و سخنان علی منابع اقتصادی در سیره
 محمد رحمانی

 111..........................................................آثار و نمود قناعت در نهج البالغه
  فائزه حمایتی، شادعلی اصغر روان 
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 ..........................................................111نامۀ امام علیتأّملی در وقف

  فائزه حمایتی، علی اصغر روان شاد
 ...............................111سیاست های مبارزه با مفاسد اقتصادی در سیره امام علی

  امیدی فردعبدالله ، نسرین رهنما
 ...............................111اصل عدالت در اقتصاد و معیشت در سیره حضرت علی

  الهام عباسی، فاطمه زینلی پور
 .............................111های مبارزه با فقر در  کالم و سیره عملی حضرت علیشیوه

  فرزاد فرزی، مرتضی هادیان، محمد حسین سرداغی
 111...............................الگویی برای اقتصاد مقاومتیاقتصادی امام علی سیاست

  حسن سلم آبادی
 .......................111 ی امیرالمؤمنین علیعدالت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در سیره

  بابک هادیان حیدری، محمد شریفی
 119......................................بشناسیم به رسمیتانفاق و صدقه را به عنوان یك دارو 

 حمدرضا پنجه شاهینم، علی اکبر اسدی پویا، مهدی شهریاری
 ..............................................112کسب و کار در سیره ی حضرت امام علی

  مهدی شایان، احسان صابری
 .......................................111اصالح الگوی مصرف در سبک زندگی امام علی

  رقیه صادقی نیری
 ......................................111یاز منظر امام عل آن انواع فقر و را ه های مبارزه با

  منیره مردانی، رقیه صادقی نیری
 ......................111در سیره اقتصادی حکومت امام علی های عدالت ورزیشاخص

 محمد شبدینی پاشاکی، محمدرضا صداقت
 111.....................یاز منظر فرهنگ علو یکردن اقتصاد مقاومت یاجرائ یراهکارها یواکاو

 یبلداج یاصغر طهماسب
 ....................................111نقش انسان در کسب روزی از دیدگاه حضرت علی

  مهدی عبداللهی پور
 111..................به آنگرایی تجمالتی در دوره خلفای راشدین و نگاه امام علیمصرف 

  شیوا دودانگه، محمد عبدالملکی
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 111..................................................................ج البالغهـاد در نهـاقتص

  حسین ساعدی، عاطی عبیات
 .........................111امنیت اقتصادی از دیدگاه امام علیمؤلفه های سلبی و ایجابی 
  سید مرتضی عریضی میبدی

یان شناسی رفتارهای اقتصادی مخالفان حکومت امیرالم کارهای  راه ومنین علیؤجر
 119...............................................................برای مقابله با آنان امام

  اسماءمظاهری، فاطمه جان احمدی، سیداحمدعقیلی
 112..................................در مبارزه با فساد اقتصادیالگوی پیشنهادی امام علی

  صدیقه آل کثیر، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
 .....................111راهبردهای افزایش بهره روی و کارایی نظام اداری در سیره امام علی

  آیت قبادی
یف، مبانی و تکالیف حکومتی آن در نهج البالغه توسعه اقتصادی؛  111.....................تعر

  محمد رضا قرائی
 .................................111نقش کار در بهداشت روانی انسان از دیدگاه امام علی

 مرضیه حسنی کبوترخانی، سیده ماریه قریشی
 ............................111اقتصاد مقاومتی در سیره و سخنان حضرت علیجلوه های 
  محمد ابراهیم روشن ضمیر، عباس قنبری

 .................................................111اقتصاد و معیشت از دیدگاه امام علی
  زهرا محمدپور ،بهروز توکلی ،علی قهرمانی

 111...............................اقتصاد مقاومتی از منظر نهج البالغهلفه های سبک زندگی ؤ م

  هاجر الهایی سحر، مهدی طغیانی، زهرا کاظمی رودبالی
 .............................................................111قناعت در سیره امام علی

 علی صادقی، خدیجه کریمی
 ..........................111معیشت در سیره امیرالمؤمنین علیاصل عدالت در اقتصاد و 

  مجتبی گراوند
 ................................119یدوران خالفت امام عل یهاجنگ یاقتصاد یپیامدها

  فردعلی ناظمیان، هادی وکیلی، مکانیوجیهه گل
 112......................................در تأمین امنیت اقتصادینقش کارگزاران امام علی

  فردعلی ناظمیان، هادی وکیلی، مکانیوجیهه گل
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 .................................111ها و معیارهای بازار اسالمی در سیره امام علیشاخصه

 حسین انصاری، حمید گنجایش
 ...............................111لفه های اقتصادی واقتصاد مقاومتی در سیره امام علیؤ م

 فرشته محمدی، مهدی جامعی، مهرناز گلی
 111.........................................عد فردیدر ب  سیره اقتصادی امیرالمؤمنین علی

  فاطمه جلیلی، الله محمدیروح
یتی حضرت علی  111...................در راستای محرومیت زداییروشها و اقدامات مدیر

  سمانه محمدی
 111.................در راستای محرومیت زدایینقش تکافل در سیره اقتصادی امیرالمؤمنین

  سمانه محمدی
یت اقتصادی امام علی  111.........................کید بر نهج البالغهأ با تمؤلفه های مدیر

  مریم شجاعی حقیقی، مهدی مردانی)گلستانی(
  منینؤتدابیر اقتصادی و معیشتی و راه کارهای ارتقاء و توسعه اقتصادی در سیره امیرالم

 ................................................................................111علی
  مریم مزرعه لی

 111......علوی کید بر سیرهأ های انتخاب شغل جهت توسعه و توانمندسازی اقتصادی با تلفهؤ م
  مهدی کبیرپدران ،فاطمه عطایی، نجیمه منصوری

یت ارتباط با مشتری از دیدگاه قرآن و نهج البالغه  119.....................................مدیر
  محمد موزیری قیری

 ...............................................112عدالت اقتصادی در حکومت امام علی
  عباس موسویسید 

 111.......به مالک اشترماهیت بازار و دولت و رابطه آن دو در پرتو نامه حضرت امیرالمؤمنین
  وحید مقدم، محمدامین نعمتی

 .........111های مبارزه با فساد اقتصادی در سیره امیرالمؤمنین علیاختالالت، آسیبها و راه
 محمد نوذری فردوسیه

 ..................................111اقتصادی در سیره امیرمؤمنان علیراه کارهای توسعه 
  جواد ایروانی، محسن نورائی

 111....با رویکردی بر نهج البالغهبررسی تأثیرانفاق بر کاهش فقر اقتصادی از منظر امام علی
 زهرا رضایی، سهیال همتی مامو
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 سومصل ـــــــــف

 فــرهـنگ و مـعاشـرت ،سیــره علـوی  

 

 752......لگويی برای آرامش روانی،احضرت امام علی یآل قرآنايده یهای زندگتبیین مؤلفه
 ملیکا هاشمی ، عباسعلی اخوان ارمکی

کید بر » و طرز برخورد با دشمن در سیره امیرالمؤمنین علی دشمن شناسی  با تأ
 752................................................................«و غررالحکم نهج البالغه

  ابوذر اصغرپور
  منینؤیرالمـام حضرت سیره در بستگان همسر( و و خانواده )فرزندان با معاشرت و تعامل

 ................................................................................752علی
  اکبریعلی

 762......................معنویثر در ابعاد گوناگون مادی وؤ م لزوم جهاد فرهنگی، با چشم انداز
  شاهین امیرشقاقی

 762......................................همدلی و همزبانی ملت و دولت از ديدگاه نهج البالغه
 فاطمه السادات امیری هفشجانی

 767..................................یعلو یهاارتباط گفتاری، در آموزه یکارکردها و هنجارها
 باجالن محمدحسن
ين اقشار ره و تعامل امام علیینگاهی به س  762....سیب پذير اجتماعیآبا برخی از برجسته تر

  محمد رضا جهان پناه، حمزه علی بهرامی
 762.........................................کلثومسنجی ازدواج خلیفه دوم با حضرت امامکان

 صهیب تقوی، عباس محمودی
 ....................................765یعل نیمنؤرالمیام رهیرفتار با عائشه در س یچگونگ

  بهاءالدین قهرمانی نژاد شائق، زینب ثمنی
 ...................766جايگاه بانوان و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی آنان در سیره امام علی

  معصومه تاج الدینی، لیال محرابی راد، علی توالیی
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 .......................762امیرالمؤمنینزايی فرهنگی در کالم نقش حکومت دينی در آسیب

  فاطمه ترابی زهرا خطیب، امان اله راه پیما، جمیله جعفری
 .................762ی مطلوب از ديدگاه امیرمؤمنان علیبسترهای ضروری رسیدن به آينده

  الهام ساالری هوشمند، زادهحسن نقی، مهدی جاللی
 .................................762علیبررسی تعامالت اجتماعی در سیره حکومتی امام 

 مریم جلیلیان
 722..................................................مبانی سبک زندگی از ديدگاه نهج البالغه

 سید ابراهیم حسینی، فاطمه جوانبخت
 ....................722ی معصومینبررسی اعتدال در هويت سازی خانواده بر اساس سیره

  حسن حسنی ،نرگس حسنی مقدم
 727...................................اصول سبک زندگی از منظر قرآن ومعارف علویمبانی و 

  میثم حق وردی طاقانکی، مریم حق وردی طاقانکی
يست و طبیعت در سنت و سیره امام عل  .....................................722یمحیط ز

 سید علی حسینی، مهدی عرفانیان
 اسالم)سیره علوی در مدل مفهومی رضايت زناشويی برگرفته از اصول رفتاری زوج نمونه 

 722...................................................................... با همسر( معاشرت
  عاطفه حیرت

 های قرآنی در سیرۀ اخالق با رويکردی به تجّلِی آموزه راهبرد افزايش همدلی اجتماعی
 ..................................................................725امام علی اجتماعی

  مهیار خانی مقدم
 ...............................726علی تعامل و معاشرت با خانواده و بستگان در سیره امام

  حکیمه خزاعی
 ...............................................722کنترل اجتماعی از ديدگاه حضرت علی

  جواد موسیوند، سید کریم خوب بین خوش نظر
 .............................................................722سیره اجتماعی امام علی

  سکینه افشار، سیدکریم خوش نظر
 .............722علیی امیرالمؤمنینسیره معلمی در مسئولیتاحساس  اعتالیهای راهکار

  محمدمهدی خیبر



 

         28                                                                                                                                                                                                         

      

 

 
 ..............722یهای امام علدهی فرهنگ در پیشگیری از جرايم اقتصادی در آموزهسامان

 مصطفی دلشاد تهرانی، سمانه فتحی
 تطبیقی آثار اجتماعی امربه معروف و نهی از منکر از ديدگاه نهج البالغه و بررسی 

 722......................................................................غربی جامعه شناسان
  سهیال پیروزفر، سمیرا رجب زاده تشکری

 727..................................با همسر، خانواده و نزديکانآداب معاشرت امام علی
  اعظم رحمت آبادی

 722.................................در بیان حکمت های فروع دينسیره امیرالمؤمنین علی
  زادهرضا رستمی

کید بر مقتضیات  با روش شناسی استنباط سبک زندگی ازسیره و سخنان امام علی  تأ
 722.............................................................................مکان زمان و

 ابراهیم رضایی آدریانی، محمدعلی رضایی اصفهانی
 725.....................البالغه از زبان نهج البالغهپاسخ به شبهات پیرامون جايگاه زن در نهج 

  رحیم خاکپور، شهناز رضایی
 ...................................726ويژگی های دوست و همنشین خوب از ديدگاه علی

  حسین زلیکانی، محمد زلیکانی
 ............................................................722عزت نفس از ديدگاه علی

  عبدالله غالمرضا کاشی، محمد زلیکانی
 722.................................................تعامل با خلیفه اولدر سیره امام علی

  حبیب زمانی محجوب
 722..........................له خالفتأبه مساهمیت و آثار رويکرد فرهنگی حضرت علی

  محمد زندی
 ....................................722جايگاه بانوان در فعالیت های فرهنگی در سیره علی

  الهام عباسی، فاطمه زینلی پور
 ................................................722فلسفی از منظر امام علیانسان شناسی 

  حسام الدین مؤمنی شهرکی، حبیب الله دانش شهرکی
 ................................................727خانه و خانواده از ديدگاه حضرت علی

  فتحیه خراسانی پور، نوه یاصغر سلیم
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 .............................722سیرۀ امیرالمؤمنین تعامل ومعاشرت باخانواده وبستگان در
  رحیم خاکپور، اعظم شریف خانی

 722.....در نهج البالغهیکالم امیرالمؤمنین عل  با درس گرفتن از یاسالم یايران یسبك زندگ
  یشهریار یمهد

 ......................725ها در سیره امیرالمؤمنینآداب و رسوم اجتماعی و مبارزه با بدعت
  آبادیابراهیم صالحی حاجی 

 .......726های اجتماعی گفتار در تحقق همدلی و همزبانی از منظر امام علیموانع و آسیب
  فرشته صفاری

 ..............................722جايگاه زنان در تولید ملی با رويکرد سخنان حضرت علی
  نژاد یطاهر یمحمدعل

 ........722منین علیؤامیرالمهای فرهنگی و اجتماعی آنان در سیره جايگاه بانوان و فعالیت
  مریم گرمسیریان، خیریه عچرش

يم زنان از ديدگاه امیرالم پرستی مردان در خانواده به مثابه تکر  ..................722منینؤسر
  یسید یوسف علوی وثوق

 222...............................................نسبت به زنانسیره فرهنگی حضرت علی
 اینانلوزهرا ناطق ، سیدضیاءالدین علیانسب

 222...............البالغهو نهجعلیجرداق به زندگانی امام های رويکرد جرجها و زمینهعّلت
  اردشیر اسدبیگی، حسن فضل

 ......................................227حقوق متقابل والدين وفرزندان ازديدگاه امام علی
  ولی الله حسومی، لیال قاسمی زاد

 .......................222اجتماعی در سیره امام علی جايگاه بانوان و فعالیت های فرهنگی
  سیده صفا سعیدورجوی، فاطمه قهرمانپور

 ......................222امام علی هگفتار در سیر  هدرحوز  تربیت اجتماعی آسیب ها و موانع
  زهرا حاج کاظمی، علیرضا کاوند

 تحلیل اثباتی نقش وقف در کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی از ديدگاه 
 225..............................................................................نهج البالغه

  زهرا حاج کاظمی، علیرضا کاوند
 226.....................................................علوی هموانع اخالق اجتماعی در سیر 

 زهراحاج کاظمی، اکرم حاج کاظمی، علیرضاکاوند



 

         28                                                                                                                                                                                                         

      

 

 
 ..........................................222امام علیتعامل و معاشرت با همسر در سیره 

  میثم شفاعتی، علیرضا کاوند
 222...................................البالغهدر نهجهای ياران حقیقی امیرالمؤمنینويژگی

  زهیر عباسی
 ............222اهتمام و رسیدگی به اقشار آسیب پذير اجتماعی و فرهنگی در سیره امام علی

  اعظم غیاثی ثانی
 222..................................و مخالفان ارانيدر برخورد با  یمشترک امام علمواضع 

  رحیمه کریمی قزقلعه
 ......................222چگونگی برخورد با اصحاب و دشمنان در سیره امیرالمومنین علی

  رحیمه کریمی قزقلعه
 227..................................بررسی ساحت تربیتی زنان در اجتماع از منظر نهج البالغه

  فاطمه کاربخش راوری، مجتبی کشوری
 222.....................................................تربیت اجتماعی کودک در سیره علوی

  مرضیه کهنوجی
 222....................در راستای محرومیت زدايیروشها و اقدامات فرهنگی حضرت علی

 سمانه محمدی
 .............................................225اخالق و آداب معاشرت از نگاه امام علی

 فرشته محمدی
 ........................................226تحلیل آداب اجتماعی در  خطبه های امام علی

  نسرین قالنی، مریم خزایی موقانی، رمضان محمدی
 اجتماعی -های قرآنی و علوی در ارتقای پیشرفت فرهنگینقش خانواده بر اساس آموزه

 222...................................................................جمهوری اسالمی ايران
  سمیه گلمحمدی، بهرام مرادی

 در میراث مکتوب عالمه محمد حسین منینؤچرائی شخصیت شناسی امیرالم
 222............................................................................کاشف الغطاء

 نسب  یحسین مراد
 222...................با منافقاندر مواجهه منانؤو امیرمسیره رسول اکرم بررسی تطبیقی

  امیر بنی عصار، مهدی مردانی)گلستانی(
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 ...................272منین علیؤآداب و رسوم اجتماعی و مبارزه با بدعتها در سیره امیرالم

 لیلی نیک نفس دهقانی، آفریده مسلمی مهنی

 272.....................البالغه با رويکرد رفتارشناسینگاهی به ابعاد فرهنگی کلمات قصار نهج
  فاطمه حلوائی، سید محمد رضی مصطفوی نیا

 .................277انذار و تبشیر در تبیین مهارت های اجتماعی در سیره امیرالمؤمنین علی
 ، جمیله جعفریفاطمه منصوری

 ........................................272منین علیؤهمدلی و مهرورزی در کالم امیرالم
  زهرا خطیب، فاطمه منصوری

 272.................................در برخورد با اهل کتابفرهنگی امام علی سیرهبررسی 
  ثنا شهری، وحید سعیدی، اصغر منتظر القائم

 275.....سیر تطور و رشد فرهنگ جاهلیت و جايگزينی آن با فرهنگ غدير در نیم قرن اول هجری
  سید جمال موسوی

 .................................276وظايف فرهنگی حکومت اسالمی از ديدگاه امام علی
  سیده زهرا موسوی

 ............272منین علیؤنگاهی به ابعاد مشاوره و بازخوردهای درمانِی آن در سیرۀ امیرالم
  سیده فاطمه موسوی

 البالغه به زنان و رازگشائی از گزاره های  بررسی نگرش روان شناختی و حقوقی نهج
 272........................................................قرآنی در پرتو آموزه هایمتشابه آن 

 یطاقانک یحق ورد میمری، وردنجان یمولو دیسع
 .......................................272کتابشناسی سرگذشت و سبک زندگی امام علی

  سحررضا مرادی، زهره اخوان مقدم، سید مجید نبوی
 ...................222امام علی فرهنگی از ديدگاهفرهنگی و میاناخالق ارتباط کالمی درون

  مصطفی همدانی
 



 

         88                                                                                                                                                                                                         

      

 

 
 

 چهارمصل ـــــــــف

 یـعلـ ــامام از دیدگاه اخالق و تــربـیت 

 

 ..................................................333روش های تربیتی در سیره امام علی
 زهرا صدقی ،مریم سلیمان، فاطمه آبی

 333...............از منظر نهج البالغه و سایر مراجع مرتبط یوجوه تربیت حرفه ا یتحلیل یبررس
  یآران ینجمه احمدآباد

 .............................333های پرورش آن در دیدگاه امام علیتربیت اخالقی و روش
  زهرا سجادپور، سکینه زارع، سعید اخالق عالی

یرساختی تفسیر تربیتی  333.......................................تفسیر علوی به مثابه الگوی ز
  علی اسعدی

 333...............................در ساحت تربیت اخالقیبررسی سبک زندگی امام علی
  یاسر اصالنی

 333......................................... شناخت و تربیت )با رویکرد قرآن و نهج البالغه(
  حسن اکبری آذر شربیانی

 ........................................333منینؤاخالق کاربردی در سیره و سبک امیرالم
  علی اکبری

ها، مفاهیم و ؛ ابعاد، ویژگیمنین علیؤبر تعلیم و تربیت بر اساس سیره امیرالم نگرشی
 333....................................................................................اصول

  احسان امرا
 ...................................................333منینؤترجمان ناقوس در بیان امیرالم

  فرزانه بصیری
بیتی امام علی  ........................................333روشهای تربیت فرزند در سیره تر

 علی همت  بناری
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 در شعر معاصر  بازتاب الگوپذیری خانواده اسالمی از اخالق قرآنی و روایی اهل بیت

کید بر سبک زندگی حضرت علی  ...........................................333عرب با تأ
 شاملی للهپروفسور نصرا، علی بنائیان اصفهانی

 333.....ساختاری وبناییاساس بافت  بر در خطبه همامتربیتی کالم امام علی-های فلسفیتحلیل ویژگی

  رضا تواضعی، علی قهرمانی ،محمد جعفر بنی اردالن
 333...................................البالغههای تربیت اخالقی، از منظر نهجتحلیلی بر مؤلفه

  آبادیراضیه به
 333.............................................ثیر حسادت برسالمت روان از دیدگاه علویأت

  الهه مهدیان، فاطمه منیری ،حمزه علی بهرامی
 ..................................333منینؤمبانی و اصول اخالق و تربیت در سیره امیرالم

  صدیقه آل کثیر، عبداله بهمن پوری
 ..............................................333یو کالم امام عل رهیاحترام به فرزند در س

 نژاد شائق یقهرمان نیبهاءالدی، ثمن نبیز
 .....................................................333انعطاف پذیری در سیره امام علی

  وحید جعفری
 بر پایۀ توصیفات امام علی ؛الگوی پهلوان در شخصیت حضرت علیتحلیل کهن 

 333..................................................................البالغهاز خویش در نهج
  محمد جمشیدی، زهرا جمشیدی

 ........................................333بررسی سیره اخالق اجتماعی و فردی امام علی
  علیانفاطمه ، زهرا حسین هاشمی، محمد علی چلونگر

 ......................................................333تربیت جنسی در سیره اما م علی
  پروین چهری

 .......................................333مبانی و اصول اخالقی در سیره نظامی امام علی
  یدالله حاجی زاده

 ....................................................333چیستی اخالق از دیدگاه امام علی
 محمد مهدی حاجیلوئی محب

 ........................................333رابطه رذایل اخالقی با عقل از دیدگاه امام علی
  محمد مهدی حاجیلوئی محب
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 ...............................................333رابطه عقل با اخالق از دیدگاه امام علی

  محمد مهدی حاجیلوئی محب
 ......................................333رابطه فضایل اخالقی با عقل از دیدگاه امام علی

  محمد مهدی حاجیلوئی محب
 .........333و دیگر معصومانامیرمؤمنان یتربیت هو سیر  زندگیایجاد انگیزش در سبک 

  سید علی رضا حجازی
 333.................................با تکیه بر نهج البالغهآثار تربیتی صبر از نگاه امام علی

  اکرم السادات تقوی، علی حسین زاده
 333.............البالغه توصیه های اخالقی اپیکور)قناعت وتاکید بر دوستی( و نقد آنها در نهج

  اکرم السادات تقوی، علی حسین زاده
 333.....................................لفه های رهبری معنوی از منظر قرآن و معارف علویؤ م

  میثم حق وردی، مریم حق وردی طاقانکی
 ........333نقش انفاق در وحدت امت اسالمی در پرتو آموزه های قرآن  و معارف اهل بیت

  طاقانکیمریم حق وردی 
 333..................قرآن و نهج البالغه  یها یرساز یانسان در تصو  یو سرگردان رتیعوامل ح

 مسلم محمدپور، انپوریسبز دیوحی، حمزو بهیط
 333.................................مبانی فقهی و حقوقی رفتار با اسیران با تاکید بر سیره علوی

  محمد علی نجد صادقی ،محمد جواد حیدری خراسانی
 333...برای کاهش نفوذ سران قبایل در جهت اصالح اخالق اجتماعیراهکارهای امام علی

  مصطفی دلشاد تهرانی، امیررضا خادمی
 333..........................در مواجهه با خوارجمبانی و اصول اخالق مبارزاتی امام علی

  مصطفی دلشاد تهرانی، امیررضا خادمی
 ..........333های امام علیفرزندان بر مبنای سیره و آموزهنقش و جایگاه عواطف در تربیت 

  فاطمه سیفی، اسماعیل خارستانی
 .............................................................333سیره ی رفتاری امام علی

  فاطمه کیخا، حسین خاکپور
 333.................................البالغهدر نهجهای تربیتی از دیدگاه امیرالمؤمنینروش

 اکبر خدامیان آرانیعلی
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 ........................333ازمنظر امام علی یخودساز  یتعلیم و تربیت با تکیه بر مؤلفه ها

  نژاد یمزگ، صدریـه خزاعی
 .....................................333نحوه مواجهه با دنیا در سبک تربیتی حضرت علی

 زهرا محققیان، فاطمه خسروی خوزانی
 ............................................................333حلم در سیره ی امام علی

  مهناز خنده رو
 333................................جایگاه مرگ اندیشی و مرگ باوری در هندسه تربیت علوی

  مرث قیصری گودرزیکیو، منصور خوشخویی
کید بر نهج  333...................................البالغهاخالق اجتماعی در روابط انسانی با تأ

  جواد دالوری
 333......................در نهج البالغهمبانی قرآنی آموزه های اخالقی امیرالمومنین علی

  محسن صمدانیان، سوسن دهاقین
 ..............................333یاز نظر امام عل طیو درمان افراط و تفر  یر یشگیپ یراهها

 خاکپور نیحس، دهمرده هیسم
 بایزید بسطامی و  یاندیشه ها بازتاب آن در و در بیان امیرمؤمنان یمردم دوست

 333........................................................................یابوالحسن خرقان
 یدّیان یمحّمدعل

 ...........................................333جایگاه اخالق در سیاست عملی امام علی
  فرزانه دشتی، مهدی ذوالفقاری

 .......................................333های امام علیپیوند میان دین و اخالق در آموزه
  چهره حجازی، خواهاحمد ربانی

 ....................................................333اخالق کاربردی در سیره امام علی
  سید علیرضا وهابزاده آل هاشم، صدیقه سادات میرزاپور آل هاشم، علی رجب زاده طهماسبی

 333........................................علوی در عصر فناوری های نوین بایسته های تربیت
  نجمه رضانژاد جوالیی

 333.............از دیدگاه منابع اهل سنت تا سده پنجم هجریبیان شخصیت حضرت علی
  رضا روحیعلی

 333.....................در جذب و هدایت مخالفانمنانؤامیرم خالقیا شیوه هایمطالعه 
  صالح قربانیان، کاوس روحی برندق
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 .......................................333یحضرت عل یو عمل یدر عرفان نظر  یجستار 

 فاطمه نظرزادهی، روزبهان دیسع
 ..............333جستاری در مبانی و اصول اخالق و تربیت جوانان در سیره حضرت علی

 علیرضا کاوند، نفیسه زارعی
 ......................................333های تربیتی در سیره امیرالمؤمنین امام علیجلوه

  جلیل زاهدی
بیتی حضرت علی ینب و ام کلثوم با دختران خویشبررسی نحوه و اثر تر  ..333حضرت ز

  سعید زرگرباشی
 ....................................................333اخالق کاربردی در سیره امام علی

 الهام عباسی، فاطمه زینلی پور
 ...................................................333اخالق و تربیت از دیدگاه امام علی

  اکبر ساجدی
 333.............نهج البالغه 152های اخروی با تکیه بر کلمه قصاربه حالوتکارهای رسیدن راه

  زهره خالقی، زهراسبک خیز
 333..................تربیتی -های اخالقیالبالغه در باب آموزههای قرآنِی نهجکاوشی در اقتباس

  زهرا شیخ حسینی، سید ابوالفضل سجادی

 ..................................333امام علی یدر سیره عمل یاصول آموزش و تربیت دین
  مرضیه همتی، حمیدرضا سروریان

ین روشها  ........................333در سیره حضرت علی یآموزش و تربیت دین یمهمتر
  مرضیه همتی، حمیدرضا سروریان

 ..........................................333منینؤثر در سیره امیرالمؤ هفت شیوه تربیتی م
  رسول دری نجف آبادی، رضا سعادت نیا

 333.............................در نهج البالغهرویکرد توصیفی سخنان امام علیتأملی بر 
  فاطمه سعدونی

 ..................333تحلیل کارکردهای نظم اجتماعی در جامعه اسالمی از منظر امام علی
  حمزه علی بهرامی ،سیدمهدی سلطانی رنانی

 333..................................................تعلیم و تربیت از نگاه روایات و احادیث
  اصغر سلیمی نوه
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 333..........................احقاق حقوق مولفه بنیادین عدالت سیاسی با تاکید بر سیره علوی

 بتول مالشفیعی، سید کاظم سیدباقری
 ................................333های معرفتی معناداری زندگی، از نگاه امام علین مایهب  

 زهرا آبیار     ، ذّریهمحّمد جواد ، جعفر شانظری
 333......و قرآن علی منینؤهای اخالق مداری مسئولین و کارگزاران در سیره امیرالمشاخص

  لیالسادات حسینی، عباس سماواتی، علی شاهپری
 333........................................آسیبهای اخالقی کارگزاران حکومت در نهج البالغه

  مجتبی فائق، محّمد شریفی
 333...............................«نظم » توصیه موالی متقیان به نظم نوین جهانی در مقایسه با 

  محمدرضا شمشیری
 333..........................در تربیت دینی نسل امروزبیتی تربیتی اهلگیری از سیرهبهره

  دادخدا خدایار، مهرناز گلی، وحیده شهریاری
 ..........................333اصول اساسی بهداشت روانی از دیدگاه حضرت امیرالمؤمنین

  بابلی قاسم صادق پور
یابی اصول تربیت سیاسی  به منظور تدوین الزامات ی امام علیاجتماعی از سیره –باز

 333................................................های آن در جامعه امروزیعملی و کاربست
  حسن نجفی، صالحی لیال

 .................................333چگونگی برخورد با دشمنان در سیره اخالقی امام علی
  محمد اسماعیل صالحی زاده

 333......................................در آثار جبران خلیل جبران یعلو یهابر باور یجستار 
  یفرشته صفار

یخ از نگاه نهج البالغه  333....................................................اثرات تربیتی تار

  مهدی مردانی، سمیه عابدی
یت در سیره علویؤ اصول و م  333........................................لفه های اخالقی مدیر

 ناصر عابدینی
گاهی و آخرتمرگ ین در اخالق علویاندیشی؛ قاعدهآ  333................................ی زّر

  الهام السادات کریمی دورکی، احمد عبادی
 333...................................................رویکرد نهج البالغه به مسأله حسن و قبح

 نژادمعصومه مصلی، یزاده جهرممحمد عباس
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 333................................................البالغهمالک اشتر در نهج یشناستیشخص

 یعباس ریزه
 دگاهدانش تربیت از دیشناختی تولید )درآمدی بر مبانی دینعلوم تربیتی به مثابه علم دینی 

 )...........................................................................333امام علی 

  ولی الله عباسی
یخیاخالق خوارج در آیینه نقد سیره  333....................................ی علوی و متون تار

  ابتسام مزرعاوی، عاطی عبیات
 ........................................................333سبک زندگی اخالقی امام علی

  مهرناز گلی، مهدیه عسکری
 چگونگی تربیت فرماندهان و تأثیر آن در تعالی روحی و رفتاری شهروندان در اندیشه 

 .............................................................................333امام علی
  طاها عشایری

 .......................333تربیت فطری )بر اساس فطرت حب کمال( در کالم امیرالمؤمنین
  خواهلیال علی

یتی در سیره امیرالمواکاوی اصول و مبانی   ...........................333منینؤاخالق مدیر
  نگار علی نژاد

 333.......رهنمودهای حاصل از عهدنامه مالک اشتر برای تحقق حکومت آرمانی در سیره علوی
  زهرا غفوری

 333.................................با تکیه بر سیره علویبیت دو مبنای اصلی در سیره اهل
  مهدی غالمعلی

 ................................333مقهور نفس در کالم امام علیراهکارهای تهذیب انسان 
  ملیح السادات فردانی

 333......روانشناختی آن-کید بر کارکردهای تربیتیأ با تعقل عاطفی در آموزه های امام علی
  علی نقی فقیهی

 333.............ینهج البالغه بر مصباح الهدایه عز الدین محمود کاشان یاخالق یثیر آموزه هاأت
  ابراهیم فالح

 333.............................................ثیرگذار نهج البالغه بر جوانانأبررسی معارف ت
  فاطمه قبادی منفرد
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 333..........................مبتنی بر ساختار بالغی« هنهج البالغ» 13بررسی ابعاد تربیتی نامه

 فاضل بیدار، رضا تواضعی، علی قهرمانی
 ...............................333بازتاب تعلیم و تربیت و تعقل در کالم امیرالمؤمنین علی

 حکیمه رستمی، زادهسمیرا حبیب، قهرمانیعلی 
 333..................در مسجد کوفهتربیتی مناجات حضرت علی -رهیافت های توحیدی 

  منصور خوشخویی، کیومرث قیصری گودرزی
 333..................................................الگوی کامل تربیت اسالمی البالغهنهج 

  آمنه حسینی جهانگیر سیده، سیدعلی کرامتی مقدم
 .............................................333و امام رضاامام علی تربیت در دیدگاه

  آمنه حسینی جهانگیر سیده، سیدعلی کرامتی مقدم
یم و کرامت انسانی در  ......................................333امام علی سیره جایگاه تکر

  زهرا حسین هاشمی، زینب کریمی
 333.......................................آل در تراز نهج البالغه دهیانسان کامل وا یها یژگیو 

 یکوثر یمحمد عل
 به امام  یاز  امام عل یاخالق یتیترب ی¬نامه یشناس¬در سبک یدئولوژ یبازتاب ا

 333................................(یدر سطح نحو یسبک شناس ی)مطالعه مورد حسن
 این یانصار یزر، جیفاطمه گل

 333............................در نهج البالغهمبانی و اصول اخالق در سیره حضرت علی
 صدیقه لبنی مطلق

 ................................333منینؤسیره امیرالم جلوه های تربیت دینی و اعتقادی در
  نفیسه زارعی، روح الله متقی نیک

 333..................امروز یایمرگ و کارکرد آن در دن رامونیپ یامام عل دگاهیبر د یدر آمد
 انیزهرا محقق

 ...................................333علی امام سخنان و سیره فردی در اخالق های مؤلفه
  داوود فرامرزی ،روح الله محمدی

 ..333 یمنین علؤحکومتی امیرالمالگوپذیری از مشی اخالقی حاکمان اسالمی با بایسته های 
  سعید محمدی

 333............................................نهج البـالغه 062بر قصـار  هیبا تک یامهال اله
 یمقصود یمعصومه حاجی، مرحمت محمد
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 با سیره  و میزان تطابق رفتار حکام صفویتعامل با اقلیتهای دینی از نگاه امام علی

 333...............................)مطالعه موردی دوره شاه عباس صفوی( امام حکومتی
  عباس مسیحا

کید بر دیدگاه امام علی آثار و  ............333نتایج رعایت اخالق کار در آیات و روایات با تأ

  محمد علی مشایخی پور
 333........................................................در آئینه سیره علوی« سبک زندگی»

  عباسعلی مشکانی سبزواری
 )با تکیه بر نامه سی و یک  و تربیت در سیره امیرالمؤمنین علیمبانی و اصول اخالق 

 333............................................................................. (هالبالغنهج
  پریوش خسروی، یحیی معروف

  "بر" نهج البالغهو ابن مقّفع با تکیه بررسی تطبیقی سیاست اخالقی در اندیشه امام علی
 333.........................................................الصغیر و االدب الکبیر" "االدب و

  زینب صابری، آزاده منتظری
 ................................333یعل نیرالمؤمنیانسان کامل در کالم حضرت ام گاهیجا

 یمحمد  سجاد دیس، اصل یمحسن موحد، منفرد یمهد
 333..............................منظر نهج البالغهمفهوم شناسی صبر، کارکردها و اقسام آن از 

  عطیه اربابی، سیدحمید موسوی
 .....................................333امیرالمؤمنین علی هاصول تربیت اجتماعی در سیر 

  سمیه السادات موسوی
 333..........یعلو یهاالبالغه و آموزه از منظر نهج یساز  اخالق در تمدن یمؤلفه ریتأث یبررس

 حسن صیانتی  ،آبادیخرممحمدیمحمد غالم ،آباداعظم ناصریان خلیل
 ...................................................333بیتهای تربیت در سیره اهل روش

  غالم حسین ناطقی
 ............................................333یاز منظر حضرت عل یتربیت یها یبایستگ

  فاطمه نعیمی مقدم
  اخالقی کارگزاران حکومت اسالمی از دیدگاه امیرالمؤمنین یها و معیارهامالک

 333.............................................................................و امام خمینی
 محمدحسین توحیدی فرد، ابراهیم نوری
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 333...............................................با موالی و بردگان رفتارشناسی امام علی
  لیال نیک آئین

 333................................بررسی ابعاد شناختی و رفتاری تربیت عاطفی در سیره علوی
  ولی الله حسومی، زهرا نیکو نژاد

 333.............................................البالغههای تربیت دینی در نهجاصول و روش
  بابک هادیان حیدری

 بر اساس فرایند اخالص و استخالص در  مراحل تربیت معنوی از دیدگاه امام علی
 333....................................................................البالغهنهج 78خطبۀ 

  مصطفی همدانی
یه اخالقی اعتدال از دیدگاه امام علی  .............................................333نظر

  مصطفی همدانی
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 پنچــمصل ــــــف

 یامــام علــ ــرهیدر س استیو س تیحاکم 

 

 .........................................954یعل نیرالمؤمنیام رهیکارگزاران در س یها یژگیو 
 نژاد یمحمد لری، میابراه رضایعل

 .......................................................964یامام عل دگاهیجنگ و صلح در د
 نژاد یمحمد لری، میابراه رضایعل

یت نیاثرگذار نو  یهاو اندیشه یعلو تیر یمد یقیتطب یو بررس یبازشناس  964.................یمدیر
 یاله  ابراهیم ینب

 964........................یوامام خامنه ا یحضرت عل یدفاع ۀشیوحدت در اند یمؤلفه ها
 شهرآباد یمیابراه هیرق

 964.............................................با خلیفه دوم یحاکمیت و سیاست امام عل
 یهومان محمد، یابطح رضایعل 

 .....................969یحضرت عل رهیدر س یانتخاب کارگزاران حکومت یروش ها یبررس
 یعباس ابوطالب

 965................بر نهج البالغه دیبا تاک یامام عل یاسیس رهیدر س یمفهوم شهروند یبررس
 یکرکوند یعباس ابوطالب

 ..........................................966یخالفت امام عل هیعل هیاقدامات معاو  یبررس
 آزادبخت نینسر، سروش آزادبخت

 .....................................964یامام از منظر عل یهای حکومت و ویژگ یمعیارها
 یمنیژه اسدالله

 964....................با عصر فتوحات یدوره حکومت علو یجنگ یها استیس یقیتطب سهیمقا
 یمهن یاریاسفند الیسه، یمهن یاریاسفند الیسه

 964........................................یبارز و برجسته حکومت علوتحقق عدالت دستاورد 
 زاده لیمحمد اسماع
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 944...........................البالغهدر نهجیامام عل دگاهیاز د یاسیتوسعه س یشاخصه ها

 شهال اشکش
 .............................................................944نیرالمومنیام رهیبرائت در س

 یاعتصام دیعبدالمج
یه دولت در نهج  944.................................................................البالغه نظر

 طوق یمسلم آقای
 .............................................944یعل نیرالمؤمنیام رهیدر س تیر یمد گاهیجا

 رجب اکبرزاده
 ...............................................949نیرالمؤمنیام رهیدر س استیو س تیحاکم

 ینلیچو یعلی، مانیحامد سلی، احمد رضا اکبر
 .....................................945یعل نیرالمؤمنیام رهیدر س تیمردم و حاکم گاهیجا

گاه  یرئوف میعظ، محمد آ
و  یرهبر  گاهیدر جا یدر سلوک اجتماع رمؤمنانیوسخن ام رهیعدل و احسان در س

 946...................................................................................حکومت
 یاله بداشت یعل

 .......................944نیرالمؤمنیام رهیحکومت در س یها ژهیکارو  نیتر  کارگزاران و مهم
 یحامد اسالمی، داداله سهینف

 ............................................................944یامام عل رهیحکومت در س
 یاله داد نایمی، اله داد رضایعلی، اله داد سهینف

 944...................................................یعدل علو رهیدر س یساالر  ستهیاصل شا
 یسادات موسو نینسر، فر یسمانه امام
 ..............................................944یامام عل رهیدر س یاجتماع یاسیعدالت س
 انی( حکمتلدای)یکبر، فردی دیعبدالله ام
  یو بررس یو مقام معظم رهبر  یامام عل دگاهیاز د یجهاد تیر یمد یمؤلفه ها

 944...............................................................................آنهـا یقـیتطب
 احمد رستگار، یفاطمه انصار

 ...................................944یاز منظرامام عل یاجتماع یرابطه عدالت با همبستگ
 دوست یغالمرضا رضو، خاکپور نیحس، محمد حسن آهنگر
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 944.................................مقابله با آن از منظر قرآن و نهج البالغه یآثار فتنه و راهکارها

 دوست یغالمرضا رضو، خاکپور نیحس، محمد حسن آهنگر
 949......................................................یمردم در حکومت علو گاهینقش وجا

 انیاهواز هیفیک
 ................945یعل نیرالمومنیام رهیو کارگزاران در س نیمسئول فیو وظا طیبه شرا ینگاه

 این یزدیا نبیز
 ...................................................946یامام عل رهیعدالت در عداوت در س

 یوبیمحمود ا
 944...............................یتمّدن اسالم تیو تثب جادیدر ا ینقش امامت و حکومت علو

 حسن یاصغر بن یعلی، باباپورگل افشان یمحّمد مهد
 .................................944یآن در حکومت امام عل یاجرا سمیو مکان ییقانون گرا

 یبادام یمحمد مهد
 944...........................................ییدر امور قضا یامام عل یعمل رهیاصول و س

 عطار هیراض، انیبخرد وشیدار
 944....تساهل و مدارا( ی)نمونه موردیعل نیرالمؤمنیام رهیدر س یداخل استیو س تیحاکم

 اتیب یمصطف، برزگر میابراه
 ................................................944یدر مکتب امام عل یحکمران یآموزه ها
 یسمیرم یامرالله امین، یبهرام یحمزه عل
 944...........................................در مقابله با بدعت ها یامام عل یتیر ینظام مد
 ادیزهرا بن، یبهرام یحمزه عل
 944...................................البالغهدر نهج یامام عل دگاهیاز د ینظام یهاآموزش
 یشهرام خالد، یبهرام یحمزه عل

 949.................یدر برخورد بامجاهدان اسالم با خلفا یامام عل رهیس یلیتحل ی سهیمقا
 یسردشت یشهرام خالد، یبهرام یحمزه عل

  یامام عل یشهیاند و ثیدر احاد یمطلوب شهر  ییمفهوم حکمروا یمحتوا لیتحل
 945.............................................................................البالغهدر نهج

 مطلق یپاپ ثمیم
 .....................................946یو سخنان امام عل دگاههایشهرها در د یطبقه بند

 مطلق یپاپ ثمیم
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 944..............در نهج البالغهیامام عل دگاهیاز د رانیعملکرد مد یابیو ارز  یساالر  ستهیشا

 یشعبان هیسمی، رضا تاج آباد
  رهیبر س هیتک با یالمال در دو قرن اول هجر  تیب یر یدر شکل گ نیبا مسلم انیرانیتعامل ا

 ...........................................................................944امبریپ یمال
 یزهرا ترک

 944..........یاسیس یو نقش آن در ثبات نظام ها یعلو تیر یدر مد رانیمد نشیگز  یشاخصه ها
 یرفسنجان یتقو یمهد

 .................544یامام عل یحکومت ی رهیدر س یحکومت مهدو یشاخصه ها یبررس
 یرفسنجان یتقو یمهد

 544......................یحکومت علو هیعدل ستمیدر س یتوأم با کرامت انسان اتیمصلحت و ح
 ینیفاطمه السادات حسی، دیاحمد رضا توح

 544........ینیو امام خم یامام عل یاسیدر گفتمان س زیآممسالمت یستیصلح و همز  گاهیجا
 ینور میابراه، فرد یدیتوح نیمحمدحس

یتمد یکارآمد از منظر امیرالمؤمنین  سیاسی ـ اجتماعی های در مقابله با فتنه ینید یر
 ...................................................................................544علی

 پوریمحمد جان
 549....................یانحراف -یفکر  یها انیدر برخورد با جر یمواضع حضرت عل یبررس

 یبهجت محمد، موحد نژاد یحوری، دیناصر جد
 ............................................545یدر سیره امام عل استیحاکمیت اخالق و س

 یسید ابوالفضل سجادی، شهال جعفر
 .......................................................546یو سخن امام عل رهیدر س بیتقر 

 خواه یملکوتی، جعفر نیمحمد حس
 544......................................مصردر  یامام عل انیعزل و نصب وال لیدال  یبررس

 جنگ آزموده بهیط
 544................................................................در مصر یامام عل انیوال
 جنگ آزموده بهیط

 ........................................................544یامام عل رهیعدالت در س گاهیجا
 پور یاعظم تق، جنگ آزموده بهیط
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 544............................از نبرد شیبا دشمنان پ یامام عل یاسیعلل مذاکرات س یبررس

 یانصار هیراض، چلونگر یمحمد عل
 با نگاهی کوتاه به  ساالری دینی در سیره سیاسی امام علیرویکردی به مردم
 544.............................................................................دموکراسی لیبرال

 یمیکر نبیز، پور انیحاج دیحم
 544...........................................یعلو شهیدر اند یمفهوم عدالت اجتماع یبازخوان

 یبهرام یحمزه علی، لیاسماع یمحمدرضا حاج
ک یحضرت عل رمومنانیام رهیصلح و جنگ در س  544...................البالغه بر نهج دیبا تأ

 یآباد نیحس انیرضا حاج
 ...................549یامام عل دگاهیکارگزاران از د یاهداف حکومت شبردیانصاف در پ گاهیجا

 یمقصود یمعصومه حاج
 .........................545یامام عل یحکومت رهیبا س امام زمان یجهان تیارتباط حاکم

 یزهرا حجت
 546................................................البالغهدر نهج رمؤمنانیام ینظام نیدکتر 

 یمحمدجواد حسن
 بررسی مساله تحصیل، تحکیم و حفظ قدرت سیاسی در تزاحم با احکام الهی در سخن 

 ........................................................................544یو سیره امام عل
     صمدزاده بهیط، زاده نیحس ریام

 )با تکیه بر  تقابل گفتمان الهی و گفتمان طاغوت در خط مشی حاکمیت از منظر امام علی
 544.......................................................................... ی شقشقیه(خطبه

 ینیاکرم السادات حس
 544....................در عهدنامه مالک اشتر شاخص های رویکرد اندیشه سیاسی امام علی

 سمانه خانزاده، ینیافسانه حس
 544.....................یدر مکتب علو رو شیپ یها با فتنه ییارو یو نقش آن در رو  یآموز  عبرت

 یریمهتاب حص
 544.............در نهج البالغه یقیبا مطالعه تطب یقاض یها یژگیو و  طیشرا یحقوق-یفقه یبررس

 یطاقانک یحق ورد میمر
 ..........................................544یدر قـرآن و کالم امام علـ رتیبص یمعناشناس

 یطاقانک یحق ورد میمر
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 .....................................................544یامام عل رهیدر س یحقوق شهروند

 یطاقانک یحق ورد ثمیم
 549............................یدر پرتو معارف علو  یانسان یرویانتخاب و انتصاب ن یمؤلفه ها

 یطاقانک یحق ورد ثمیم، یطاقانک یحق ورد میمر
 545................یقرآن و معارف علو یدر پرتوآموزه ها ریامام و امت بص یگذر از فتنه تحت لوا

 یوردنجان یمولو دیسعی، طاقانک یحق ورد میمر
ل صال  یا یف یالمرتض یوارُث عل یالمصطف یالنب قاء  الله   یالخالئق  ا   546.........................ل 

 مانیبهمن حک
 544...................................................................یامامت و حکومت علو

 انیحلب نیحس
 544..............................یعلو رهیبا الهام از س یدر حکومت اسالم ییجهاد ابتدا یبررس

 یخراسان یدریمحمد جواد ح
یت و مسائل اجتماعی با ت یسیاس هبر اندیش یرهیافت  ی کید بر دیدگاه محقق سبزوار أ و فقه مدیر

 544..............................................................................و عالمه نائینی
 یخراسان یدریمحمد جواد ح

 544..............................یبشر  یو حکومت ها یعلو رهیدر س یاجرائ یضامن ها یمبنا
 یخراسان یدریمحمد جواد ح

 ..............................544یو حکومت امام عل یعمل رهیدرس یاسیس یآزاد یها انیبن
 زارع کار یعل، یخراسان یدریمحمد جواد ح

 544...................یدر حکومت علو تیعقالن نیاز مواز  استیمقابله با خروج س یراهکارها
 ینجد صادق یمحمد عل، یخراسان یدریمحمد جواد ح

 544.....عثمان در عهدنامه مالک اشتر انیاز جر  یحاکمان با عبرت آموز  یر یانتقادپذ گاهیجا نییتب
 یدلشاد تهران یمصطف، یخادم ررضایام

 دوره خالفت  در گونه شناسی عوامل تاثیر گذار بر انفعال مردم نسبت به غارات معاویه
 ..............................................................................549امام علی

 یمحمد هیبه، ینیافسانه حس دهیس، یاریشهال بخت، یرساالریسمانه خانزاده ام
یتی یه واجب فراموش شده در جامعه معاصر براساس وظایف مدیر  از دیدگاه امام تدوین نظر

 ..................................................................................545علی
 یسادات خشوع هیمهد
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 546.............یعلو یبر آموزه ها دیخواص در صدر اسالم با تاک یورز  استیس یشناس بیآس
 ینورمحمد نبیزی، نورمحمد حانهیر، خوش نظر میدکریس

 544..........البالغهنهج 35 ینامه یبر پایه یعلحکومت از نگاه امام یکارآمد یهاشاخص
 کورش هادیانی، زینب داراب

 544........................................در نهج البالغه یبه مثابه اقتصاد مقاومت ییاعتدال گرا
 سبحان دانش

 ...........................................544یامام عل دگاهیاز د یوحدت و انسجام اسالم
 سبحان دانش

 .......................594با سیره امیـرالمؤمنین ارتباط حاکمیت جهانی حضرت مهــدی
 الهام دانشخواه

یت علو  594.......................................................................یاصول مدیر
 اسمعیل قندور بیجارپس، میر کهنسید رحمت اله دانش 

 594......................................................نهج البالغه دگاهیاز د یحقوق شهروند
 بهرام درخشان

 با نگاه بر  ارکان و روش های اصالحگرانه ی زمامداران از منظر امیرمؤمنان علی
 594.....................................................................نهج البالغه 461کالم 

 یسمانه فتح، یدلشاد تهران یمصطف
ک یاز جرم از منظر امام عل یر یشگیلوازم پ  599..........................بر نهج البالغه دیبا تأ
 یسمانه فتح، یدلشاد تهران یمصطف

 .................................595یبا اقشار مختلف جامعه از نگاه امام عل نیتعامل مسئول
 دوست کام هیزک

کید بر اندیشه و سیره سیاسی هایی از عدالت علوی؛ الگوی برتر حکمرانی  مطلوبجلوه  با تأ
 596................................................................................امام خمینی

 یدگلیب یارید یمحمد تق
 594..........................یاسیو قدرت س تیبه مقوله حاکم نیرالمؤمنینگرش ام یواکاو

 کار گراب مهیمحسن د
 594.........................ینیامام خم یاسیس شهیاند نیبر تکو  یامام عل یاسیس رهیس ریتأث

 یحصار یحیمحمد جواد ذب
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 594.................................................................تیّ حّق حاکم یتجلّ  عت؛یب

 یدلشاد تهران یمصطف، خواه یاحمد ربان
 554........................................................یدر حکومت علو المال تیب گاهیجا
 نتاج عیاکبر رب یعل دیس

 554.....................................هم عصرش یبا خلفا طالب یبن اب یتعامل امام عل
 یفاطمه صالح، نتاج عیاکبر رب یعل دیس

 .......................................................554یجاذبه و دافعه عل یتبیین مرزها
 یرحمانطاهر 

یت اسالمی و آثار اجتماعی آن ضرورت  و )با تاکید بر سیره پیامبر مدارا در مدیر
 ).............................................................................554امام علی
 یرحمت یرمضانعل

 ...................................................559یامام عل دگاهیاز د یعدالت اجتماع
 یزاده بهزاد میرح یمهد

 .....................................................555یحضرت عل یعمل رهیدر س تیامن
 یجابر یمیاعظم رح

 556..............................................قرآن و نهج البالغه دگاهیو سازمان از د تیر یمد
 پور یحسن علی، محمد ردائ

 554..................................................................حقوق بشر در نهج البالغه
 پور یحسن علی، محمد ردائ

 ...................................554نیالمؤمن ریدر کالم ام ستهیکارگزاران شا یشاخصه ها
 رضاپور نبیز

 554....................................«خیتار  هیدر پو  یورز و خشونت عیتش»مقاله  ینقد و بررس
 رضاپور یمحمد مهد

ملت، با تاکید بر اخالق سیاسی حاکمان از منظر -آسیب شناسی همدلی و همزبانی دولت
 ......................................................................564منین علیؤامیرالم

 محمد دژکامیی، قدرت الله رضا
 ..................564یحکومت امام عل رهیارتباط مطلوب مردم با زمامدار در س یشاخص ها

 یسنجاب نینسر، مامو یهمت الیسهی، سهراب مروتیی، زهرا رضا



 

         011                                                                                                                                                                                                         

      

 

 

 .......................564یاز دیدگاه امام عل یعدالت در حکومت اسالم یاجرا یراهکارها
 یعیفرزانه رف

 ..................564یعل نیرالمؤمنیام اناتیبا توّجه به ب یحاکم اسالم یها یژگیو و  طیشرا
 یعیفرزانه رف

کنیرالمؤمنیام رهیدر س تیر یمد گاهیجا  569..................یعلو تیر یمد یبر مبان دی؛ با تأ
 یعیمحسن رفی، فیمعصومه شری، عیمسلم رف

 ........................................................565یمنصب کتابت در دوره امام عل
 یرضا روح یعل
 566.....................مخالفان تیدر جذب و هدا رمومنانیام یسیاس یاجتماع یها وهیش

 انیصالح قربان، برندق یکاوس روح
 یها کی؛با تاکید بر  ابزارها و تکنتیاهل ب ثیدر احاد ریغد اءیاح یها وهیش

 564...............................................................................غیروزآمد تبل
 برندق یکاوس روح

 564.......................................ریآموزه غد نیتر و امامت؛ بزرگ تیوال  یمفهوم شناس
 برندق یکاوس روح

 564.........................یتمدن اسالم ییسه گانه در ُکند شدن شکوفا یخلفا یپرست اینقش دن
 معصومه قنبرپور، زاده احمد آباد یهاجر قل، یسیرئ هیسم

 ........544یکارگزاران دررفتار با مردم از نگاه امام عل یها بیو مقابله با آس یر یشگیپ یراه ها
 یاریشهر دهیوح، خاکپور نیحس، آذر زارعی

 544...............................(یو سخنان عل رهیدر س ی)نگاه یعلو تیر یبر مد یلیتحل
 یجواد زروند، یزروند سهینف

 544.........و کاربرد آن در روزگار معاصر قتیحق و حق صیتشخ یبرا یامام عل یمالک ها
 نژاد نیزّر  یمرتض
 544.......................................یاسالم نیدر تمدن نو  یعلامام تیر یمد میپارادا

 یسازندگ یمحمدتق
 549....یموال شیبر رو  هیبا تک شهایو رو  زشهایو نقش آن در ر  یامام عل رهیدر س یعدالت ورز 

 یمحمود سامان دیس
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 545.................................یو کارگزاران در حکومت علو رانیمد یهایژگیها و و مالک

 یامچی یمحمد سبحان
 .................546یامام عل دگاهیدولت با مردم از د یو همدل یهمراه یاقتصاد یکارها راه

 یزهره خالق، زیزهراسبک خ
 .................................................544یاز نگاه حضرت عل یحقوق شهروند

 یسپاه یمجتب
 544..............................................امروز یبا جامعه مدن یرابطه حکومت عل

 مهرآباد ییسقا هیسم، یبدر یمرتض، یسرمد دیحم
 544....................................یاسالمدرباره عدالت در حکومت  یدیدگاه امام عل

 یجعفر آه، ریسارا دب ،یسرمد دیحم
 544.................................با تکیه بر نهج البالغه یعدالت از دیدگاه امام عل یبررس

 سارا شکورزاده، یبدر یمرتض، رادمرد دیسع، یسرمد دیحم
 .........................................................544یعل کیو پرات یعدالت در تئور 

 انیاکبر زرد، یسرمد دیحم
 544.................................نهج البالغه یمایآن در س جادیا یفتنه و عوامل انسان تیماه
 یمیمحرم رح، انیالناز قربان، انیسرور درضایحم

 544............به امامت و حکومت دنیپس از رس یامام عل یاخالق استیس یمؤلفه ها نیتب
 یفاطمه سلطان محمدی، سلطان محمد نیحس
 ..............................................549یعل نیرالمؤمنیام رهیدرس تیر یمد گاهیجا

 یاسریک یمحمد سلمان
 545..........................................................................از نگاه قرآن یآزاد

 افسانه حمید زاده، نوه یاصغر سلیم
 546.........................قانون تیعنصر حاکم یبررس ؛یمطلوب در حکومت علو یحکمران

 سهرابلو یعل
 544...........................مانیا تیبا محور  یاجتماع تیو راهبرد توسعه امن یحکومت علو

 ابوالقاسم شاکر، شاکر یمحمد تق
 .........................................544نفوذ در کالم امیرالمؤمنین دهیگفتمان پد لیتحل

 ینیمحمدحس دیسی، عباس سماواتی، شاهپر یعل
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 544...........................یتمدن اسالم یهاهیپا تیدر تثب یامام عل یرهنمودها یواکاو
 ینگار کرمی، فتاح نینسر، قیشا رضایعل

 ..................................................544یدرگفتمان امام عل عتیعنصر ب یبررس
 ناصح ستوده رهیمنی، اسد یفیشر نبیز

 544.................................یدر حکومت اسالم یاسیس یتقوا اگریاح یحضرت عل
 یفیمحسن شر دیس

 ........................544یعل نیرالمؤمنیام یرهیدر س یو عدالت سیاس استیحکومت، س
 یدریح انیبابک هاد، یفیمحمد شر

 544...................البالغهها در نهجمقابله با آن یکارهاو راه یاجتماع یهافتنه جادیا یبسترها
 یآبادعباس یعل، یفانیمحمد شر

ی دولتی جهت ارتقاء سالمت ساز و کارهای عملی مردم در نظارت همگانی بر دستگاهها
 549......................................................................................اداری

 ینیالله حس یول، یرضا تاج آباد، یشعبان هیسم
 545.............................................................علوی وظایف سیاسی حکومت

 این یعصمت مردانی، شمخ نایم
 ...................546ارکان، شرایط و وظایف مسؤلین و کارگزاران در سیره امیرالمؤمنین علی

 یرابر یشهاب میمر
 544.........به مالک اشتر علی منینؤعوامل اجرای عدالت اجتماعی در نامه حضرت امیر الم

 یحسن صادق
 .....................544طالب تالش سوزنی سمرقندی در اثبات حّقانّیت والیت علی ابن ابی

 نژاد یصادق نیرام
 544............................حکومت وعدالت علوی بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری

 یصالح ههیوج
 ...................................................644نگاه حضرت علیحقوق شهروندی از 

 یزهرا طاهر
 644............................در نهج البالغه منینؤمؤلفه های نفوذ اجتماعی از منظر امیرالم

 ملیحه عابدینی
 ............................................644در سیره حکومتی امام علی یجایگاه مهرورز 

 ناصرعابدینی
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یت در سیره امام علی  ......................................................644جایگاه مدیر
 اعظم عارفی

 .....................................649ها و مدیران از منظر امام علیپذیری  سازمانبینیپیش
 انیآقابابا رهیمنی، احمد عباد

 645..................................................................یجایگاه مردم در سیره علو
 محسن عباس نژاد

 .........................646نقش کارگزاران در همدلی و پیوند ملت با دولت از منظر امام علی
 یعباس ریزه

 644...............................از مدینه به کوفه تحلیل دالیل انتقال مرکز خالفت امام علی
 علی اکبر عباسی

 644..........................................................و قلمرو سیاسی دین امام علی
 یالله عباس یول

 )نگاهی به مبانی رواداری و تساهل در اندیشه و « هنجاری»گرایی دینی و کثرت امام علی
 644............................................................................... سیره علوی(

 یالله عباس یول
یم و امام علی  ..................................644کرامت انسانی و آزادی در گفتمان قرآن کر

 یالله عباس یول
 بر اساس سیره حکومتی امام جایگاه آرای عمومی و نظر نخبگان در تعیین کارگزاران حکومت 

 ....................................................................................644علی
 محمد عبدالحسین زاده

یت توانمند در اندیشه وسیره سید األوصیاء امام علی  ...........................644مبانی مدیر
 حسین ساعدی، عبیات یعاط

 ...................................644لفه های حکمرانی خوب از دیدگاه امام علیؤ بررسی م
 سید مرتضی عریضی میبدی

 .........................649اجرای صحیح عدالت اجتماعی،رمز موفقیت حکومت امام علی
 علی عزیزی

 645.........به مالک اشتر تعامل حکومت و مردم در عهدنامه سیاسی امیرالمومنین علینحوه 
 علی بهرامشاهی، فهیمه عسکری زاده کووئی
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 646......؛ راهی در جهت ایجاد سازگاری بین تبری و وحدت اسالمیتبعیت از سیره امام علی
 یاکبر یراضیه عل

 644..........................در عصر خلفا یدر جامعه اسالم نیرالمؤمنیحضرت ام تیر یمد
 یاکبر یراضیه عل

 644.........................................نفی خودکامگی و پرهیز از ستم از دیدگاه نهج البالغه
 محمد ردائی، حسن علی پور

یف از دیدگاه   08بررسی تطبیقی سند و مفاد خطبه   644...................شارحیننهج البالغه شر
 زهرا رضازاده عسگری، زهرا علیمرادی

یابی علمی حدیث بیت الطشت و قضاوت حضرت امیرالمؤمنین علی  .................644ارز
 زهرا یمینی فر، محمدهادی منصوری، زهرا علیمرادی

 ..................................................644تاملی برمعیار عدالت از منظر امام علی
 یاری یحسن عل

 ..................................................644حاکمیت و سیاست در سیره امام علی
 علی غضنفری

 ...644ساالری کارگزاران حکومتی بر اصالح رفتارهای اجتماعی مردم از منظر علیتأثیرشایسته
 یسمیرم یامرالله امین، غفار زاده یعل

 ........................................649راهکارهای اجرای عدالت اجتماعی از منظر علی
 سیده زینب حسینی، غفارزاده یعل

 645............................................بررسی مقایسه ای جهاد در نهج البالغه و صحیفه
 رستم پور هیرق، زهرا فارسی

 646....................................در برخورد با مخالفان منین علیؤبررسی سیره امیرالم
 انیداراب ظفر ،قاسم فتاحی

 ........................................644افراط گروی و شاخصه های آن از منظر امام علی
 علی فتحی

 .........................................644یعل رمؤمنانیاز منظر ام فرهایاهداف و اصول ک
 یدلشاد تهران یمصطف، ینیالحس یابوالمعال دیوح دیس، یسمانه فتح

 ...............................................644تساهل ومدارا در اندیشه سیاسی امام علی
 حسین فرزانه پور
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یت راهبردی امام علی  644....................................با خوارج نهروان درمقابله مدیر
 محمدجزینی، اصغر فروغی

یت و تربیت تشکیالتی در سیره تربیتی امیرالمؤمنین علی  ..................644مؤلفه های مدیر
 یفروغ نیمحمد حس

یخ اسالم تا منین درؤبررسی کاربرد لقب امیرالم  644....................هجری قمری231سال تار
 یپورجاو یاعظم تق، اصغرفروغی ابری

 644..........................................تحلیل مبانی و محورهای مهدویت درحدیث علوی
 انیمحمدرضا فواد

یت از نگاه امام علی یت با مدیر  ..................................649مقایسه مبانی علم مدیر
 یخرم آباد یغالم محمد محمد، روشناوند یمعصومه امام، روشناوند یقاسمجواد 

 645..................................................در برخورد با زندانیان سیره ی امام علی
 رکهنیرحمت الله دانش م دیس، جارپسیقندور ب لیاسمع

 .......................................646تأسی مقام معظم رهبری از سیره سیاسی امام علی
 زینب قوامی

 644......................................حکومتی از دیدگاه نهج البالغه –بررسی اخالق سیاسی 
 معصومه قهرمانپور، علی قهرمانی

 ..................................................644حاکمیت و سیاست در سیره امام علی
 یباقر استاد، بهروز توکلی، علی قهرمانی

 644....................................در جنگ ای گفتمان سیاسی امام علیتحلیل استعاره
 یفاطمه کاربخش راور

 694.....................................................بررسی ابعاد تفاسیر عدالت از منظرعلوی
 یمانیسل یکبر، یسجاد کتاب
 ....................694شناخت جایگاه عدالت و مساوات در سیره و گفتار امام علی بررسی و

 یمانیسل یکبر، یسجاد کتاب
 694..................................................در مبارزه با فساد اداری علی امام سیره 

 یمانیسل یکبر، یسجاد کتاب
 ...............................694بن ابی وقاص در برابر حضرت علینگاهی به مواضع سعد 

 یمانیسل یکبر، یسجاد کتاب
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تدوین راهکارهای عملیاتی مبارزه با دشمن در جنگهای صدر اسالم از سوی حضرت 
 ..................................................................................699علی

 فاطمه کریمی
 .............................................695یبررسی جایگاه امنیت ملی در سیره امام عل

 محمدحسین بنی اسد، رامین کریمی
 ........................696های اجرایی کارگزاران حکومت اسالمی از نگاه امام علیاولویت

 زاده نیحس یعل، یرکن آباد یمیاصغر کر
 ...................................................694صلح هوشمندانه از دید گاه امام علی

 محمدعلی کوثری
 .....................694منین علیؤدر سیره امیرالمتعامل با کارگزارن و مدیران جامعه اسالمی

 فرزانه پور نیحس، مقدم یکوثر حهیمل
 694.........................با خلفا در جهت وحدت در تمدن اسالمی نقش تعامل امام علی

 ییروستا نبیز، مریم کیوان پناه
 ..........................................654جنگ، صلح و حقوق انسانی در سیره امام علی

 چلونگر یمحمد عل، محمدرضا کیوانی
 ..............................................654مبارزه با اختالف طبقاتی در سیره امام علی

 محمد امرایی، حسین ملکی منفرد، مجتبی گراوند
  مقابله با آن از دیدگاه امام هایراهکار  پژوهشی در باب چالشهای پیش روی جامعه اسالمی و

 ...................................................................................654علی
 حسین انصاری، حمید گنجایش

 )با تکیه بر ؛منین علیؤبررسی تحلیلی_کاربردی دموکراسی از دیدگاه امیرالم
 654...............................................................................البالغه( نهج

 مصطفی لعل شاطری
 659...........................................................عناصر تمّدن ساز حکومت علوی

 عصمت مردانی  نیا، سید یوسف محفوظی موسوی
برای حفظ وحدت و امنیت جامعه در برابر نبردهای موسوم به  راهبردهای امام علی

 655.....................................................................................غارات
 بهجت محمدی
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یخی سیره سیاسی امام علی  656...............................در آینه روایات و مستندات تار

 فاطمه جلیلی، الله محمدیروح
 ..................................654رابطه توسعه تمدنی و والیت با نگاهی به سیره امام علی

 مرضیه محمدی
 654.......................................نهج البالغه646فلسفه سیاسی اسالم در خطبه تجلی 

 زهرا سادات تقوی، رؤیا محمدی
 های جمل، ؛ مطالعه موردی جنگاصول عملیات روانی در سیره نظامی امیرالمؤمنین

 654............................................................................صفین و نهروان
 سیدمهدی موسوی نیا، حسین محمدی سیرت

 ................................................................664یعدالت درسیره امام عل
 عزت محمدی نجف آبادی

 .........................................664تحلیل سیره تصمیم گیری راهبردی حضرت علی
 نسب یمحمد یمهد

 ........................................664راهکارهای اصالح اجتماعی در سیرۀ امیرمؤمنان
 محسن رفعت، یمدن نیمحمد حس

 664....................و والیت از مقام رفیع امامت بررسی نقش سیره و آموزه های علوی در دفاع
 یتقو نیعابد، یاریهوشنگ ، یبهرام مراد

 669..........................نامه عصر نبوی)حدیبیه( و علوی)دومة الجندل(تحلیلی بر دو پیمان
 حسین مرادی نسب

 665.................................................................حقوق ذمیان در سیره علوی
 یمراد یمحمد مهد

یم درباره منافقان های امام علیمقایسه تحلیلی نامه  666.............به معاویه با آیات قرآن کر
 کنان محمدحسن کفش، (ی)گلستانیمردان یمهد

 664........................در احقاق حقوق مادی مردم بررسی سیره عدالت محور امام علی
 یمهسا شهاب، یسهراب مروت

 ..................................664در زمان رسالت پیامبر اکرم امام علی نقش جهادی
 یساعد نیحس، اتیعب یعاط، ابتسام مزرعاوی

 ..............................................664عقوبت کارگزاران خاطی در نگاه امام علی
 مستعان فر هیمرض
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 ....................644منین علیؤکارگزاران در سیره امیرالمارکان، شرایط و وظایف مسولین و 
 فر یمحمد جنت، یشهرزاد مسلم

 .....................................644بررسی اهمیت و جایگاه وحدت در دیدگاه امام علی
 پور یخیمشا یمحمد عل

 ............................................644یبررسی جایگاه مصلحت در دیدگاه امام عل
 پور یخیمشا یمحمد عل

یزی و اختالفبررسی عواقب و پیامدهای وحدت  ............644علیگزینی در دیدگاه امامگر
 پور یخیمشا یمحمد عل

 649...............................................تحکیم وحدت اسالمی نقش الگویی غدیر در
 پور یخیمشا یعلمحمد 

یت در سیره امیرالمومنین علی  .............................................645جایگاه مدیر
 ینیمحمد حس، یمطهر یعبدالهاد

 ..646آسیب شناسی آن در سیره و کالم امیرالمؤمنین علی کارهای وحدت اسالمی وبررسی راه
 این ییعزت الله موال، یمظّفر میمر

 ......................644سیاست خارجی دولت اسالمی از دیدگاه امام علی مبانی اهداف و
 زاده یمظفر یمهد

 .........................644همدلی و همزبانی حاکمیت و مردم در سیره علوی حضرت علی
 یراحمدیام ژهیمن، شهرام مالنیا جلودار

 ...............................................644پس از رحلت پیامبر جایگاه امام علی
 یملبوب بهیط

 644..........................................................در بدعت ها سیره ی امام علی
 یملک دیمج

 ........................644عدالت سیاسی و اجتماعی در حاکمیت و سیره امیرالمؤمنین علی
 منتظران دیجاو

 ...........................644منین علیؤسیاست خارجی و روابط بین الملل در سیره امیرالم
 بهنام بابازاده، منتظران دیجاو

یت دانش بر اساس نهج البالغه یاساس یهاتبیین سازه  644.................................مدیر
 یمحسن منطق
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 649...................نهج البالغه با دیدگاه های مقام معظم رهبریمقایسه آثار بصیرت در قرآن و 
 یمحسن موحد

در سیره حکومتی امام « جذب حداکثری و دفع حداقلی مخالفان»حدود و روش های 
 ..................................................................................645علی

 یمهران موسو دیس
 ....................646از نگاه حضرت علی ومراتب امام به عنوان جانشین پیامبر نؤشو

 یمنا موسو دهیس
 644....................................بصیرت و موانع آن در رویارویی با فتنه از نگاه نهج البالغه

 یارباب هیعط، یموسو دیدحمیس
 ........................................644علیهای عدالت سیاسی در حاکمیت امام مؤلفه

 یآرمان فروه، یهاشم موسو دیس
 در مقایسه با شاخص های حکومت شاخص های سیاست داخلی حکومت علی

 644....................................................................................مطلوب
 فر یموسو هیرض

 644........و کنفوسیوس ای اخالقی از منظر امام علیای عدالت به عنوان مقولهبررسی مقایسه
 رتباریم یمرتض دیس

 644.......................................................در مساله جانشینی سیره امام علی
 یاصفهان ینرگس سادات ناج

 ..................................644منین علیؤچگونگی برخورد با مخالفان در سیره امیرالم
 یناد نبیز

 644.............البالغهبا تکیه بر نهج سازی  از دیدگاه امام علیتبیین نقش سیاست در  تمدن
 یانتیحسن ص، یآباد خرم یمحمد محمد غالم، آباد لیخل انیاعظم ناصر

 649................................در آیه مباهله تحلیل انتقادی دیدگاه آلوسی بر امامت علی
 یبهرام یحمزه عل، ینجف وسفی

یتی امام علی یتی کالسیک معاصربا اندیشه مقایسه تطبیقی سبک مدیر  645..........های مدیر
 یبهرام یحمزه عل، ینجف وسفی

یتی امام علی« قدرت تنبیه» مقایسه تطبیقی شیوه اعمال   ..........646ازمنظر قرآن ونظام مدیر
 یبهرام یحمزه عل، ینجف وسفی
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یت در سیره امیرالم  ..............................................644منین علیؤجایگاه مدیر

 انیاهواز هیفیک، ینجف نینسر
 644.....................از منظر نهج البالغه نشانه شناسی سیاسی روابط بین الملل امام علی

 انیجعفر مراد، یمانیرسول نر
 )مطالعه موردی اخالق سیاسی یا سیاست  بررسی مصلحت در اندیشه امام علی

 644...................................................................................اخالقی(
 یمانیرسول نر، انیجعفر مراد، نساج دیحم

 444...........................................................البالغهخواری در نهجمبارزه با ویژه
 یآمل یمحسن موسو دیس، یلیخل یریفاطمه نص

 رعایت حقوق شهروندی در آموزه های علوی)مطالعه موردی مبارزه با تبعیض نژادی در 
 444................................................................................نهج البالغه(

 وطن خواه دیحم، منظم ینظر یمهد
 ........................................444نحاکمیت و سیاست داخلی در سیره امیرالمؤمنی

 این یحسن جواد، یشهزاد نقد
 444.........................با مردان سیاست؛ بررسی موردی معاویه تعامل سیاسی امام علی

 اقدم پور انیمیزهرا رح، ینورمحمد یمهد
 449......................................................یعلو یاسیفاضله در مکتب س استیس

 شهره پوررمضان، قتیصادق حق دیس، ینوروز نیمحمدحس
یت در اسالم از نگاه علیمالک و سازوکارهای   .................445گزینش مدیران برای مدیر

 یریطاها عشا، یازیمحسن ن
 ..........................446جایگاه مصلحت در حاکمیت نظام اسالمی از دیدگاه امام علی

 یریالهام ن
 444.......................................با اصحاب جنگ جمل و نهروان برخورد امام علی

 نیآئ کین الیل
 ...........................444منین علیؤارکان و شرایط مسئولین و کارگزاران در سیره امیرالم

 منظم ینظر یمهد، حمید وطن خواه
 ........................444زبانی  دولت و مّلت از دیدگاه امام علیدلی و همعوامل تحقق هم

 ینیناصر عابد، پور یعبداله ول
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 ..................444منینؤسیاست خارجی، روابط بین الملل و جنگ و صلح در سیره امیرالم

 یپور پاشاکالئ یعباس ول
 444.......................در برخورد با آنان ناکثین و موضع گیری امام علی یشخصیت شناس

 یهاشم میمر
 ...................................444قدرت در سیره سیاسی امام علیبررسی رابطه اخالق و 

 یزهره همت
 444........................................با خلفا کارگزاران و مردم هایی از تعامل علیجلوه
 فرد یمحمد صادق واحد، زاده یهمدان هیمرض

 ....................449با سیره حکومتی امام علی ارتباط حاکمیت جهانی حضرت مهدی
 یرضا رستمعل، پور داللهی یمحمد هاد

 445....................................................ویژگی های حاکم اسالمی در سیره علوی
 یفارسان یداللهیعباس 

یت در سیره امیرالم  ..............................................446منین علیؤجایگاه مدیر
 یوسفیاحسان 
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 ششــمصل ـــــــــف

 یـعلـ ـامـــام علــم و عــقالنیـت ،  
 

 .......................................917یتبیین جايگاه علم و عالم از ديدگاه حضرت عل
  مجتبی اخوان ارمکی، عباسعلی اخوان ارمکی

 ............................927به جايگاه عالم و شهید از ديدگاه اهل البیت یتطبیق ینگاه
  یمعصومه نعلچ ،یعباسعلی اخوان ارمک

 ..............................................921یامام عل ثيقرائت جرم شناسانه از احاد
 یعبدالرضا اصغر

 ....................................922ی امام علیگرايی در سیرهآموزی با عملرابطه علم
  فاطمه افسونی اسکویی

ين مهم دين، و علم وحدت  927...............................انسان تعالی و رشد برای عامل تر
  شاهین امیرشقاقی

 927................................در قرآن« اوتوا العلم»واکاوی علم علوی با تکیه بر اصطالح 
  آهی محمد

يت نهجمنزلت علم در سیره تربیتی امیرالمؤمنین  927........................البالغهبامحور
  داد خدا خدایار، فاطمه بذرگری

 927....................انديشی در قرآن و سیره ی علوی و امتداد آن در تشیعتفکیک سطوح آزاد 
  زهرا آتشی ،سید محمد هاشم پورموال

 929...........................................تبیین برهان حرکت از ديدگاه فالسفه و متکلمان
  فیروز حریرچی، هادی جاهد

 .............................927منین علیؤمفهوم و جايگاه علم و عقل در سیره ی امیرالم
  محدثه جلیلی زاده

 .......................................927عقل با علم ودين در سیره ی حضرت علیرابطه 
  پیمان حاتمیان ،عبدالرضا حاتمیان
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 ......................................................977چیستی عقل از ديدگاه امام علی

 محمد مهدی حاجیلوئی محب
يعت سهله و سمحه با ت یشهید مطهر  یفقه یمبان  971............کید بر سیره علویأ در مورد شر

  محمد جواد حیدری خراسانی
 972................................البالغهوحدت عددی و وحدت حقه حقیقیه در نهجتفاوت 

  عبدالکریم خالکی
 977..............و بازتاب آن در کالم شاعران و نويسندگانفضیلت دانش از نگاه امام علی

  علی خضری
ْواَلُد اْلُمْشرِِکیَن ، واکاوی فرجام کودکان پس از مرگ

َ
  َمَع  بررسی متنی و داللی حديث"  أ

ْواَلُد اْلُمْسِلِمیَن  آَباِئِهْم 
َ
اِر َو أ ةِ  ِفي النَّ  977......................................"َمَع آَباِئِهْم ِفي اْلَجنَّ

  میالد اسماعیلیان ،داوود خلوصی
 .................................977منین علیؤعقل درسیره امیرالم مفهوم وجايگاه علم و

  خدیجه آبادی وایقان، نازیال خواجه فلک
 977....و تطبیق مبانی حکمت متعالیه با اين مقامدرکالم حضرت علیمقام فوق تجرد نفس 

  محسن موحدی اصل، مهدی منفرد، شهرکی حبیب الله دانش

 979....................................................البالغهآثار علم و حکمت از منظر نهج
  فیروزه شفیعی مهر، علی دشتی

 977........البالغه در نهجعلی ها و منابع تحصیل علم و حکمت از ديدگاه امامموانع، ابزار
  فیروزه شفیعی مهر ،علی دشتی

 977.....................با تکیه بر پاسخ به فرضیه داروينیرابطه علم و دين در سیره امام عل
  سهیال دلکش

 ................................977تبیین و بررسی رابطه علم، عقل و دين از سیره امام علی
  عزت اله کیشانی فراهانی، حسنعلی بختیارنصرآبادی، حسین دولتدوست

 .......................................971نقد انديشه رشید رضا پیرامون امام علیبررسی و 
  عبدالرحیم رضاپور

 972.............در جذب و هدايت مخالفانمنانؤامیرم یو فرهنگ یعلم شیوه هایمطالعه 
 صالح قربانیان، کاوس روحی برندق

 977........................«بسیط الحقیقة کل االشیاء»نمود حکمت علوی در قاعده صدرايی 
  پیشهمحمود زراعت 
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 ..............................................977اهمیت تعلیم؛ تعلم وتعقل در سیره علی

  الهام عباسی، فاطمه زینلی پور
 977...................در ايجاد تفکر مذهبی شیعه از منظر عالمه طباطبايیعلی جايگاه امام

  حمیدرضا شاملو
 ........................................977تعلیم، تعّلم و تعّقل در سیره امیرالمومنین علی

  نفیسه شریعتی نیاسر
 979......................................البالغههای بنیادين امامت شیعی در نهجبررسی مؤلفه

  آبادیعلی عباس، محمد شریفانی
کید بر منابع اهل سنتنزد رسول خداجايگاه علمی امام علی  977................؛ با تأ

  رفیعیمحسن ، معصومه شریفی
 977..............................................................توحید حقیقی در بیان علوی

 مجید شمس آبادی حسینی
 977..............................................وحدت عددی و توحید حقیقی در بیان علوی

  مجید شمس آبادی حسینی
 971........................................تبلیغ دين در سیره علوی به روش عقلی و استداللی 

 الدینیاقدس شمس 
 972.....................................و نقش آن در حیات شیعهیامام عل ینهضت علم
  پروین نعمت الهی، سید مهدی حسینی، رضا صفری

کید بر نهج البالغهیرابطه زبان و انديشه در گفتار امام عل  977..........................با تأ
  فریغزال یعل، ضیاغم یسور

 977..پیرامون حقیقت نفس و هويت ادراکی آنمنینؤامیرالمتحلیلی صدرايی از ديدگاه های 
  مهدیه سادات مستقیمی، رقیه ظفری
 977...........................................................و پلورالیسم دينیامام علی

  ولی الله عباسی
کرامت انسان و عقالنیت در رهیافت عرفانی و رهنمودهای امام ،کرامت انسانی به مثابه عقالنیت

 .................................................................................977علی
  الله عباسیولی 

 979.............................و عدم بیعت امامواکاوی رابطه جمع قرآن توسط امام علی
 حسین خاکپور، الهام عباسی
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کید بر سخن و سیره امام علی يخی در اسالم با تأ يخ و اثر تار  ..977تعامل مفهومی دانش تار

  حسین عزیزی
 977.......هاالبالغه و مقايسه آن با ديدگاه اومانیستبه دنیا در نهج بررسی ديدگاه امام علی

  اختر ذوالفقاری، مرتضی قائمی
 .......................................977یجايگاه تعلیم و تعلم و تعقل از ديدگاه امام عل

  ذکیه پاشانژاد، یسعید شکر، یحامد کریم
 ...................................................971یعل رابطه امل و عمل در کالم امام

  فرمرجان کیان
 972....................................................البالغهجايگاه علم روانشناسی در نهج

  فرمژگان کیان، فرمرجان کیان
 .......................................977یو کالم امام عل رهیعلم و عالمان در س گاهيجا

 منفرد یملک نیحس ،ییامرا محمدمجتبی گراوند، 
 977................................................شناسی واژه ی هدايت در نهج البالغه معنا

  مریم گرجی چالسباری ،قاسم گرجی چالسباری، حسین گرجی
 977..........البالغهبا تطبیق بر نهجمنینؤهای برداشت و ارائه معارف در سیره امیرالمروش

  عباس محمودی
 977.........................................................البالغهتحلیل مفهوم علم در نهج

  مرتضی مزگی نژاد
 979...................................................نقش فضای صدور در فهم نهج البالغه

  سیدعیسی مسترحمی
يانروش  977...................های انحرافی عقیدتی در نهج البالغههای مقابله با شبهات و جر

 حسین مولودی
يک منطق و حکمت علویبن مايه ها   –عقالنیت  -:مطالعه موردی "شناختی اپیستمولوژ

 ...............................................................977از منظر امام علی علم"
  سید محمود نجاتی حسینی

 997.............................البالغه با تطبیق بر عصر مدرنیتهواکاوی مفهوم جاهلیت در نهج
  سرشتمریم رضایی ،مهدی نورمحمدی

 991.....................................................................الطبابهنقد کتاب نهج
 مصصطفی همدانی 
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 هفتــمصل ـــــــــف

 سیـــره عـلـوی؛ مــعنویـت و عبــادت  

 
 777..................از منظر نهج البالغه تیر یدر بهبود مد یخودساز  تیو اهم گاهیجا یبررس

  مریم احمد
 ............................................................777سیره عبادی امیرالمؤمنین

  برون مهرداد
کید بر نهج سیاسی امام علیـ شناسی دعاهای اجتماعی کارکرد  777..............البالغهبا تأ

  سمانه فتحی، مصطفی دلشاد تهرانی
 .................................................777بررسی جایگاه نماز در سیره امام علی

  داود باقری زاده، علی حاجی تبار فیروزجائی
یط در امور عبادی در سیر برخورد با افر   ...............................777امام علی هاط و تفر

  فاطمه کریمی کامیار، سید کریم خوش نظر
 777................................نظرگاه نهج البالغه ازحق و تکلیف انسان در رابطه با خداوند 

  نفیسه زارعی، فروغ رحیم پور
 ...................777منین، امام علیؤجایگاه و جلوه های مناجات و نیایش در سیره امیرالم

  زهرا رضازاده عسگری
 ........................................777بررسی توّکل در سیره و سخنان امیرمؤمنان علی

  یمعاف یمرتض، یجواد ایروان، یحر ریاح
 ..................................777مفهوم عبودیت و بندگی و جلوه های آن در سیره علی

 الهام عباسی، فاطمه زینلی پور
 ..........................................777منین علیؤمعنویت و عبادت در سیره امیرالم

  علیرضا زنگنه ابراهیمی، ابراهیم صادقی
 777................عد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی در نهج البالغهآثار دنیوی اعتقاد به معاد در ب  

  یابوالفضل امید، رقیه صادقی نیری
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 ......................................................777جایگاه نماز در سیره ی امام علی

 مجید صیدی، سحر ملکی، فاطمه صیدی
وضع  یمطالعه مورداکرم امبریمتناقض نما با عصمت پ اتیو نقد ترجمه آ یر یتفس یبازکاو

.........................................777یوزارت حضرت عل لهیوزر آن حضرت به وس

 یناصر یبرندق، مهد یکاوس روح ،یخان یحاج یعل ،یمحمد طاهر
 ..........................................777منینؤمؤلفه های وجوب نماز از منظر امیرالم

  ملیحه عابدینی
یم  ین شاخصه های عرفانی در نهج البالغه و بهره گیری از قرآن کر  بررسی و تبیین مهم تر

 777..............................................................................در این زمینه
  جعفر علون آبادی

 777...........................................................زهد اسالمی از نگاه نهج البالغه
  یمیکر احمدرضا ،انیطباخ نیمحمدحس ،یبادآنصر یمحمد غالم

 777..........................................در صحیفه سجادیهبررسی تأثیر کالم امام علی
  زهرا فارسی

 777..............................................................جایگاه نماز در بیانات علوی
  ابراهیم  فالح

 777.......................مرگ پیش از مرگ  در نهج البالغه)تحلیل فنای عارفانه در نهج البالغه(
  مریم رحمانی، محمد فوالدی

 .........................777ارتباط متقابل و عاشقانه بین خدا و انسان در سیره حضرت علی
  مرتضی فیروزی

 .............................................777معنای زندگی در اندیشه توحیدی امام علی
 قدرت الله قربانی
 بررسی موردی داستان خدوی عمرومنینؤدر سیره امیرالم« اخالص»حکایات دال بر 

 777................................................................................بن عبدود
  سیدمحمدرضا لواسانی، محمد قندهاری

 777..............................نقش بازدارندگی شیطان در کمال و تعالی انسان در نهج البالغه
 آذر قاسمی، بهاءالدین قهرمانی نژاد

 777.................................................خدا در نهج البالغهالگوی ارتباط انسان با 
  سید مهدی لطفی
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 777..............و تأثیر آن بر سبک زندگیمنینؤجایگاه برخی عبادات خاصه در سیره امیرالم

  عاطفه حیرت، فرزانه معظمی گودرزی
 .........................777امیرالمؤمنینی های آن در سیرهمفهوم عبودیت و بندگی و جلوه

  منیؤصمد م
 777..............................................................سـیـروسـلوک در نهج البالغه

  مژگان میرزایی
 777........از منظر صحاح سته و منابع اهل سنتمنینؤابعاد معنوی عرفانی شخصیت امیرالم

  بشارتی زهرا، مریم هاشمی
 777........................در شناخت خدای متعالمعرفه الله بالله: راهبرد عرفانی امام علی

  مصطفی همدانی
 .......................................................777معرفت نفس از دیدگاه امام علی

  مصطفی همدانی
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 هشتــمصل ـــــــــف

 هنــــر و ادبیــات در سیـــره عـلـوی   

 

 708.......................................................البالغهها در نهجشناسی رنگنشانه
  سیده فاطمه ذاکریان زاده، سلمان احمدوند

 707........................، در بیان شاعران فارسیامیرمؤمنانتصویر پردازی صبر در کالم 
  احمد محمدی نژادپاشاکی، فریده اخوان

 708.................های ادبی و معانی نهج البالغه در نگاه دانشمندان علم بالغتبررسی ارزش
  غالمرضا کریمی فرد، نرگس ارجمند مزیدی

ینی هنری وصف دنیا در نهج البالغه  710.............................................تصویر آفر
  الیاس موسوی، علی قدر دوست، صدیقه اسدی مجره

 711..................................ادبیات علوی در سروده های عربی سید اسماعیل شیرازی
  همت دادرس اجیرلو، سعید نیسی،محمد رضا اسالمی

 718.....................................در اشعار شاعران پایداریبازتاب سیمای امام علی
  محمدی فشارکیمحسن ، بیژنیمحمود آقاخانی

 718..................................................«غراء»شناسانه در خطبه سبک یجستار 
 یآبادکاوه نوش رضایعلی، مفرد نیاسر یفاطمه لطف، یعباس اقبال

 718.............................................ثیر نهج البالغه بر اشعار شاعران فارسی گویأت
  الداغی نیتاآ

 718..........................................بازتاب نهج البالغه در دیوان ناصر خسرو قبادیانی
  فرشته بسطامی، وحیده بسطامی

 718....................................در دیوان شعری امیری فیروزکوهیسیمای اهل بیت
 محمد بنی احمدی

 718....................در آیینۀ شعر سید علی خان مدنیحضرت علی هبازتاب سیما و سیر 
  ولی بهاروند
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 717...................................................................های شعر علویگرایش

 اکرم کرمی، زهرا پارساپور
 718............................................................های ادبی در شعر علـــویگونه

  اکرم کرمی، زهرا پارساپور
یبایی  780.............................البالغهنهج  111ی شناسی عناصر ادبی در خطبهبررسی ز

  عاطفه رحمانی، احمد پاشازانوس
 781............................................البالغهی قاصعه نهجشناسی خطبهبررسی سبک

  عاطفه رحمانی، احمد پاشازانوس
 788..............................................البالغهنهج ی غراءشناسی خطبهبررسی سبک

  عاطفه رحمانی، احمد پاشازانوس
پردازی در خطبه  788....................................البالغهی غراء نهجبررسی عنصر تصویر

  عاطفه رحمانی، احمد پاشازانوس
پردازی در خطبه  788..................................البالغهی قاصعه نهجبررسی عنصر تصویر

  عاطفه رحمانی، شازانوساحمد پا
 788.......................................البالغهی نهجی قاصعهبررسی عنصر عاطفه در خطبه

  عاطفه رحمانی، احمد پاشازانوس
 نهج البالغه با تکیه بر نشانه شناسی و  ۶۸بررسی و تحلیل جلوه های ادبی خطبه 

 788..................................................................و علوم بالغیبینامتنیت 
  معصومه ربیعی، علی پیرانی

 788...................................ی صفویهای مناقب و مدایح علوی در شعر دورهویژگی
  جهرمیفاطمه تسلیم

 787.......................در نگـاه شاعران یامـام خمیـن یدر رهبـر  تجلی سیره حکومت علوی
  الهه ارجمند،زهره تقوی

 788.......................................تأثیر ادبی کتاب نهج البالغه بر ادبیات عصر انحطاط
  زهرا سهرابی کیا، جرنگیانجواد 

 780..................................................یقرآن در کالم علو یادب ریبر تأث یجستار 
 نژاد یجالل میمر

 781...................................................یعیدر تحّول شعر ش ینقش امام عل
 یزینب حسین، یلیال جمشید
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 788...............................دیاز قرآن مج یعل نیرالمؤمنینهج البالغه ام  یر یپذ ریتأث

 نیجهان مه درضایمج، نیشکرالله جهان مه
یه قرطاجنی یبایی شناسی خطبه های خداشناسی نهج البالغه بر اساس نظر  788.................ز

  زهرا فارسی، سکینه محمدی، مینا جیگاره
 788.. موال( سخن رنگ از یتاثیر سبک ادبی نهج البالغه در زبان و سخن سعدی)دارد سخن سعد

  سید علی رضا حجازی
 788....البالغههای نهجبا تاکید بر خطبهرنگ در کالم امیرالمؤمنین علینور و  هویت نمادین

  معینه السادات حجازی
یبا شناختی در کالم امیرالم  ..............................788منین علیؤجلوه های ادبی و ز

  رضی یمنصور احمد، حسینی سهیال
 788.......................................در ادبّیات ُکردیبازتاب مقام و سخنان امام علی

  علیرضا شهرستانی، آرمان حسینی آبباریکی سّید
 787......................................تجلی غدیر در اشعار  سید حمیری به عنوان سند شیعه

  محمد بهرامی نصیرمحله، سید اسماعیل حسینی اجداد
 .............788لیخطبه وصف المنافقین از حضرت ع یو بافت موقعیت یبافت متن یواکاو

  حسینعلی ایازی، نیاسیده اکرم رخشنده، نیاکیسید اسماعیل حسینی اجداد 
 780...............قرن بیستم های نوین تبلیغات دربا شیوهیامام عل یهای تبلیغمقایسه شیوه

  یفالح یسید محمدجواد حسین
 781....................................در رسانه بازی های رایانه ایبازنمایی چهره امام علی

  وردی طاقانکیمریم حق ، مهدی حق وردی طاقانکی
 788......................................پژوهشی در عناصر به کار رفته در تشبیهات نهج البالغه

  وحید سبزیانپور، طیبه حمزوی
ینبتحلیل مقایسه ای خطبه امام علی  بر اساس برجسته سازی مربع و حضرت ز

یک ون دایک )مطالعه موردی مذمت مردم کوفه(  788.................................. ایدئولوژ
  زری انصاری نیا ،انسیه خزعلی

 788..................................نهج البالغه یدر  خطبه ها یروابط تناص قرآن یر یپذ ریتأث
 یفاطمه خزل

 788..........................داری در آثار شعرا و نویسندگان با تاثیر پذیری از نهج البالغه امانت
  مریم خلیلی
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 788.................................در ادب عربی و فارسیبررسی جلوه های حکمت علی

  معصومه پویا، صالح محمد جلوخان، دیوساالرفرهاد 
 788......................................پژوهش عناصری  از وجوه زبان شناسانه نهج البالغه

  آمنه موسوی شجری ،سیفعلی زاهدی فر
 .....................................787جلوه های ادبی نهج البالغه در کالم امیرالمؤمنین

 الهام عباسی، فاطمه زینلی پور
 در نهج البالغه و بازتاب آن در آثار برخی از یادبی شخصیت امام علبررسی ُبعد 

 788...................................................................و ادباء شیعیمتکلمین 
 فاطمه سعدونی

 780.................در شعر عربی و فارسیجلوه ای از بازتاب حکمت های گهربار امام علی
  فاطمه سعدونی

یباشناختی تشبیه در خطبه های نهج البالغه  781.....................................جلوه های ز
  فاطمه سعدونی

 788........................................در نهج البالغهیامام عل یرویکرد بیانی نامه ها
 فاطمه سعدونی

 788........................................مینهج البالغه از قرآن کر  یر یپذ ریتأث ییمعنا کردیرو 
 یفاطمه سعدون

یبایی شناسی آرایه ادبی تشخیص در نهج البالغه  788..........................................ز
 سعدونیفاطمه 

یبایی شناختی سجع در نهج البالغه  788...............................................کارکرد ز
  فاطمه سعدونی

یبایی شنیداری عبارت ها  788.........هارمونی لفظ و معنای واژگان نهج البالغه و جایگاه آن در ز
   فاطمه سعدونی

یتی نامه ی مالک اشتر  788......................بوستان و گلستان سعدی با تطبیق دستورات مدیر
  محمد حسن سورانی

 .....................................787جلوه های ادبی نهج البالغه در کالم امیرالمؤمنین
  سمیرا حیاتی، عبدالحسین شورچه
 788..................................در شعر محمد حسین علی الصغیرمدح حضرت علی

  رحیم عبداللهی، سوران شیخ االسالمی مکری
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 780........................خسرو قبادیانیدر شعر ناصر تجلی شخصیت علی بن ابی طالب

  یسادات یزهرا صالح
 .............................................781بررسی هنرهای ارتباطی از دیدگاه امام علی

   طلعت صفائی ،فرزانه صفائی
 788..................................................صور خیال در خطبۀ شقشقیۀ نهج البالغه

  زهیر عباسی
 788..............................در نهج البالغه یکالم امام عل ییوایفصاحت و ش یبررس

 یطاهر وسفی، یمالک عبد
 788....................................در شعر حزین الهیجییحضرت عل یسیما یبررس

  سیما آلمحمدی، نعمت عزیزی
کید بر نهج البالغهمنین علیؤواژه گزینی و جلوه های ادبی در کالم امیرالم  788..........با تأ

 فهیمه غالمی نژاد، فاطمه عالیی رحمانی
 788...........................................نیدرخطبه مّتق یسبک گفتار امام عل یبررس

 ماّل زاده حانهیر، دیزهرا فر
 788...................................... (74و 31)نامه  بررسی سبک وصایای امام علی

  زادهریحانه مال، زهرا فرید
 787.. اته(و ابن نب یصاب ی)مطالعه موردهج البالغه در زبان و ادبیات کهنن یثیر سبك ادبأت یبررس

  نسب یحسینبنین ، سجاد شفیع پور، ابراهیم فالح
 ..........................................788مخاطب شناسی ادبی از دیدگاه امیرالمؤمنین

  زهرا قاسم پیوندی
پذیری ادب فارسی از شاهکار علوی  780....................................................اثر

  هاجر قاسمی گورتی
 781........................................................سبک شناسی شرح حدائق الحقایق

 هاجر قاسمی گورتی
 788.............. در نهج البالغه )به مالک اشتر( یپنجاه و سه امام عل ینامه یقرآن ینامتنیب 

 زادهیقل یصغر، احمد آباد زادهیهاجر قل
 بر کتیبه های سفال های نیشابوربا تاکید بر  های سخنان حضرت علیبررسی نمود آموزه

 788.....................................................سده های سوم و چهارم هجری قمری
 فهیمه قلی زاده اصل  
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 788..........................بر دیباچه های متون نظم و نثر فارسیتأثیر خطبه ی اول نهج البالغه 

  علی صادقی، خدیجه کریمی
 788.......................................در شعر ناصر خسرویتأثیر کالم واشعار امام عل

  فر یمریم امیر، سید محمدباقر کمال الدینی
 788.......... )مطالعه موردی؛ خرد و دانش( در شاهنامهبازتاب کلمات قصار حضرت علی

  لعل شاطریمصطفی 
 ..........................................788یدر شعر امام عل یرفتار  یالگوها یبازشناس

  حیدر محالتی
 787..................حدیقه الحقیقه حکیم سنایی غزنوی درنگاهی به جایگاه حضرت علی

  رسول محمدی
 788...................از نهج البالغه یدیعالمه جعفر شه یدر ترجمه  یانواع قاعده کاه یبررس

 یشهال رستمی، سولماز مظفر
یباییواکاوی مؤلفه  با تکیه بر رویکرد هلیدیشناختی انسجام در کالم امام علیهای ز

 770............................................... و حسن )مطالعه مورد پژوهانه: دعای کمیل(
  سوسن کاکائی، سمیه صولتی، یحیی معروف

 771..........................کالم وحشی بافقی درمنین علیؤتجلی متعالی حضرت امیرالم
  الهام حیدری، فیروزه ملک پور

 778.................................................نهج البالغه کمیو ی نامه س یشناس ییبایز 
 مالزاده حانهیر 
 778.................................................نهج البالغه یدر خطبه ها یقرآن تینامتنیب
 دیزهرا فر، مالزاده حانهیر

 778........................(47-1های )خطبه هالبالغنعت حقیقی و أغراض بالغی آن در نهج 
  سجاد منصف نصرآبادی

 778......................................نهج البالغه 32تا 1 یهادر خطبه یتناص قرآن یبررس
 ایمعصومه پوی، سجاد منصف نصرآباد سفل

 778..............................................نهج البالغه171 یدر خطبه  یقرآن تینامتنیب
 یرزاخانیم میمر
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 778..........................................................نهج البالغه11 ینامه  تینامتنیب

 یرزاخانیم میمر
 777....................................................مبانی عدل علوی در غزل بیدل دهلوی

  محمد جعفری، مریم میری
 778......................................در نهج البالغهمنینؤجلوه های ادبی کالم امیرالم

  الهام نظام جو
ید اسدی  780.........................................بینامتنیت کالم علوی در شعر کمیت بن ز

  مصطفی اخوان، حوریه نظری
یم از سید قطب(تحلیل تصویر فنی در نهج  781........ البالغه )با تکیه بر تئوری تصویر فّنِی قرآن کر

  فاروق نعمتی
 ........................788های مثنوی موالنا مرتبط با زندگانی حضرت علیبررسی حکایت

  نوری زهرا
 788....................................شیخ جعفر النقدیدر سروده های سیمای امام علی

  احمد الباجی، سید مصطفی نژاد موسوی، همت دادرس ،سعید نیسی
  یبر فراکارکردها هیبا تک« به مالک اشتر یامام عل ۀعهدنام» یبرساخت گفتمان یواکاو

 788....................................................................یدیهل کلیما ۀگان سه
 یصولت هیسمی، ریام ریجهانگی، همت اریشهر

کید بر تجلی شخصیت حضرت   پژوهشی در جلوه های مذهبی مکتب نگارگری شیراز با تأ
 788..................................در نگاره های خاوران نامه محفوظ درکاخ گلستانعلی

 پروانه حیدری ،پناهحسن یزدان
 788.......................................البالغه و انواع آن در نهج هیتشب یعنصر بالغ گاهیجا

 ورزنه یاحمدطاهره ، یوسفیمحمد رضا 
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 بـین المـــلل خشـبـ

 امـام علــــــی  و بیــــــن الملل  

 

 ...................................................899يالقرآنیة في خطبة األشباح لإلمام عل
  جعفر العارضيمحمد 

 999...........................)الخطبة القاصعة نموذجًا( يالّتصوير األدبّي في كالم اإلمام عل
 فرشيد فرج زاده، خليل پرويني

 999.......﴾مقاله ترجمه اثر توسط نویسندگان﴿ )خطبه قاصعه( یدر كالم امام عل یادب یجلوه ها

 فرشيد فرج زاده، یخليل پروين
 999..................................كتابه نهج البالغه يف عند اإلمام علي یاسیاالغتراب الس

 ايک یمعصومه سهراب، ايک یزهرا سهراب، انيجواد جرنگ
 999.........﴾مقاله ترجمه اثر توسط نویسندگان﴿در كتاب نهج البالغه یاغتراب سیاسی امام عل

 ايک یمعصومه سهراب، ايک یزهرا سهراب، انيجواد جرنگ
 999..........................................البالغیة في نهج البالغةاألسالیب اإلنشائیة وأسرارها 

  مريم جليليان
 999..........﴾ترجمه اثر توسط نویسنده مقاله﴿و رموز بالغی آن در نهج البالغه های انشايیاسلوب

  مريم جليليان
 999....................................................الدين كمالإ هآلي التفاسیر مرآت في الغدير

   سيد علی رضا حجازی، سيده بتول احترامی 
 998........................﴾مقاله ترجمه اثر توسط نویسندگان﴿"اكمال دين آيه" غدير در آينه تفاسیر

   سيد علی رضا حجازی، سيده بتول احترامی 
 999..........................................................الغدير في مرآت التفاسیر آليه البالغ

 سيد علی رضا حجازی
 999................................﴾ترجمه اثر توسط نویسنده مقاله﴿غدير در آينه تفاسیر  "آيه بالغ"

 سيد علی رضا حجازی
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 ....................................999الناجحة من منظور اإلمام عليإستراتیجیات اإلدارة 

 حسنعليان  هسمي
 إلی مالك األشتر النخعي  )رسالة اإلمام علي االتساق المعجمی فی رسائل نهج البالغة

 999.................................................................................نموذجا (
 سكينه محمدي، انسيه خزعلي

 999......................................................البالغةتوظیف الطبیعة في خطب نهج 
 فرزانه رحمانيان کوشككي

 999...............﴾ترجمه اثر توسط نویسنده مقاله﴿به كار گیری طبیعت در خطبه های نهج البالغه
 فرزانه رحمانيان کوشككی

 ................................................................999علي لإلمام الشمس رد
 زعيميان صادق کاظم زهور

 999...................................﴾ترجمه اثر توسط نویسنده مقاله﴿یعل امام الشمس رّد 
 زعيميان صادق کاظم زهور

 ..............................998طالب أبيالمؤمنین علي بن  أمیرفي عهد اإلصالح جوانب 
 عهود سامي هاشم، خالد موسی جواد

يانه در زمان  ترجمه اثر توسط ﴿ طالب ابیبن  یالمؤمنین علامیر  اقدامات اصالح گر

 999..........................................................................﴾نویسندگان مقاله
 هاشم یعهود سام، خالد موسی جواد

 999.....................في المجتمع الكوفي علي بن أبي طالبالعدالة السیاسیة عند اإلمام 
 الجماليخمائل شاکر ، هدی محمد سلمان

 999........﴾ترجمه اثر توسط نویسندگان مقاله﴿عدالت سیاسی از منظر امام علی بن ابی طالب

 ، خمائل شاکر الجمالیهدی محمد سلمان
 ..........................................999تجلیات التناص القرآني في ديوان اإلمام علي

 مصيب قبادي، حسين عابدي
 999............﴾ترجمه اثر توسط نویسندگان مقاله﴿قرآنی در ديوان امام علیهای بینامتنی جلوه

 یمصيب قباد، یحسين عابد
 999............................................................المرويات الشامیة لوقعة صفین

 عمار عبودی محمد حسين النصار
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 999...........................﴾ترجمه اثر توسط نویسنده مقاله﴿روايات شامی درباره واقعه صفین

 حسين النصار عمار عبودی محمد
 ........................................998المؤمنین اإلمام علّي الفكر اإلقتصادي عند امیر 

 سؤدد يوسف عبد الرضا، عاطي عبيات
 999...............﴾ترجمه اثر توسط نویسندگان مقاله﴿انديشه اقتصادی امیرالمؤمنین امام علی

 سؤدد يوسف عبد الرضا، عبيات عاطی
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـل اول:ــــــــــــفصــ

جایــگاه قرآن در سیــره 
 علـینیرالمؤمنیــــام
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یم از منظر امیرالمؤمنیندر مورد کتابت قرآن   سلوک عملی امام علی  کر

  1داود ابراهیم پور

 چکیده:

مهمترین راه بررا  ایککرق آررکر مرریم ار ف ریرن ممرور بمابرد متابرن و فردوین کر مر  
وجرود داشرتق ا رن مرق برر ایرن امرر مهرم ار  رر    متابن کیات، مافباِر مخموصر  برا باشد .

وموریررن بخسررتین درررد  بودبررد مررق م  مررومور شررده بودبررد و امررا    رر پیررامبر امررر 
در مرورد متابرن آررکر  ر  ر و   م ر  امرا    ر در ف قیر  اا رمتابن آرکر را پذیردتکد .

در  مکینؤرالمریرر  ا رتخراو روایررات امیررار ف قمرریم مررورد برر ر  آرررار مر  هیرررد . هرد  
ر ف قیرر  ایررن مرر  باشررد مررق امررا  خمرروک متابررن آرررکر مررریم مرر  باشررد . بتی ررق ااصرر  ا

    ن ردر چهرار مرا رق مهرم متابرن آررکر مرریم موموریرن خرود را اب را  دادبرد . بخسر
د ررتور بررد و  برر  برربو  و بررق ، کیررات را در رآ ررق مبررن مرر  مردر  ربر امرررار پیامررردر رمرر
در اولررین  مردبررد و پرر  ار را ررن پیررامبر امررر  ، کیررات را مررک م و چیررک پیررامبر

درصررن آرررکر را فرردوین مردبررد و بررق مرررد   ر ررق مردبررد و پرر  ار  مرر  خ دررن و  ررد  
پررذیرق آرررکر مرردور ار  ررر  خ ی ررق او  و دو  ، بررق جهررن ا ررو وارردت  رر   در م ررورت 

در بهایررن در رمررار   مررار بیررب برررا  فوایررد برررا  فرردوین آرررکر فو ررو خ ی ررق وآررن داشررتکد و 
 مماان مار   مار را فویید مردبد و بق   مار در مورد فواید مماان م ورت دادبد.

 ، متابن، آرکر.    و   م  ، اما      واژگان کلیدی:

 

                                                           
  debrahimpoor@chmail.ir    مدرس م ار  و متور ا  م  و دارغ الت می  مارشکا   ارشد م ار  آرکر 1.
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 منین علیؤنس با قرآن در سلوک عملی امیرالما
 1مکا ارشاد  مقد 

 چکیده:
و اوالد  اهرین  مقبو  درآین ا ن وجود ذ  وجود اضرت امیرالمومکینبرا اس ادیث مق ین مق 

(ُمهیمن کر اضرت، همتا  آرکر بارِ  صامن، در آوس ببو  ا ن چکاچق در آوس ص ود، با  )ائمق هد  
صق ربر کر و همراه یکدیگربد و  یر آاب  ف کیک و ف بیق. بکابراین جدای  و ادتراق در اوره ابدی ق و ابگیبه و در  

 و  م و  م  مست ی  ا ن و درض بدارد. بق فکها  خن ار اب  ب کق م   در وص ،     و اف اد وجود  آرکر 
فما  کبچق در آرکر ا ن »بق  شده )ادیث م هور  بیب ا ن(: مومکار     ترت ا ن. روایت  ار خود امیر

م" جمع شده ا ن، و کبچق در"بسم در  وره امد ا ن وکبچق در  وره امد ا ن در" بسم ال ق الرامن الرای
« ال ق الرامن الرایم" ا ن در باء کر ا ن و همق ا رار باء در بقطق کر ا ن و من بقطق ریر باء هستم.

)ابوارالک مابیة، ید ب من ال ق جبایر ( پ  ای ار ف سم اکومن اله ،ف سم کیات آرکر مریم در میار 
، ف سم  د  مط    و در بهاین ف سم فک فک کیات 92هم"دتح/مس مین،ف سم "اشداء     الک ار و راماء بیک

من درباره »شرین آرکر م ید ا ن. بق درموده م مار مبیر ابق ب ا  م  در متاب امامن و ابسار مام :
اب اد مخت  ق ا  مق این شخمین «. چق م  فوابم بگویم و م  چق م  فوابد بگویدشخمین اضرت امیر

اها و بق  ک   ب ر   در بم  کید. مس  مق ابسار مام  ا ن و م هر جمیع ا ما و ببرگ دارد، بق ه تگو  م
ص ات ا  ف ال  ا ن، اب ادق بق اس  ا ما  ا  ف ال  باید هبار فا باشد و ما ات  ار  هده یک  اق هم 

دورِ : » بکابر درمای  َ    « بم  فوابیم برکییم. مِر الُقرکُر ِبِق ُف َرُح المُّ راِئِر. َادَضُ  الذِّ رین برف« َو َفسَتکیُر السَّ
(  مس  مق التبا  9/54شرح  ررال کم،«)ذمر، آرکر ا ن، بق و ی ق کر  یکق ها ه وده وپوشیده ها روشن شود.

را تین   م  و  م   بق آرکر داشتق باشد و با وجود و آ ب  خود را بق آرکر  ر ق مکد یقیکا ار ماء م ین و   یراب 
میتوابد ار  قبق ها  مئوده ب   و شیطار  بور مکد و ا  ار با   را ف خیص دهد و بق  ر  م  شود و بق را ت 

مکب  مقمود بائ  کید.  بکابراین در این مقالق     شده آطره ا  ار  این دریا  ب  مرار و فوصین باپذیر "ها   ُ  
با  _ با  رد فاریخ ف یع_ آرکرمین ب ر" بق روق فوصی  _هبارش ، بتوار چ ید و ار ف  یات اب  این ببرگ م

 آرکر مقدس بار  شده ار  رق ا    در  یره  م   بهره جسن. 
 

   و   م  . ،    مکین،ؤ: آرکر، اب ، امیرالمواژگان کلیدی

                                                           
 ershadimona@gmail.com         .مارشکا   ارشد فاریخ فمدر، داب گاه شهید به ت  فهرار    1
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یان قرآن در گفتار و رفتار امیرمؤمنانبررسی گستره  ی جر

 1م مدممط   ا  د 

 چکیده:

راهبردهررا  مخت ررن ای ررار را در  ، مطال ررق مررورد   امررا    رر م ردررن  رریره
داشررن و    بررد فررا بترروار فمررویر روشررک  ار یررک مو ررو  در ایررات امررا ربررده  مرر 

الگوهیر  ار  بک ای ار برق ب رو دآیر  صرورت هیررد. صریابن و فررویک آررکر مرریم برق  کروار 
، با رث جریرار متراب خردا در ه ترار و ردترار ای رار شرده ا رن.  یک  ار راهبردهرا  امرا 

  اصررر   ایرررن بوشرررتار شکا رررای  اب ررراد جریرررار کیرررات واررر  در ه ترررار و ردترررار مو رررو
و امبات ایرن در ریق ا رن مرق آررکر در فمرام  روایرا   رخن و  مر  ای رار  امیرالمؤمکین

 ابد.جار  بوده ا ن و کر ببرهوار، ممداق مام  اام ر متاب و فرجمار وا  بوده

 ، آرکر مریم.ا     ردتار ام و، ه تار امیرالمؤمکین  :  یرهواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

                                                           
 mm6307105@gmail.com      داب  کموختق اوره   میق آم و داب  و  دمترا  مدر   فاریخ و فمدر ا  م  1.
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  یعل نیمنؤالمر یام یانس با قرآن در سلوک عمل یراهکارها

 1پور   یا ما  درراد

 چکیده:

  درررد  ابسررار در ربررده نی ررب  هررداامررر   امبریررآرررکر ب کرروار م  رربه جاودابررق پ
، ورامررن  وی وامر   ررق هابرق م ر ریار فروم  ورواب ا رر نیر  رم فرب  ا رن .   مررا  واجتمرا 

مرق در  ر و   میمککرد امرا ار ا قرق م قروده ابر  برا آررکر مرر  مر ادیرب رر  نیوخابواده در فرب
شررار برروده ا ررن    ررن  نیدر  را ررر  مررر شررر   رر  نیمکؤالمررریام رتاضرر   م رر

جهررن ابرر  بررا آرررکر  نیمکؤالمررریام   م رر  ابررد. مسررولق کر ا ررن مررق راهکارهررا دهیررورر
کر خردا را ب کا رد و برا   قیا رن مرق ابسرار بو ر نیرار خ قرن آررکر ، ا  هرد  اصر  سن؟یچ

ود ررتوراف   کررا ببرررد وبررا شررکاخن و مرر  بررق اا  پرر  الهرر اتیکر بررق اوصررا  وخموصرر
متکا رر  بررا    م رر  رو فمرمررب بررر ارائررق راهکارهررا نیرر. ار ادیرررا دررراهم بما  ی رر ادت ابررد

  قیپررهوه  بررق شررمار کورد و ممرراد نیررا  هررایفرروار ار بوکور  ب ررر را مرر نیامرررور  ربررده
آرررکر ، مواهبررن ار   برروراب اتیرر، فرر وت هررر روره آرررکر ، فرردبر در ک  همچررور : کداب هرراهر

پررهوه  بررا روق  نیرربررق فررر  کر ، را بررا  برررد. ا میهکاهررار ربررار وفمررم وکهکاهررار بخمرر
    ررو  ا رر م  فخممرر  ا   ررات متابخابررق هررا  وبررا ابرربار هرررد کور   رری، ف     یفوصرر

 مرفبو بوده ا ن.  وبر  ادبارها

 . رواب کاخت و   تی،  وام  فرب، اب  ،   و   م    آرکر،  :واژگان کلیدی

                                                           
 fs4959@gmail.com                       مارشکا   اقوق داب گاه آم .1
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یم در سیره امیرمؤمنان علی  حفظ، جمع و کتابت قرآن کر
 1رهرا امبر  

 9م سن بورائ  

 چکیده:

 رکن ا و، متابن و ب رر آررکر مرریم برا فوجرق برق جایگراه واال  کر در ایرات ابسرار، 
مررق  همی ررگ  مسرر مابار در پا رردار  ار ایررن مترراب   رریم برروده ا ررن. امیرمؤمکررار   رر 

ا  بررق آرررکر را ف  رر  خداوبررد، مترراب هررداین و ا ررن خداوبررد فوصررین مرررده، اهتمررا  ویررهه
را در پا داشررن،  ا ررو و جمررع آرررکر مررریم داشررتق ا ررن. ایررن بوشررتار  رریره کر اضرررت

هرا  دهرد. یادترقف  ی ر  مرورد پرهوه  آررار مر  - ا و و جمع آرکر مرریم برق شریوه فوصری 
-در جایگراه مترول  آررکر مرریم، برا   رم آررکر و دابر  دهرد مرق اضررتف قی  ب ار مر 

ها  کر، متابن وار ، ب رارت در جریرار جمرع آررکر و  رراب ا  بگرارق کر در یرک ممر ن 
هوه ، کشرکار وااد، ر رالن خرود را در ایرن  رصرق برق شایسرتگ  اب را  دادبرد. بترایک ایرن پر
فرر  ار ای رار   ار  اب اد بی رتر  ار  ریره کر یگابرق دورار را برق دببرا  داشرتق و شرکاخن جرامع

را دررراهم مرر   ررارد و بیررب در رده دیرردهاههای  مابکررد شرربهق ف ریررن آرررکر مررریم و مخال ررن کر 
 ها  جمع و هردکور  آرکر ماربرد کشکار  دارد.با هروه اضرت

 ، آرکر مریم.متابن آرکر، ، اما     جمع،ا و و : واژگان کلیدی

 

                                                           
 zh.akbari@ymail.com       داب  و  مقطع دمتر    و  آرکر و ادیث، داب کده اصو  دین آم        1.
 m.nouraei@umz.ac.ir                                        ا تادیار داب گاه ماربدرار                                9.

mailto:m.nouraei@umz.ac.ir
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 منین علیؤقرآن در سلوک عملی امیرالمانس با 

 1امبر     

 چکیده:

ابسار وآت  با آررکر ابر  مر  هیررد م راهیم ا ر   را بر  وا رطق ار خداوبرد مت را  مر  
مر  شکود و ار کر بهره مر  هیررد و ربرده  او  رشرار ار م کویرن ه رتق و برا کیرات الهر    رین 

   ردر ا ررچق در صررت هردترق ار مر   ال رق وار  مر  شرود .چکابروهردد و ه تار و ردتارق ب ر
  و پی ررردن هررا  هوبرراهور مرراد  و م کررو  ر م،اخ ق، مررررکر،در  ربررق برمررن  مرر  بررق آرر
ابرر  بررا آرررکر درربررده  بهترررین بسررخق  رر ادت ابسررار ا ررن. بررا  اوو پیرردا مردبررد.یقیکا

بهرره  ف  ی ر  برا- ر   شرده ا رن برق شریوه فوصری   ،دراین مقالرقف قیقاف  مق اب ا  پذیردن 
 مبااث ریر بیار هردد: مکین    ؤهیر  ار  یره  م   امیرالم

آرکر پ رتیبار مطمئن،رابطرق آررکر و تررت،اب  براآرکر در ریره ابررار ،آررکر درشر   اشورا، رر 
برر  بررا آرررکر در بریررده وفرر وت آرررکر،اب  بررا آرررکر درجواب )اصررو ،مراف  و مراارر  کر(، ا

روایات،ک ی  شکا ر  و فبیرین موابرع و م رک ت پری  رو  ابر  برا آررکر، راهکارهرا  آررکر 
    یره ببرهار وو       و   ار مک ربوهرای  آرکر م

 ،  ترت، اب ،   و   م  .: آرکر،    واژگان کلیدی

  

                                                           
 akbarialif83@gmail.com                 ارشد بهک الب  ق داب گاه ماشار    مارشکا   1.

mailto:akbarialif83@gmail.com


 

                              941 

 انواع استشهادات قرآنی وکارکرد آنها در نهج البالغه

 1می یق اهواریار

 چکیده:

بررق  بمرروده ا ررن و آرررکر پیوبررد  بسرریار  میرر  و باهسسررتک  برآررراربررا  امیرمؤمکررار
وبررق هررا  مت رراوت در مرر   امیررر وا  هیررر  ار مرر   وارر  پرداختررق مررق ایررن پدیررده را بررق ه

  واژهررار وفرامیرر  آرکبرر  ار دریررا مرر  فرروار م رراهده بمود،اضرررت ار یررک  ررو  ررخن
ه وادررر برررده مو ررو   کر بهرررا ررتکادها   وم رراهیم ووار  رروی  دیگرررار م رراب    ررود جسررتق

   واژهررار م رراب  وق شررک  کشررکار وپکهررار وجررود دارد ، در مرر   مرروال برر. م رراهیم آرکبرر  ا ررن
مرد ف ریررن وبیررار هررره بسرریار برررده ا ررنیمق دارا  مررار،ار ا ت ررهادات آرکبرر  ببهررک الب  ررق

د. در شررکاخت  مرر  باشرر ریبررای  اات رراو و اقیقررن آرررکر ،ف سرریر کیات،فوصررین پیررامبر
 یرصرریح  مسرتقیم و دو هوبرق صرریح یرا الب   خطبق هرا وبامرق هرا  کر اضررت ا ت رهاد برق

در کر پری  ار بیرار کیرات برق  مسرتقیم دیرده مر  شرود ا ت رهاد مسرتقیم مرق اضررتیا  یر
 بق صرراان ا ر   مر  مکرد مرق ایرن مر   و رخن خداوبرد مت را  ا رن . و صورت مستقیم و

همررار اآتبرراس مررق بررق صررورت واژهرراب ، فضررمین، ف  یرر ، ف مرریح و   یررر مسررتقیم یرراا ت ررهاد 
فولیرد متررور  ف  ر  مرر  یابردی مرق بقر  بسرریار مهمر  در ای راد و الهرا  در مر   اضررت

جرراوداب  شرردر کر ای ررا مرررده ابررد.این جسررتارم  موشررد مررق بررق هوبررق هررا   بهررک الب  ررق و
 مضامین آرکب   ومار مرد کبها بپردارد. مخت ن ا ت هاد و اآتباس بهک الب  ق  ار 

 .مارمرد، ا ت هادات، بهک الب  ق، : آرکر،    واژگان کلیدی

                                                           
 ki-ahvazian@yahoo.com                    ا تاد یار هروه  رب  داب گاه درهکگیار اهوار     1.
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 کالم امیرالمؤمنین علی بررسی مفاهیم قرآن در

   1 بدال ق پا االر 
 9رآیق ب مت 

 چکیده:

وجررود  ر آرررر اوه  ه ررر   بررارت بودبررد ار:ممررادر ف سرریر و دهررم م رراهیم آرکبرر  د
فقرررو  و  مررر  صرررالح. و ب رررد ار -آررردرت ا رررتکبا  -اجتهررراد -آررررکر-پیرررامبرمبرررار  

ن و . برردیه  ا ررن مسرر برپیررام مررق ار ک ررار وارر  فررا پایررار ایررات   دابسررتن  ررکه
رر   و  و مکررار ببرروده، وهکگررا  ودررات اضرررت در ل  ررق ا  دور ار پیررامبر پیررامبر اته

ررا  بیرراد داشررتق، همچکررین ار فرررین مافبررار وارر  برروده،  ررال  ربررده   ررا ات وارر  را در فمررا  ایه
ر آرکر بایرد باشرد. و م و م سه  بی ر  برق ب رر مر  ر رد مرق م راهیم آررکر در مر   و   فرین م  ه

 همچور هوشن وپو ن وخور کمیختق باشد. مقالق اا ردر  ق بخ  فک یم شده ا ن: 
 الب  ق.متاب  ترگ بهک  ار  رربخ  او : برر   م اهیم آرکر درخطبق ها  امیرالمؤمکین   

 بخ  دو : بامق ها  امیر و م اهیم آرکر. 
 بخ   و : رابطق اکمتها و م مات آماراضرت با م اهیم آرکب .

 ، م مات آمار، ب  ن.خطبق،  رر   : م اهیم آرکر، بهک الب  ق،واژگان کلیدی
 

 

                                                           
 abdollah.pasalari@gmail.com     مارشکا   ارشد ادبیات  رب، دبیرکمورق وپرورق، مرماب اه    .1

 r.neamati@gmail.com                   مارشکا   ارشد ادبیات  رب، دبیر کمورق وپرورق، مرماب اه        9.

mailto:abdollah.pasalari@gmail.com
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 از منظر روایات رآنـهای باطن ق ویژگی

 1امین اسین پور 

 چکیده: 

هرا   دربارۀ  ایرن بکترق ا رن مرق برا مراوق در ااادیرث چرق ویههر  خن در این بوشتق 
بگاربررده بررق چهررار ویههرر  م رر  ا  بررا ن آرررکر برداشررن بمررود. م رر  و  مرروم  را مرر  فرروار بررر

       با ن آرکر ار مک ر روایات اشاره م  بماید :

 . صبغۀ والی  با ن آرکر ،1 

 مستق  ،.  امکار وجود با ن جداهابق برا  هر دقرۀ آرکب  9

 و هر یک کیق با با ن کیق ا  دیگر . امکار ارفبا  ها3

 . امکار ارفبا  با ن یک کیق با با ن کیۀ دیگر.5

 ، روایات فووی  ، هاهر، با ن.  : فووی  آرکر، اه  بینواژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
ۀ آم    .1  aminhpi1390@gmail.com                                                        بۀ اورۀ   میه
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 منین علیؤالمجایگاه قرآن در سیره امیر 

 1دریده فوابگر
 9 یدم مو  اسیک 

 چکیده:

م   الهر  وم  ربه جاویردار پیرامبر هرامر  ا ر   ا رن و بررا  هرداین ب رر ار آرکر 
فرراریک  بررق بررور بررار  شررده ا ررن ایررن مرر   الهرر  بیررار بررق م سررر ومبررین دارد .ب ررد ار پیررامبر 

مررق خررود د ررن پرررورق یادتررق مکین   رر  ؤم سررر و مبررین اقیقرر  آرررکر امیرالمرر ا رر  
 در مکت  ا    ا ن م  باشد .

دربراره آررکر مرریم را  مقالرق مرق برا روق فوصری   و ف  ی ر ، دیردهاه اضررت   ر در این 
بیررار بمررودیم و جایگرراه  مررق آرررکر در  رریره   مرر  و  م رر  ای ررار دارد مررورد برر رر  آرررار 

بررا  آررکر جایگراه بر    ریم آائر   مکینؤبتی رق د رن یرادتیم مرق امیرالمر هردن وبق ایرن
 پرداخن.  دوین آر کر مریم ب د ار ر و  خداهستکد و او  مس  بود مق بق جمع وف

 ، بهک الب  ق، ر و  خدامکینؤ: آرکر،  یره امیر المواژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
            Faridetavangar2@gmail.comمارشکاس ارشد ف سیر و   و  آرکر جام ق البهرا .1
 masoomhosseini@gmail.com     ضوهیات   م  داب گاه   و  وم ار  آرار مریم، داب گاه کم   .9

mailto:Faridetavangar2@gmail.com:ایمیل
mailto:masoomhosseini@gmail.com
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 ی عاطفی امام علیتجلی مبانی و اصول قرآنی در سیره
 1 مریم فوم  بیا

 9 بس ایدر  یر ا 

 چکیده:

فرروار مررق بم هوبررق ژر  و  فومیرهذارا ررن، کر    آرررکر و اضرررت   رر رابطررق
ردتررار  ار ای ررار  ررراغ هردررن مررق مک رراء آرکبرر  بداشررتق باشررد، پرر   م کردهررا   ررا    

مررق ار ایررن مقولررق جرردا بیسررن، برهردتررق ار اصررو  و مبرراب  آرکبرر  ا ررن،  امیرالمررؤمکین
هرا   را    ی کر  کر د ررتق ار امرور  مرق جهررن کر برق  رو   یررر ا رن، امرا در بهایررن هباره

مکررد ابرررار  ا  ررق بسرربن بررق  یررر در خررود ااسرراس شرراد  و لررذت م  خررود ابسررار بیررب پرر  ار
فرروار پا ررخ دهرر  هی رراب  د  رر  شررخص ف ریررن مرررد مررق ار رو  االررن پرر   ا  ررق را م 

رو، بوشررتار اا ررر بررا هررد  م ررن شررود . ار ایررنچهررره و ارردود ردتررار بیرراب  او ا ررتکبا  م 
دیرده شرده، پرداختررق  ا    ر هرا  ردتارهرا   را    امرمبراب  و اصرو  آرکبر  مرق در هباره

ف  ی ر  برق وامراو  ایرن مبراب  و اصرو  فوجرق مررده و رهراورد کر  –ا ن، لذا با روق فوصری   
فبیین مبراب  ارفبرا   را    ابسرار برا خرودق، ارفبرا  ابسرار برا م ریو ا رراد ، پیو رتگ  و 

ق ایرن مبراب  ارفبا   با دیگررار و رابطرق دو جاببرق خردا و ابسرار  و ف رریح اصرو  ریرر م مو ر
 بوده ا ن.

 .اصو ، مباب ، ردتار،  ا   ، آرکر، اما      واژگان کلیدی:

 

                                                           
 Maryamtavakol7@gmail.com       آرکب  راهدار   ارشد  و  مارشکا   داب  و  1.
 Heydarynasab43@theo.usb.ac.ir                       ب وچستار     و  یستار داب گاه ا تادیار 9.
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 وجوه اعجاز قرآن  با جستاری در نهج البالغه

 1صدیقق فوم  
 9امبه     بهرام 

 چکیده:

در برراب   مررن آرررکر و برر   بهررک الب  ررق مهمترررین میرامرردار  ررخکار امررا    رر 
شررده دامررار وارر  و وار    ررم  برربرگ امررا    رر همابکررد  کر  ررخن بسرریار دارد. 

هاهترین مردمار بق فوویر  و ف سریر کیرات آررکر و شایسرتق فررین دررد بررا  م ردر  و  پیامبر ک
ا رن. ه ترار ای رار در بهرک الب  رق برر وجروه   فبیین دضرای  متراب خردا پر  ار پیرامبر

در ب ررد ا  ررار هرراهر  ار ا  ررار آرررکر داللررن دارد مررق دمرراان و ب  ررن و فررومیر بررر دلهررا 
آررررکر و  رررد  اخرررت   و فکررراآل، رارهررروی    مررر ، جام یرررن، جررراودابگ ،  یبگررروی  و 

 رار آررکر  رک  کر آابر  د رتق بکرد  ا رن. امرا  بامتکاه  بودر م ار  در ب رد ا  رار م تروای
. ریررا امرا  همرار آررکر ا رن برا ایرن ف راوت مرق م ردر  مررده را م رد  م  مکد مق آرکر خود را

 با  . آرکر صامن ا ن و اما   آرکر

  ، بهک الب  ق. ا  ار آرکر، اما      واژگان کلیدی:

 

 

 

                                                           
 داب  و  دمتر  م   امامیق، داب گاه آرکر و ادیث آم .1
 bahrame1918@gmail.com              ا تادیار هروه م ار  ا  م  داب گاه اص هار    .9



 

                              919 

 سوره بقره 73با استناد به آیه  جستاری در خلقت نورانی امیرالمؤمنین

  1 ید مرفض  اسیک  امین
 9می م خ ی  

 چکیده:

مار، در ذیرر  کیرراف   خ قررن برروراب  امیرالمررؤمکین  در بیررار برخرر  م سرررار و م ررده
خراذ  33همچور کیق  میرد آررار هردترق ا رن. ایرن مقالرق در صردد ا رن برا افه  روره بقرره مرورد فو

آبرر  ار خ قررن ب ررر   ف  ی رر ، خ قررن برروراب    رر  بررن ابرر   الرر   -روق فوصرری  
رق »ای ار را  ب  ااادیرث و روایرات درریقین ذیر  کیرق  قر  کد  مرن ربه مرورد وامراو  « م مراتدت ه

مرق  رب  پرذیرق فوبرق کد  شرد، برر « م مرات»دهرد، مقمرود ار ها ب ار مر آرار دهد. برر  
 برا، مرق یکر  ار ممرادی  فرن ک  رکن، وجرود پرککا اس روایات و ف ا یر م تبرر شری ق و اهر 

در بسرریار  ار  باشررد. بررور وجررود  اضرررتا ررن، مرر  ای ررار وجررود امیرالمررؤمکین 
 مورد فومید آرار هردتق ا ن. روایات بیب

 ، خ قن بوراب ، دریقین، خ قن جسماب . : امیرالمؤمکینواژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 yasingolestan@gmail.com                                  داب  و  مارشکا   ارشد داب گاه   و  و م ار  آرکر مریم، کم         .1
 meysam.khalili1370@gmail.com                       داب  و  مارشکا   ارشد داب گاه   و  و م ار  آرکر مریم، کم     .9
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یم یـامام عل  و تفسیر آیات متشابه قرآن کر

 1رایم خامپور
 9شهکار ر ای 

 چکیده:

ها  اصر   همرق پی روایار دیرن دهم ص یح آررکر مرریم و  مر  برق کر یکر  ار د د رق
شروبد، برری  ار بامیرده م « مت رابهات آررکر مرریم»میرار، کیراف  ار آررکر مررق باشرد. در ایرن م 

هرا  خروبین و ب کرق ببا  هرا  جرد  م مر ابرد و هراه با رث فک  ایر کیات م ر  ب رث بوده
دهررم ایررن کیررات ار ربررار پی رروایاب  مررق برری  ار  ررایرین بررق آرررکر ببدیررک هسررتکد،  ابد.شررده

ضریق باشرد. فرا هرم راه را برر دهرم بادر رن ایرن کیرات  رد ار  مکا رب  بررا  ایرن آفوابد راهم 
 برر ا راس درمروده پیرامبر امرر  بماید و مسیر   کق دشرمکار را در ایرن براره مسردود هردابرد.

مرق  و بیرب بکرا برر درمروده خرود امرا  «     مرع القررکر و القررکر مرع   ر ...»مق درمودبد: 
دربرراره  ها  امررا    رر شررکگر ، بررر ایررن ا رراس رو«إر الکترراب لم رر ...»درمودبررد: 

فوابرد راهگ را  م رک ت موجرود در رمیکرق دهرم و ف سریر ایرن کیرات ف قر  مت ابهات آرکر م 
ررن خداوبررد»فرروار بررق هررردد مررق ار کر جم ررق م  بررودر « هرراهر و بررا ن»، «وجررق ال ررق»، «م یه

روق پهوه رر  در ایررن  اشرراره مرررد.« فک ررم خداوبررد مت ررا »و « ارررو  مقط ررق»خداوبررد، 
هررا  ه ررای  درموده  قیر ، می رر  ار بررو  فوصرری   ر ف  ی رر  بروده و بررا هررد  ب ررار دادر راهف

 در دهم کیات مت ابق آرکر صورت هردتق ا ن. اما      

 ، مت ابهات آرکر، ارو  مقط ق، وجق ال ق، م ین خداوبد.اما      واژگان کلیدی:

 

                                                           
    khakpoor.pnumah@gmail.com                                                  ا تادیار هروه   و  آرکر و ادیث داب گاه پیا  بور     1. 
 shahnazrezaee.441@gmail.com        دبیر کمورق و پرورق و مدرس داب گاه و داب  و  دمترا    و  آرکر و ادیث 9.
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 در حوزه قرائات رد تحلیل روایات مصحف امام علیرهاو

 1داوود خ وص 
 9 مرفض  ایرواب  ب   
 3  هی  پیروردر

 چکیده:

بررق کر پرداختررق شررده  اف  مررق در روایررات ممرر ن امررا    رر ار جم ررق مو ررو 
ا ن،مو ررو  آرائررن آرررکر و اخررت   در کر میباشررد.ارکب ا مررق ب ررث آرائررات و اخررت   در 
خواب  ال اظ آرکر مریم در  رو  آررور مخت رن مرورد فوجرق بسریار  ار ببرهرار دررق هوبراهور 

برق  کروار ببدیرک فررین  ه ا رن، شرکاخن جهرن هیرر  امرا    ر و ات  مست ررآین برود
دریادررن وارر  میتوابررد راهگ ررا  ارر  بسرریار  ار مکاآ ررات آرائرر  در ایررن شررخص بررق مکبررع 

بیم فررا بررا ف  یرر  متکرر  روایررات ممرر ن و بیررب کم سرروب هردد.لررذا در ایررن پررهوه  بررر رمیکررق
بهرررره هیرررر  ار دیگرررر روشرررها  ف  یررر  میرررار رشرررتق ا  همچرررور ف  یررر  م تررروا  

مرررتن، برررق ایرررن  ررروا  ( analysis qualitative( و می ررر )quantitative analysisممررر )
، آرائرن یکسرار ار مر   الهر  فاییرد مق  بر  هبارشرها  ممر ن امرا    ر  پا خ هوییم

را در ایرن اروره فبیرین  ر و در  رایق کر دیردهاه امرا    ر شده ا ن یرا آرائرن هرا  هوبراهو
 بماییم.

 ، ب   اخت   آرائات، آرائن یکسار.: مم ن اما     واژگان کلیدی

                                                           
 Kholosi56@gmail.com             داب  و  دمتر    و  آرکر وادیث،  داب گاه دردو   م هد              .1
 irvany@um.ac.ir                                     م هدداب یار داب گاه دردو  .9
 spirouzfar@um.ac.ir                     داب یار داب گاه دردو   م هد       .3

mailto:Kholosi56@gmail.com
mailto:irvany@um.ac.ir
mailto:spirouzfar@um.ac.ir
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 در اسالم، یات پیشگامی امام علیقرآنی رواتحلیل 
یت احادیث   «مستدرک علی الصحیحین»با محور

 1می م خ ی  
 9جواد درامرر 

 چکیده:

در ا رر   کوردر،  رر  ه ررن روایررن بررا ا ررکاد و مضررامین  ا ررکاد  رربقن امررا    رر 
اررامم بی ررابور  « مسررتدر    رر  المرر ی ین»مخت ررن، ولرر  م ترروا  یکسررار، در مترراب 

ا ن. پر ر  ایرن ا رن مرق کیرا دضری ن ایرن پی رگام  ار کیرات آررکر مرریم آابر  ف  ه  یادتق 
خراذ روق فوصری   ف  ی ر ،  رمن بقر   -امبات ا ن؟ در ایرن مقالرق فر ق شرده ا رن برا افه

« مسررتدر    رر  المرر ی ین»در ا رر   مکرردرو در  روایررات پیرامررور پی ررگام  امررا    رر 
م  ر ررق شررود و دضرری ن مک مررر بررق درررد اررامم بی ررابور ، ایررن روایررات بررق کیررات آرررکر مررری

امبررات هررردد.   رربقن در ا رر  ، بررا ا ررتکاد بررق کیررات آرررکر مررریم، برررا  امیرالمررؤمکین
هررا دهررد: دضرری ن ایررن پی ررگام ، در کیرراف  ار مرر   وارر ، مررق در کرهررا ب ررار مرر برر رر 

ه   رتای  شرده بقن -دهابرد، و و رهیربدهار بق مارهرا  بیرک و خیرر، برق صرورت آابر  فروجه
وا ر ق خداوبرد، خ رود  چرور مسر  ر راین و آررب الهر ، داخر  شردر برق رامرنهای  هم

 باشد... بق ای ار و ده داده شده ا ن،  آاب  امبات م در به ن  و.

  کن.روایات اه ا   ، مستدر      الم ی ین، ،پی گا اما     : آرکر،واژگان کلیدی

 
 

                                                           
  meysam.khalili1370@gmail.com           اه   و  و م ار  آرکر مریم، کم  کموختق مارشکا   ارشد داب گداب  .1
 javadfaramarzi70@gmail.com                                        ا تادیار داب گاه   و  و م ار  آرکر مریم، کم      .9
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 یـرآن در سیره عملی امام علـانس با ق
 1ااد داور 
 9رهرا کراد 

 چکیده:

شده و مس مابار برا  ار  ر  خداوبد برا  هداین ب ر بار  مقآرکر متاب ب اف  ا ن 
با  فر ا ن مق ار روق ائمق در اب ر یدر بق مقا  شایستق خود باید با کر ال ن بگیربد و مس  مود 

موبوس بوده پیوبد  میق  میار ای ار  ار همار ابتدا  ببو  با آرکر این متاب الگو بگیرد. اما     
با آرکر دقو در ه تار ای ار ف    بداشنی ب کق  و آرار برآرار بودی اما این اب  دائم  اضرت

کاخن رو ش هر ف    کیات در  را ر ربده  ای ار بود. اراین   م   ای ار بیب بیارردتار و  یره
       مکد.  یره تر با کر ممک م بق دهم آرکر و اب  بی ص یح  یره  م   کر اضرت

ها  آرکب  و ماربسن کر در  م  و ردتار درد  و اجتما   ا ن. پهوه  درواآع ف سم  م   اررق
با آرکر مریم و ف    کر در  اا ر با بگرق بق مسئ ق دوق بق برر   چگوبگ  اب  اما      

  شکا   اب ، برا  امبات پیوبد پردارد. بق همین مک ور پ  ار م هوم     م   اضرت یره
پرداختق  با آرکر بق ف  ی  ااادیث ببو  مربو  بق ارفبا  آرکر و      باهسستک  اما      

  کورا ن و در ادامق اب  با آرکر در  یره اجتما   اضرت را برر   مرده مق شام  متابن و جمع
فمسک و  فر ی  بق یادهیر ، ف وت، فدبر، آرکر، ف سیر و فبیین کیات، ف  یم آرکر بق مرد ، ف وی  و

ارجم ق  ر هسن و در پایار ممادیق  مهم ار اب  با آرکر در  یره ردتار  اما      ک م  بق آر
 ذمرشده ا ن.  دالن، آضاوت و  کوت اضرت ب د ار را ن پیامبر

 ،  یره  م  . : اب ، آرکر، اما     واژگان کلیدی

                                                           
  ahaddavari@gmail.com    )داب کده ف سیر آم(  داب گاه   و  و م ار  آرکر مریم یق داب  و  دمتر  ف سیر فطب .1
  f.zazadi.74@gmail.com       داب  و  مارشکا   داب گاه   و  و م ار  آرکر مریم )داب کده مرا ق( .9

mailto:ahaddavari@gmail.com
mailto:ahaddavari@gmail.com
mailto:f.zazadi.74@gmail.com
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یت احادیث اهل« أطاع علیًا فقد أطاعنیمن »تحلیل قرآنی روایت   سنتبا محور

 1امبر ربیع بتاو ید    
 9می م خ ی  

 چکیده:
« مررن ا ررا    یرراا دقررد ا ررا ک »روایررن:    رار روایررات م تبررر پیرامررور دضررای  امررا    رر

را واجرر   بررن ابرر   الرر  ا ا ررن ار درررامین   رر    کر پیررامبر امررر را ررن مررق  رر
ار خرروی  و خداوبرد  کروار بمروده ا ررن. پر ر  ایرن ا رن مررق در  شرمرده و همابکرد ا ا رن

آرکر مریم، ا ا رن ار خردا و ر رو  چگوبرق وصرن شرده ا رن و چرق کمرار و پیامردهای  دارد؟ 
ف  ی ر  و برا رجرو  برق مکرابع  -هیرر  ار روق فوصری  در این مقالق فر ق شرده ا رن برا بهرره

ن،  ررمن فطبیرر  م ترروا  روایررن  بررا کیرراف  ار « ا    یرراا دقررد ا ررا ک مررن ا رر»م تبررر اهرر   ررکه
و پیامرردها   ررد   هررا بررق کمررار و ممرررات ا ا ررن ار خرردا و ر ررو آرررکر مررریم مررق در کر

بیرب ف مریم   الر  فب ین ار ای ار فومید شده ا رن، ایرن کمرار و پیامردها برق   ر  برن ابر 
 دهررد  برر  کیررات آرررکر و ارردیث ا ا ررن ار   رر  هررا ب ررار مرر داده شررود.  برر رر 

همک رریک  بررا اولیررا  خرردا، ر ررتگار  اقیقرر  و دخررو  در به ررن الهرر  ار ممرررات ا ا ررن ار ،
مررن : »ا ررن، و بکررابر کیررات آرررکر مررریم و ادامررق روایررن ببررو   بررن ابرر   الرر    رر 

رراد دقررد  مرراب  باپررذیر  همچررور م ررر،  رر لن و همراهرر ، و ،  واآرر  جبرررار« مرر    یه
م در ابت ار  م  خواهد بود. هرار ار درامین     یارجاودابق شدر در کف  جهکه

 .، اه   کن ، اما     ، پیامبر«من ا ا    یاا دقد ا ا ک »آرکر، رواین واژگان کلیدی: 
 

                                                           
  sm.rabinataj@gmail.com                    داب یار داب گاه ماربدرار              1.
 meysam khalili1370@gmail.com                  داب  و  مارشکا   ارشد داب کده   و  آرکب  کم    9.

mailto:sm.rabinataj@gmail.com
mailto:sm.rabinataj@gmail.com
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 الله، الگوی انس با قرآن در سیره امیرالمؤمنینمخاطبه با کالم
 1رادهاسین راماب 

 9لوم مومق  ک 
 چکیده:

 رریره پی رروایار دیکرر  مررا، ب رروه ف امرر  و ابرر  ای ررار بررا یکرر  ار وجرروه آابرر  فومرر  و فوجررق در 
اررام  ار کر ا ررن مررق آرررکر در ربررده   آرررکر ا ررن.  رریره اضرررت   رر  بررن ابیطالرر 

ا  مرق همرواره خرود را مخا ر  کیرات آررکر مرریم ای ار اضور دائمر  داشرتق ا رنی برق هوبرق
آررکر برآررار مررده و در  دیدبرد و لرذا در برخر  مروارد برق هکگرا  آرائرن، ارفبرا  دو  رویق برام 

مردبرد. برق  کروار م را  بقر  ا رن مرق هرای  ار خرود صرادر مر ال ق، هربارهمقا  مخا بق با م  
ررک ا   رر »پرر  ار فرر وت کیررق  کینمامیرالمررؤ ح ا ررم ربه رر  درمودبررد: ، م « رربه  ررب ار ربه

ت،  ر   هرای  در  ریره کر اضررشکا ر  چکرین هرباره. این پهوه  با ا رتخراو و هوبرقاال   
در مواجهررق و ف امرر  بررا دارد بررق الگرروی  جررامع و مسررتکد بررق  رریره و  ررکن ائمررق م مررومین

هراه  ،برا آررکر هرا  امرا    ر شرود، مخا برقدر این ف قی  م رخص مر  آرکر د ن یابد.
م م  بود و هاه  یرم مر . مخا برات م مر  ای رار بیرب هراه برهردترق ار  برارات آرکبر  برود و 

ر ریم مرق  بر  ف رالیم ده ار  بارات آرکبر . همچکرین در پایرار برق ایرن بتی رق م هاه بدور ا ت ا
لبوم  بردارد مرق اتمرا جمر ت امر ء شرده مرومور را برق هکگرا  آرائرن برر ربرار م مومین

کوریم، ب کرق هرد  ایرن ا رن مرق مرا خرود را مخا ر  کیرات دابسرتق و در مکتر  آررکر ف  ریم 
فرر و  رار آرائرن آررکر را د را هرا را هسرترق داد و بردینمخا برقفروار ایرن آبیر  ببیکیم. لذا م 

فر  اخن.ماربرد 

 .ال ق،  یره امیرالمؤمکین: خطاب، مخا بق، آرکر، م  واژگان کلیدی

                                                           
 sobhan756@yahoo.com      داب  و  دمتر    و  آرکب  و ادیث داب گاه کراد ا  م  وااد رب ار   1.
 ghanilou@yahoo.com           الم   داب گاه کراد ا  م  وااد اص هار      داب  و  دمتر  روابو بین 9.
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یم  علی منینؤدر کالم امیرالم جایگاه قرآن کر

 1رهرا ر اراده  سگر 

 چکیده:

ویررهه ا  دارد. کر اضرررت در جایگرراه ،  رالمررومکین   رررکر مررریم در مرر   امیررآرر
آررکر مرریم مابکرد ریسرمار ا رتوار خداوبرد و و ری ق ایمکر  ویههر  هرای  را بررا   ود رم   خر

بخ ، بهرار د  هرا و چ رمق هرا  دابر  برر مر  شرمرد. همچکرین برق جام یرن آررکر مرریم و 
آررکر مرریم را م یرار و  جاودابگ  کر بر ا راس کیرات الهر  اشراره مر  درمایرد. کر اضررت

اب  وارردت ا رر م  و میرربار  ررک    قایررد و ابدی ررق هررا  مخت ررن و رجررو  بررق کر را ار مبرر
در  ررخکار خررود بررق مکا رربن هررا   ات مرر  دابررد. لررذا کر اضرررتدرر ررب  ردررع اخت 

مخت ن بق کیات آرکر مرریم ا رتکاد بمروده و هراه بیرب برق ف سریر کیرات الهر  مر  پرردارد. در ایرن 
و ا رررتکاد کر  مکین   ررر ؤمرررریم در مررر   امیرررر المررریگررراه آررررکر بوشرررتار بررررکبیم فرررا جا

 را فبیین بماییم. بق کیات آرکر مریم را برر   و ف سیر کیات ار مک ر اما  اضرت

 .، ویهه  ها  آرکر، جاودابگ  آرکر، جام ین آرکر، بهک الب  قاما     واژگان کلیدی: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 zasgari@ut.ac.ir                    ا تادیار داب کده م ار  و ابدی ق ا  م ، داب گاه فهرار     .1

 



 

                              911 

 یترتیب سور در مصحف امام عل یبررس
 1ابراهیم روشن  میرم مد 

 9  باد  مهد

 چکیده:
داب ررمکدار   بررار مررورد ب ررث و برر ررکر ار دیر  هررا  و ویههرر  ممر ن امررا    رر

اب ررا  شررده، بررق ب ررر   هرراپهوه   داشررتق ا ررن و بررق ر ررم پررر برررگ و بررارآرررار     آرکبرر  ررو
ایرن   هرا ا رن. در بیرار ویهه  بی رتر  اب راد ایرن ممر ن بیارمکرد وامراو   ارر د برخ م

   ررن. پررذیرق یررا  ررد  پررذیرق ایررن ویههررممرر ن، ار فرفیرر  کر  برر  برربو   ررخن ردتررق ا
بررق ممرر ن موجررود را  ا ررن مررق بررو  بگرراه مسرر مابار  و ا تقرراد    مرر  پیامرردها  دارا

ار و مخال ررار ادلررق موادقرر  در ایررن جسررتار بررر کبرریم فررا بررا برر ررمکررد.  م  د ررتخوق دهرهرروب
برربو ، دیرردهاه در ررن را دربرراره فرفیرر   ررور ایررن بررر ا رراس   فرفیرر  ممرر ن امررا    رر

 بمائیم.  مم ن هبیک

 ، مم ن موجود، فرفی   ور، فرفی  بر ا اس ببو .  : مم ن اما    واژگان کلیدی
 

 
 
 
 

                                                           
 Roushan1344@yahoo.com                                             ر و و ادیث، داب گاه   و  ا  م  ا تادیار هروه   و  آرکر  .1
  mahdi.ebadi.mail@gmail.com داب  و  دمتر  داب کده الهیات داب گاه دردو  ، ضو هروه آرکر وادیث جام ق الممط   ال المیق م هد مقدس. 9



 

         911            

       

 یـبررسی مفاهیم قرآنی در کالم عل

 1دا مق ریک   پور
 9الها   با  

 چکیده:

ا ررن و اهررر ابسررار بخواهررد مرر   خرردا را   و وایرراب  فردیررد آرررکر مررریم، مرر   ک ررماب ب
و   ار الهردیگرر فکهرا م  ربه مابرده  اید فکها  رراغ آررکر بررود و ار  روبخوابد و یا هوق دهد ب

  مامرر  و همررق جاببررق در فمررام  مکرردو بهره  همار کشررکای کیررد.ب ا ررن خداوبررد بررق شررمار م
و پیررامبر ا ررن. ار ایررن رآرررکر شکا ررار   بیارمکررد ف سرریر و فبیررین ار  ررو  ربررده  ها رصررق
ر هکگررا   ررب  رایرر  در دکی کر بررق شررمار م  و م سررر اصرر   مق خررود امررین واررر ا رر  

و یررارده   هور )ار جم ررق ارردیث مق ررین(،   رران بررا بیابررات هوبررمخت رر  هامکا رربن
  هراببهررا در میررار امررن مسرر مار م ردرردرربرردق را هررم ِ ررد  آرررکر و بررق  کرروار دو هرروهر 

خرود د رن   فوابرد برق  ررض و د سر ق وجرود  تررت و  تررت بردور آررکر بم ر بدورمرد.آرک
یارد. در این پرهوه  مرق برق روق متابخابرق ا  ا رکاد  فوصری   مرار شرده ا رن آمرد داشرتق 

 ،رکررآرر  ن، ار  ردرررویق ا ررررکر دو  ررررت و آررر تررار ردمق ارفبررا  میرررق بر رررن بتی رررق ایررربرر
هرراه  مکررد و ار  رروی م  را واالفرررین ابسررابها م ردرراهرر  بیررن فرین ابسررابها بررق م ررار  و ک

 باشکد.  ماقای  آرکر، اه  بین

 ، م   ک ماب ،  ترت و آرکر، جام ین آرکرآرکر مریم،    واژگان کلیدی: 
 
 

                                                           
  shahid3222.f@gamil.com                داب  و  مارشکا   داب کده   و  آرکب  راهدار                 .1
 e.abbasi@gmail.com     ، داب گاه  یستار و ب وچستار    داب  و  مارشکا   ارشد   و  آرکب  .9
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یم در سیره ی امیر و تفسیر و تحفظ، جمع، کتاب  مؤمنان علیتأویل قرآن کر

 1اسین   یماب 
 چکیده:
ت ربو  فا پایار برار ک   رامیرمؤمکار    هررردر  ی ریمررآرکر مجایگاه   93ار دورار ببوه

، اما بوده ا ندرار و ب ریبها  دراواب  با  و ات  ب د ار را ن ر رو  خدا پیامبر قررر رال
 هر بکاهد چور خدا  مریم بق در تادک ب یرلن،   من و ب دا  ار ایکها بتوابستق ا ن ار مکبهیچک

ا َلُق َل اد ُوَر » مهرباب  درمود: مَر و ِابه لکا الذه ُن َببَّ ا َب ا ار همار ک ار ببو  آرکر بکا  (2)ا ر، کیة « ِإبه
یارار کر اضرت در ا و، متابن، آرائن و دهم و در  کیات ها  امید پیامبربق د تور و   ارق

ن، ررردبن مابرررهای  چور ریمینابد و ف داد بویسکدهار وا  مم ببود شخآرکر ف ق دراوار داشتق
مق امیرمؤمکار بکا بق شهادت فاریخ، در این میار جایگاه    یرهمس ود و بن  بن م   و  بدال قررراب

ا کر فابد ها ف ق ریاد  مردهممتار و مک مر بق درد داشتق و در رأس این هروه آرار دارد هرچق ب ض 
با ا ت اده ار مدار  و مکابع اا رر  قمقال پیامبرجا  دهکد. قرا در ردین دیگر صر اب اضررت

ث مورد ب   ،رمکد  ار دیگر مستکدات فاریخ ، در دو م ور ذیامامیق و اه   کن و بیب با بهره قشی 
ا  رررررام هررررررفولین و متابن آرکر مریم در  رری ا و جمع و -1هیرد.رار م ررررر  آرررررو برر رر

هاه  -،9امیرمؤمکار در دورار   رررراما     . مؤمکارامیر هها  آرکب   می  و هسررتردک
فما  فوار و و ات  در دورار اکومن خود،  اضرت و چق ب د ار را ن کرپیامبر ا ر   

فولین و صریابن ار کیات آرکر مریم و ف سیر و فبیین کر ،فدوین ،جمعا و، ف ق خود را در جهن
ق شتاضررت را دا کرممررو  داشرن. کیا بق  یر ای رار درد  ار صر ابق دضری ن و بیک  و داب  

ها خمرروصرراد در باب م ردن آرکب  و رمیکقق هم در پیامبر  قدر میار صرر اب    ا ررن؟
 مکبلن ای رراریر  هیچ درد  ار صرر ابق بق مقا  وکشررکرای  برا م   االه  و دیردهراهها  ف سرر

 باشد.م شهِر   م و م ردن پیامبر خدا هاضرت دروار کر چرا مقر د،بم 

 آرکر، جمع، فولین و فدوین، ف سیر،    واژگان کلیدی: 

                                                           
 zsoleimani1372@gmail.com         دوق لیساب    و  آرکر و ادیث   .1



 

         911            

       

 قرآن در نهج البالغه یسیما

 1بوه  اصغر   یم

 چکیده:

خرراک و    هررا  کررد بهررک الب  ررق  بررا فوجررق بررق ویههررماب  پرررداختن بررق مبااررث مترراب
شرمق  ر رید و  اقیقرن  فوایرد   رو  میسرر ا رن مرق بتروار برق ژردرا  مک مر ب رد  کر رماب

جویکرردهار کر دررراهم   رراخن . در میررار ابکرراء ب ر،واصرر ر   بیکرررار  را برررا  ار کر دریررا   ا
و برا رجرع خرود را آررکر مرریم آررار داده م  راء و م  ن و  اردار بق فوایرد و یکترا پر رتبق اقیق

. کبچرق را بمرود  راختق ابرد  ار ار  پر رت   م مرات و کیرات رریرن  کر ج روه هرای بهره هردتن ار
ار کیررات آرررکر و اقیقررن    رروبررق ف  جم گرر مطرررح شررده ر ار   ررالب  ررق ار ربرر در بهررک

)بررادر فوایرد ار کر برق  کروار   مرق کشرکایار برق م رار  اقیقر  باشرد بگوبرق ا  کبهرا مر  م اب
آررکر بیرار بمروده   بررا مرق کر امرا  همرا   هرا و خموصریاف  یاد بمروده ابرد . ویههر آرکر(

سييي در نرج يي ر «م مررق درروق الکرر   المخ رروق و دور الکرر   الخررال »در اوو مرر   آرررار دارد 

 87صر.چاپرهجدهمرر23لاغهرش يدرمط  درصرالب

 ، فواید، اقیقن   آرکر، بهک الب  ق، اما    کلیدی: واژگان 
 

 

 

                                                           
 pajohesh_salimi@yahoo.com         ردسک ار  مر) ک( ا تادیارهروه د س ق وم   ا  م  داب گاه ول  و   ضو هیات   م  .1
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 حقیقت هماهنگ میان قرآن و علیای هو نشانه ثیر آموزه های قرآنی در کالم امیرالمومنینأت
 1    شاهپر 

 9همکارارو 
 چکیده:

 مابکِد بگر  ب هسترده   م  و ژر  هرا پایگاِه ارجمکد و ببوغ و هستراارادیث و روایراِت درریقین، کشکا
خود  و فرین فردید را در اذهار ا  مق ممهوبقهم بق کر  ارد،مرا خا ر ب ار م  را بق امیرالمؤمکین    
ار بب   پ  ها  مربو  بق آرکر را  ار مقولقهذارد، مبک  بر ایرککق ایرن اما  ببرهوار در هر مقولقبیگابق براآ  بم 

بهاین مست کم و م  وماف  ب  متقن و ر ار ا   اف  ب شکا   در  و  فاریخ ا    بی  ار هر آرکر امر 
فامیر دراوار خواهد  ها  آرکب ، م   و  یرۀ این اما  ببرهوار ار کمورهدراوار برخوردار بوده ا ن.  پ  ب  فردید

هردن و همی ق این متاب در  و  فاریخ مورد فوجق   ماء و داب مکدار مس مار و  یرمس مار بوده، خود هویا  
- مریم مها  آرکر دریا  مت  م و جوشار   م و م ردن   و  ا ن مق م م  برهردتق ار فامیر جوشار کموره

ها متاب و ر الق مستق  در مورد کیات بار  شده در شور باشد. ار راویق دیگر، م دمار و م سرار شی   و  ک ، ده
ما بب  من القرکر »فوار بق ر الق م رو  ابد، مق بق  کوار بموبق م بوشتق اما  امیرالمؤمکین     بن اب   ال 

در شور اما  مق کیق ار آرکر  141 ار ر ، اشاره بمود مق در کرم  ر را، بوشتق اامدبن م مد بن  « د     
     ار بو  ف قیقات ماربرد  ا ن مق م ق  با  مقالق پی  رو. مورد ف  ی  آرار هردتق ا نبار  شده
 ومکینامیرالم  ها  آرکب  در م کموره این برر   را اب ا  داده ا ن. ابتداد  فوصی   -هیر  ار متد ف  ی  بهره

گردد ین م خص میهیرد و در بهامورد ماوق آرار م  ا  اقیقن هماهکگ میار آرکر و    هبرر   و ب ابق
ارفبا   هردد. در  منمیر فبیین م وامیر باالی  داشتق و بتایک این فف مکینؤب  در م   امیرالمکها  آرمق کموره

ماربرد  و مومر  در جهن   مارها و پی کهادهادر ابتها راه شود.و آرکر بیب فبیین م  مکینؤیق امیرالمدو و
وین  کر ردن و مرم، مررار   رو  در را تا  ا ت اده ار دریا  بیکرک درهکگ، م   و  یره   رچگوبگ  فروی

 الب  ق و آرکر ارائق شده ا ن. بهک
 

 ک الب  ق.، بهکین ؤم،  یره امیرالم ها  آرکب ، م       : کمورهواژگان کلیدی

                                                           
  ali.shahpari2014@gmail.com                                                      مارشکا   ارشد مترجم  ربار ابگ یس  و پهوه گر آرکب  .1
 و  )ارشد ارفبا ات اجتما  (  ید م مد اسیک  ) ضو هیئن   م  و د متر  دقق و اقوق ا  م (، باس  ماواف  .9

 )مارشکاس   و  فربیت ( لی  ادات اسیک      

mailto:ali.shahpari2014@gmail.com


 

         914            

       

 نهج البالغه ( قرآن دری)دارو شناسیفارماکولوژ 
 1 شهریار  مهد

 چکیده:
/ 43/یوب  29خداوبد مت ا   ق بار در آرکر بق ش ابخ  بودر آرکر فمریح درموده ا ن )ا را

د شده فامی ، ار ق ا ن  ش ا بخ  ب   و  مق آرکر  دارو(. در بهک الب  ق شرین بیب بر این مو55دم ن
 مکینیرالمؤمررکر با   اررکر م ید ار دیدهاه آرداروشکا ابق آ  ها  بق مک ور شکاخن ویهه  ا ن.  این برر 

     .مق بق ا    او و مساب  هاجب مراج ق بق خود ا  یا ج وه  شکاخن  ری  ا  کیا راه  برا اب ا  شد
ا ن مق در ا  و   مس  ا  ببدیك شده ا ن؟   بق   بق ابداره     وجود دارد؟ و کیا مسابد ر یده

شکاخن خدا و راه   برا  فر ار راه   بیکوفر و مطمئن  و خود بق ا  فبدی  ه ن. کیا راه ا  ذوب شد  برا
، این دو هرهب ار  با آرکر ا ن و آرکر با     )  ابد: درموده خدا و م   خدا وجود دارد؟ پیامبر ا   

این اقیقن را تین و مستد  را همق   ار  رد .9فا در  ر اوض مومر بر من وارد شوبد(یکدیگر جدا ب وبد 
   ق ا ن( مکت  ا ن و مکت  را م  مال  ر )مق م   خدا و بیابگر  ری  المس مین باید بپذیربد مق آرک

  ا بیابگرصامن رر  ارد. این متاب متاب را بق شاهردار بیامورد و اقایق  را ب کادد و بمودا  باید فا م توا
و... م اهیم   و اخ ق و شهادت وجهاد و پار ائ او  خن هوید و با ربار و   م  با   الر  ا ن فا ار  و

کمور درمار م کم مق  الم و  ام  بق آرکر و اکمن  هر  ارد. بق همین دلی  اضرت   هکر را ج و
د و این مکم مق ار ربار یک هوید، او بق  خن بم با شما  خن)اهر ار آرکر بخواهید مق  درماید: و ن چکین ما

هاه م او  خن م در پهوه  اا ر ف ق شده ا ن مق پ  ار  3 ار (. هویم و ار اقایق  شما را ک
 مق درافر ار م   ب ر و دروفر ار م    ر مریم ار بطن بهک الب  ق، متابا تخراو م یق  بارات راجع بق آرک

ق راد برک( با ا ت ر)داروشکا   ( بق ربار دارمامولوژال ق )آرکر  ر این  ری  الا  ، فمویر و فوصی خدا ن
  بیمار و ش ا  ها یکق  ؟ چور آرکر دارو ا ن، دارو ائق شود. چرا بق ربار دارمامولوژبهک الب  ق ار

 .نش ابخ  ا   بیار خموصیات این دارو  برا  ربار مکا ب  وژب ر و بق همین دلی ، دارمامول  دردها
 

 ، بهک الب  ق.داروشکا   آرکر،، ، م       دارمامولوژ : واژگان کلیدی

                                                           
 shahryar@sums.ac.ir        متخمص ا  ا  و دوق فخمص خور و کبکولوژ  ا  ا ، داب گاه   و  پبشک  شیرار   .1
 3/121، و مستدرك اامم بی ابور 9
 الب  ق بهک 151خطبق 3



 

                              911 

 شفا بخش در سخنان امیر کالم امام علی یقرآن به عنوان دارو یمعرف

 1مهد  شهریار 
 9     امبر ا د  پویا
 3م مدر ا پک ق شاهین

 :چکیده

فمررریح درمرروده ا ررن خداوبررد مت ررا   ررق بررار در آرررکر بررق شرر ابخ  بررودر آرررکر 
  بیرب برر ایرن مو رو  مرق آررکر  دارو (. در بهرک الب  رق شررین55/دم ن43/یوب  29)ا را

  هرا  برق مک رور شرکاخن ویههر  ن برر ر ار رق ا رن فامیرد شرده ا رن. ایر  ش ا بخ  ب
ایر اب ررا  شررد. و مابکررد  رر ر دیرردهاه آرررکر بررا   امیرالمررؤمکینداروشکا ررابق آرررکر م یررد ا

راجررع بررق آرررکر م یررد را در چهررار بخرر  دارمررامو  فوصررین هررا  امررا    رر داروهررا ، 
 .ارض دارو  بقق بکد  و برر   مردیمدور و  و می تیک، دارمامو دیکامیک،

 ، بهک الب  ق.داروشکا   ش ا،، م        آرکر،: واژگان کلیدی
 

 

 

 

                                                           
 shahryar@sums.ac.ir                 متخمص ا  ا  و دوق فخمص خور و کبکولوژ  ا  ا ، داب گاه   و  پبشک  شیرار   .1
 راریش  داب گاه   و  پبشک    م ئنیه ا ضاء .3و 9
 



 

         911            

       

 ی امیرالمؤمنینجایگاه قرآن در سیره

 1دا مق صید 
 9  رم ک 

 3صید م ید 
 چکیده:

آرکر مر  لوح م  روظ الهر  و متراب  مر  ا رن مرق خداوبرد بررا  ر رابدر ابسرار برق 
برررا  ب ررین بررار  درمرروده ا رن. مرروال  متقیررار ممرا ، کر را فو ررو پیررامبر بربرگ ا رر  

میرن کر را جایگراه آررکر و اهم سرر بربرگ آررکر، برق بیراب  ریبرا و دمریح، و  اضرت   ر 
برر ر  جایگراه »ن پرهوه   ر   بررکر شرده ا رن مرق برقدر ایرا رن.بق خوب  م خص مرده 

ا  و ف  ی رر  و مکررابع متابخابررق-و بررا رویکرررد فوصرریق «   امیرالمررؤمکینآرررکر در  رریره
همچکررین ا ررت اده ار مترراب اررشررمکد بهررک الب  ررق بررق ب ررث پرداختررق شررده ا ررن. ار جم ررق 

( م هرو  شکا ر  آررکر 1اشرکد: مباا   مق در این پهوه  ذمرر شرده ا رن برق شررح ذیر  مر  ب
ر و  مر  برق کر در هرا  آررکر و ( شرکاخن آررکر و ویههر  3آرکر ار بگراه امرا    ر ( 9 فردبه

بکررابراین آرررکر ار بگرراه امررا    .( جام یررن آرررکر ار مک ررر امررا    رر  5مرر   امررا    رر 
ا  جررامع و هررا و کال  کدمرر  ا ررن. ایررن مترراب الهرر ، بسررخق، شرر ا  فمررا  درد  رر 

داب  ا ن مرق کر چرق مرورد بیرار ب رر بررا  ر ریدر برق  ررمکب   ر ادت و ممرا  ا رن را، جاو
 دروهذار بکرده ا ن.

 ها و جام ین آرکر، بهک الب  ق، آرکر، ویهه  : اما     واژگان کلیدی
                                                           

 fatteme.321@gmail.com       مارشکاس ارشد بهک الب  ق، داب گاه لر تار        .1
 Maleki.sahar92@gmail.com                     داب  و  مارشکا   ارشد فاریخ ایرار ا  م   . 9
 majidseydi71212@gmail.com               داب  و  مارشکا   فربین بدب ، داب گاه پردی  شهید رجای  ارومیق    . 3



 

                              911 

 بررسی و تحلیل آرای قرآن پژوهان و مفسران قرآن پیرامون
ین آیه نازل شده بر پیامبر  آیه اکمال دینبا تأکید بر  آخر

 1مس ود  الب  مقد   
 9م مد ر ا ااج  ا ما ی  
  3داود ا ما ی  

 چکیده:

براره کخررین کیرق برار  شرده آررکر، دیردهاه هرا  داب ورار   و  آرکب  و م سررار آررکر در
مت اوف  ارائق بمروده ابرد. برویهه ایرن ف رتن کراء بربد  المرار اهر   رکن چ رم هیرفرر ا رن فرا 

ر رد هرد  ار  ررح ایرن دیردهاه هرا مرق بی رتر پاد رار  برر  رد  آبرو  کیرق  کب ا مق بق ب ر م 
امما  دارد، مت    برق جکبرق ا تقراد  کر ا رن. ایرن در ارال  ا رن مرق مر  فروار اخرت   کراء 

را بررق دلیرر   ررد   در ف یررین فرراریخ هررذار  بخسررتین  رروره یررا کیررق بررار  شررده بررر پیررامبر
ر ا رر   پررذیردن امررا اخررت   در ف یررین ااممیررن ای ررار و جم یررن ابررد  مسرر مابار صررد

و در دورار ااممیررن  کخررین  رروره یررا کیرق بررار  شررده مرق در واپسررین ل  ررات ُ مرر پیررامبر
ا  م  بار  هردیده مم  فومر  برر ابگیرب ا رن. ایرن پرهوه   رمن بقرد کراء م سررار آررکر و 

شرده آرکبر  همرار کیرق داب ورار   و  آرکبر  در ایرن براره باورمکرد هردیرده مرق کخررین کیرق برار  
 امما  دین ا ن.

 آرکر، ببو ، دریقین، کیق امما ، کخرین کیق. :واژگان کلیدی

 

                                                           
  masoud.t.m1990@gmail.com                      مارشکا   ارشد   و  آرکر و ادیث داب گاه اص هار  .1
 M.Hajis1@Theo.ui.ac.ir                                    داب یار هروه الهیات داب گاه اص هار                 .9
 d.esmaely@yahoo.com                                   داب  و  دمتر    و   آرکر و ادیث داب گاه اص هار     .3

mailto:%20%20M.Hajis1@Theo.ui.ac.ir
mailto:d.esmaely@yahoo.com


 

         911            

       

یم از منظر نهج البالغه -واکاوی تطبیقی   تحلیلی ویژگی های  قرآن کر

 1اصغر  هما ب  ب داج 

 چکیده:

  و برق  کروار آررکر برا   برق م ردر در براالفرین مقرا  ب رد ار پیرامبر  اما    ر
ار ای ررار در بهررک الب  ررق ار  ررخکار ههربرر  بررق آرررکر مررریم پرداختررق ا ررن مررق برخررهمررق جاب

شده ا ن. فوصرین ویههر  هرا  آررکر ار مک رر بهرک الب  رق برق دو صرورت فطبیقر    ورکهرد
برا ا رتکاد برق کیرات آررکر ویههر  هرا   و ف  ی   م  باشرد، در رویکررد فطبیقر  امرا    ر 

برق ایرن م کرا مرق شاخمرق م ر  ایرن ویههر  هرا در آررکر برق صرورت  آرکر را فبیرین بمروده ابردی
ل  رر  یررا مو ررو   بمررود دارد و امررا  ایررن ویههرر  هررا  م رر  را شرررح و فبیررین مرر  بمایکررد. در 

با بگرش  جرامع برق آررکر مرریم ویههر  هرا  ایرن کخررین متراب  رویکرد ف  ی   اما     
مامر    آررکر متراب  . در بگراه امرا    ر  بیرار مر  داردک ماب  را ار جکبق م ردتر  و ف سریر

راه هرداین ابسرار ا رن.  در  ا رن مرق روشرن مککرده هرچیرب  م راهیم واالیر  و جامع و دارا
برق خوابکرردهار ار فکرررار کر آررکر بهترررین ه ترار ا ررن مررق برا مرررور رمررار برق م رراهیم کر مهکررق و 

دابرد مرق  رچ رمق ایمرار و بکیراد   جاویردار مر  آررکر را متراب  شوبد. امرا    ر  خستق م
آررکر ار مک رر بهرک الب  رق پرداخترق شرده و ار   اجمرال  ایرن جسرتار برق م ردر ا    ا ن. در

آرررکر در دو م ررور فطبیقرر  و ف  ی رر  بیررار   هررا  ار صرر ات و ویههرر  ایررن رهگررذر فمررویر
 هردیده ا ن.

 مریم. ، بهک الب  ق، ص ات آرکر : آرکر مریم، اما    واژگان کلیدی

                                                           
 tahmasebiasghar@yahoo.com                    داب  و  دمتر    و  آرکر و ادیث، داب گاه ارا  و مدرس داب گاه      .1



 

                              911 

 مائده( 55در آیه والیت)آیه « رکوع»بررسی تطبیقی معنای 

 1 ید م مود  ی  اسیک 
 چکیده:

ا  در ف سرریر یکرر  ار کیررات مهررم در مو ررو  امامررن مررق مبااررث و اخت دررات هسررترده
مائرده م رهور برق کیرق والیرن ا رن. ایرن کیرق  44کر میار دو درآق اه  فسکن و شی ق درهردترق کیرق 

روایررا و بخ ررها  مخت ررن همچررور شررور برربو ، م کررا و مقمررود والیررن، مقمررود ار شررری ق ار 
و... آابرر  ب ررث ا ررن. یکرر  ار بخ ررها  « الررذین کمکرروا»،   ررن جمررع کمرردر «الررذین کمکرروا»

 رد، و اخت دررات جررد ا ا رر  ایررن کیررق شررری ق مررق بقرر  مهمرر  در دهررم  ررایر بخ ررها  کر دا
در کیرق ا رن. در مقالرق « رمرو »یرار م کرا و مقمرود میار دررق ا ر م  در براره کر وجرود دارد ب

بقرر  و برر رر  شررده « رمررو »اا ررر بررق روق فطبیقرر  دیرردهاه م سرررار دررریقین در برراره م کررا  
ا ررن. بتی ررق ااصرر  ار ایررن برر رر  فطبیقرر ، بقررد دیرردهاه م سرررار دو درآررق برروده و  ررپ  بررا 

 رریر فرراریخ  و فرفیرر   برر رر  مو ررو   واژه رمررو  در آرررکر و فومرر  در ایررن واژه بررر ا رراس
در ایرن کیرق یرک م کرا  فکبی ر  دارد مرق همرار رمرو  هراهر  « رمرو »ببو  کر، امبات شرده مرق 

 ا ن و یک م کا  با ک  دارد و کر خضو  ا ن.

 .، ف سیر فطبیق ، فرفی  ببو رمو  در آرکر، کیق والین،    : واژگان کلیدی
 
 
 
 
 

                                                           
 داب یار و هیئن   م  پهوه گاه اوره و داب گاه .1



 

         911            

       

 قرآن نبوی یا مصحف علوی
 1اامد  ابد 
 9 م مود ب    جوار

  3 یده دا مق مو و  

 چکیده:
را در متابن و فدوین آرکر  فوار بق  امیرمومکاربرا اس ااادیث م تر  دریقین بم 

    و  یک  ار مبااث مهم در اوره بادیده هردن لذا پهوه  در خموک مم ن اما     
رکر مسالق متابن، فرفی  و رمار فدوین آشود. آرکر برا  م ققار دریقین بق ویهه شی یار، ف ق  م 

 ا  ببو  وا   93باشد مق باید پی یکق کر را، در  و  فو و ای ار، ار جم ق ابهامات این مو و  م 
و  ب د شهادت ودات هوبق پیامبر بار شکا   بمود. با فوجق بق بق  اجتما   امیرمومکار

بوشتق اا ر با  رح این  وا  مق بق  و  م کرد اشتغا  بق جمع اوراق مخت ن آرکر در خابق وا ، 
 فوار آرکردر فدوین اوراق مذمور، بق چق شک   بوده ا ن؟ و بق  بارت دیگر کیا م امیرمومکار

دابسن؟ ف ق در ارائق راه  مکطق  برا  ردع این ابها   ببو  را همار مم ن امیرالمومکار
-ب ار م  ایر ص ابق با  م کرد امیرمومکارباشد. بتایک برر   و مقایسق هبارق مماان  م 

کات بوده مق همار  دهد شیوه بگارق کیات در رمار ایات پیامبر شودی بامیده م « اآرا»بق همراه بیه
فر در فرفی   ور و   م خاک اما  بق کیات بی  -بق جب ابن مس ود-و ف اوت مماان با یکدیگر

ا همار آرکر بق جا  مابده دورار ببو  وا  دابسن. ر فوار مم ن امیرمومکاربوده ا ن. لذا م 
، ائمق هد  بق مم  ن دین بق  بق دلی  اخت   و فسامح ص ابق بسبن بق جاب یک  پیامبر امر 

 ابد.آرکر موجود امت   بمودبد و برخ  بیابات را بق شک  ش اه  ف  یم بموده

 آرکر، مم ن ص ابق.، ما ابب  ال رق، وا ، : مم ن اما     واژگان کلیدی

                                                           
    ا تادیار داب گاه آم .1
 m.javan313@yahoo.com       مارشکاس ارشد   و  آرکر و ادیث ، داب کده اصو  الدین آم .9
 مارشکاس ارشد   و  آرکر و ادیث ، داب کده اصو  الدین آم     .3



 

                              919 

 های قرآنی در خطبه های نهج البالغهفراخوانِی داستان

  1مهد   ابد  جبیک  
 9دریده داددر

 چکیده:

آرکر مریم  رچ مق دماان، ب  ن و ا  ار و مهمترین میرا  دیک ، دکر  و درهکگ  و 
وجق م ررتر  مسرر مابار ا ررن مق همواره در  و  آرر ها  متماد  مورد فوجق شررخمررین ها  
هوباهور واآع شرده و با داشرتن ویهه  ها  خاص  همچور جام ین، روشکگر راه ب رین بق  و  

هوی  ده ا ن. ار جم ق م خمق ها  خاک آرکر مریم، ا  وب آمق ر ادت و امکین و کرام  بو
ا رن مق در بسیار  ار  وره ها بق مار ردتق ا ن و بق همین جهن، ادباء و ببرهار دیک  و مذهب  ار 

ابد.اضرت کر بق  کوار مهم فرین مکبع در جهن و وح و ر ای  م اهیم در کمار خود ا ت اده بموده
     هاه  مرد  را بسرربن بق بیب بق  کوار پی رر وا  مسرر مابار و جاب ررین پیامبر، رماب  مق  باک

مسائ  مخت ن م اهده مردبد در  خکار خود بق بیار مو و ات هوباهور پرداختق، با الها  هردتن ار 
ها  آرکب  مق برا   امق مرد  آاب  در  بود، مسرائ   یا  ، اجتما   و دیک  و اخ آ  را دا رتار

هیر  ار دا تار کدریک  ابسار، آدرت ب  پایار خداوبد را اضرت در این را تا با بهرهفبیین بمودبد. 
ر شرده و با بیار دا رتار ربدهِ  راهدابق پیامبراب  همچور  یس  مرد  را بق رهد و دور  ار  متذمه

دبیاپر ت  د وت م  مککد و با یادکور   رهذشن امن ها  پی ین همچور آو   بو، مخا بار را ار 
 داربد.بیق شدر بق کبار و  ربوشت ار بر اذر م ش

 : دا تار ها  آرکب ، بهک الب  ق، پیامبرار، بیکامتکین.واژگان کلیدی

                                                           
 mehdiabedi1359@gmail.com    ا تادیار هروه  رب  داب گاه اص هار        .1
 مارشکاس ارشد ادبیات  رب داب گاه اص هار .9



 

         911            

       

 پیرامون سوره والعادیات نقد دیدگاه امام علینقد و بررسی دیدگاه آلوسی درباره 

 1الها   با  
  9اسین خامپور 

 3ه   مهربار  
 چکیده:

ها و مقتضیات ببو  کیات و آرکب  ا ن مق درباره رمیکق ها    و شاخقا باب ببو  ار 
هاه  ار ا باب ببو  م . مکدها  آرکر ب ث م  وره بق دهم بهتر آرکر  -پاره ا  موارد–فوابد در ک

 « ادیات»  مورد روایت  مق درباره  ب  ببو   وره پهوه  اا ر بق ب ث و برر   درممک مکد. 
    مکین   ؤامیرالم هردتق ا نی او  ب رقی روایت  مق دو ب ر  مده را در برمطرح ا ن پرداخت

  اک دابستق ابد را مرفبو با دریضق  ب  ببو  و مو و   وره اضرت     ب رابن  باسی دو 
 و کیات را مطاب  با این رمن ف سیر مرده ابد، و جمع م یر  ار   ما بیب ب رای ار را پذیردتق ابد، اما ابن

وشتق ب   جهاد دابستق و ف سیر  مت اوت بیار داشتق ا ن. باس  ب  ببو   وره را مرفبو با دریضق
ل  روای  و با درض ص ن  کد بق برر   دال -ف  ی   با رویکرد آرکب  -  اا ر بق روق فوصی   

   ا بر دیدهاه اما   مق ب ر ابن  باس ر -و روای  م توای  مو و  پرداختق و دیدهاه کلو  
بر ب ر ابن  باس بق دالی   برفر   هرچق ب ر اما     داردی فرجیح داده بق بقد م  م د و بیار م 

رجو  م  مکد ول  مضامین  ا  و ب ر خود بق دیدهاه اما     دارد ول  این ص اب  ببرهوار ار ر
  وره هک ای  پذیردتن هردو را  را دارد.

  باس،  ب  ببو ،  وره    ادیات،   مق کلو  .، ابن اضرت     واژگان کلیدی:    

                                                           
 Abazeynab314@gmail.com  داب  و  مارشکا   ارشد   و  آرکر و ادیث، داب کده ادبیات داب گاه  یستار و ب وچستار  .1
 dr.khakpour@theo.usb.ac.ir                     دمتر    و  آرکر و ادیث، داب کده الهیات داب گاه  یستار و ب وچستار          .9
 dr.goli92@gmail.com     ا تادیارهروه الهیات، داب کده الهیات داب گاه  یستار و ب وچستار    دمتر    و  آرکر و ادیث، .3



 

                              913 

 در تفسیربا نگاهی به برخی آیات تربیتی یجایگاه عل

 1 ابد  صمد  بدال ه

 چکیده:

آرررکر   دا  هرردایتفرروار بررق اهرر  اب هررداین ا ررن وبررا مراج ررق بررق کر مررآرررکر، مترر   
 پیرامبر ا برق  هردهارکب امرق آررکر برق م یرات پرداخترق ا رن وجبئیرات ر  د ن یادرنی ولر

ا ن مق بررا  دهرم  میر  آررکر برق ااادیرث کر اضررت مراج رق شرود.اما برق   هذاشتق،  رور
بطررور کر   همررق  بررا کیررات را  فوابسررتکد همررق   بمرر  مرر  بام رردود آرررکر، پیررامبر جهررن

ختیررار ا در دیگررر  کیکرردهار مکب رر  آرررکر برررا مکررار مررق در الر  دابسررتکد فبیررین مککرردی لررذابرخود
ین، ر راس مطراب  اردیث مق رهیررد. برراین ا رد  آرراررمر  هردایت  ورد ا رت اده رما رآراردهکد ف

ن آرررکر م ردرر بیررن  راهرر  یررار اهرر  بیررندر م  درمودبررد.    را بررق  کرروار ُمَبرریِّ
و بررق   ای ررار را ا  ررم صرر ابق در امررور دیکرر برا ررن و پیررام برخرروردار  جایگرراه ویررهه اار

اربررد. پرر  بررا مرررده ا ررن، وببرهررار صرر ابق بیببررق ایررن مط رر  اذ ررار د  همررراه آرررکر م ردرر
ین ای رار را دراهردرن و برد  و ف سریر  فروار ف رالیم آرکبر  مر  وف سریر  مراج ق بق متور روایر

  یکر اضررت، خرودرا ار ف رالیم ای رار بهرره مکرد  راخن.    ری  با وآو  بق جایگراه ف سریر
ا ررن   و فربیترر  مربررو  بررق مبااررث اخ آرر ،مبریرراار اآسررا  برربرگ کیررات آرررکر و ف ررالیم پ

  برود.   ر  اخ آر  ب، ر رابدر جام رق  برق درجرات مت رالاضررت بیر کر  وهد  اوصیا
ار   هرای، ایرن مهرم را اب را  داده ا رن مرق درایرن مقالرق برق بموبرق با ف سیر کیات فربیتر  ، هاه

کبها م   یادکور   باره رن ا مرا  برق خرود ابسرار، دو رت  بررا  خردا و ویههر  دو رتار خردا، 
 هردد. در ا ما  بد دیگرار و... اشاره مف ق برا  فاوی  بق ااسن مر

 ، کیات فربیت .، ف سیر، آرکر، رواین، پیامبر :   یواژگان کلید

                                                           
 s1.Abdollahi@yahoo.com      داب یار داب گاه شهید مدب  کذربای ار .1



 

         914            

       

 ن از دیدگاه نهج البالغهآهدایتگری قر 

 1 چرقخیریق 
 9می یق اهواریار

 چکیده:

فما  مسراب  مرق برا بهرک الب  رق  رر ومرار داشرتق وداربرد ار جاذبرق بیرومکرد ایرن متراب 
را برر فمرا   کد اقابیرن مرذه  شری ق ودضری ن امرا میار م  کوربد .متراب  مرق  رق  خن ب

وکدریرده هرا ص ابق م  باشد . متاب  مرق بیرار مککرده خی ر  ار وهراین مسر مابار در برابرر خردا 
رابطررق فکگافکررگ  ی رراروپسررر  ررم اءوایررن مترراب بررا م  رربه خررافم اببیررا  ومترراب  مرر  باشررد

دارد . م  ربه ا  مرق بگراه مرردر برق کر ار دریچررق بهرک الب  رق  مرق دمراان وب  رت   ررخن 
 رررایار و ادبررا را ف ررن فررومیر آرررار داده برر  جالرر  و ریبا ررن لررذا در ایررن مقررا  بررق ب ررد 

ر  ررخکار مرروال اشرراره ر دیرردهاه ایررن مترراب وبررا   آرررکر پرداختررق بررق ب ضرر  اهرردایتگر  آرررار ا
ر بررور هررداین وروبررده اق همراهرر  برردارد و رچ ررمق هررا    ررم و  رردالن کدارد . مررق آررر

واقیقررن در کر یادررن مرر  شررود ورمررب پی ررتار  ابسررار بررق  ررو  اقررای  و رربت وامکیررن 
ر آیامرن بیرب د رتگیر وشرادع وخوشبخت  ور تگار  و بهایترا آررب الهر  ا رن همو رن مرق د

 ا ن. 

 .بهک الب  ق، آرکر، هدایتگر ، اقیقن واژگان کلیدی:

 

                                                           
 echresh-kh@yahoo.com                       ا تادیار داب گاه شهید چمرار  اهوار    .1
 ا تادیار داب گاه درهکگیار، پردی  دا مق رهراء  .9



 

                              911 

 ن در روایات تفسیری امام علیآمعنا شناسی واژگان قر 

 1 قی ق دت و 
 9 ید  بدالر و  اسیک  راده

 چکیده:
هرراه بررق همررق ار ررو  خررد ن م سررر ب ررد اریبرهترررب امررا    رر    و ار م سرررکر ک

، روایرات ف سریر  دراوابر  ار ای رار هربارق شرده ا رن مرق بخ ر  ار مر  باشرکد م اب  آررکر
این روایات برق فبیرین م راب  واژهرار آررکر پرداخترق ا رن. برا فوجرق برق اهمیرن و بقر  م یرد  

ن د ررتق روایررات دهررم در ررن م رراب  واژهررار آرررکر در ف سرریر ایررن مترراب برروراب ، برر رر  ایرر
باشررد. مررارمرد روایررات یرراد شررده را رخرروردار مرر ا  بار اهمیررن ویررهه ف سرریر  کر اضرررت

 فوار شام  موارد ذی  دابسن: م 

 ف یین م کا  مقمود ار واژه. 9.مقمود ببودر م کا  هاهر  ل و 1
 ارائق بموبق ها و ممادی  کیات .. 5. فو  ق در م کا  واژه   3

 .م ردات آرکر، ف سیر اه  البین ،، روایات : ف سیر آرکر، اما     واژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 afatlavi@yahoo.com       مارشکاس ارشد   و  آرکر و ادیث        .1
 Hosseiny43@yahoo.com                  ر    تادیار داب گاه   و  و م ار  آرکا .9



 

         911            

       

 در ترویج فرهنگ قرآنی های امیرالمؤمنینسیاست

 1بهاد میق آوام 

 چکیده:
 ربوشررن و راه ر ررتگار  امررن  در ارردیث مترروافر و م ررهور مق ررین، پیررامبر امررر 

ابررد. برردیه  م ردرر  درموده ا رر م  را در هرررو  فمسررک بررق آرررکر مررریم و ائمررق  رراهرین
در مقررا  فکهررا خ ی ررۀ را ررتین ر ررو  خرردا، ار همررار ابترردا برررا  ف قرر   ا ررن امیرالمررؤمکین

این وصین هرابقدر موشیدبد و بررا  ا رو و فررویک هرر دو مقر ، در هرر رمرار بسرتق برق شررایو 
جام ررق و امکابررات اجرایرر  خرروی ، اآرردامات الر  را ا مررا  درمودبررد. ایررن مقالررق بررق روق 

را برررا    ار روایررات،  یا ررتها  امیرالمررؤمکین ا  و ف  یرر  م ترروا و بررا ا ررت ادهمتابخابررق
ا و و ارامم  راختن درهکرگ آرکبر  برر جام رۀ پر  ار پیرامبر، در دو دورۀ  رکوت و خ درن 

در دورار  ررکوت برراهبیر خرروی  بررق هررردکور  و متابررن  مکررد. امررا برر رر  م  امررا 
 دررن خررود، بررق آرررکر و فررولین   ررو  آرکبرر  م ررغو  شرردبد. پرر  ار کر در  ررو  دورار موفرراه خ

ف  رریم آرررکر پرداختکررد و کمررورق همگرراب  کر را ار  ریرر  ف رروی ، ای رراد فسررهی ت مررال  و 
بررا اآرردامات اجرایرر   اختمرراک بربامررۀ رمرراب  م ررخص رواو دادبررد. همچکررین امررا 

ریسررت ، بسررتر  مکا رر  برررا  اررامم خرروی  ب یررر فب یررا، اجرررا  ااکررا ، و اشررا ۀ آرکر
، در مکررار ایررن فرررین  یا ررن امیرالمررؤمکینکوردبررد. مهم رراختن آرررکر در جام ررق دررراهم 

و  اآرردامات بوشررتار ، کمورشرر  و اجرایرر ، م ردرر  پیو ررتۀ مقرر  دو  وصررین پیررامبر
باپرذیر  آررکر همرواره و در هرر درصرت  برر جدای  دراخوابدر مرد  برق کر بروده ا رن. امرا 

میرد م  ن فو    م ر  آررکر و د رن یرادتن مردبرد، و وجرود خرود را شرر  الر  بررا  اجرراو مبریه
 درمودبد. بق ر تگار  و   ادت جاودار م رد  م 

 پذیر ریست ، والین، متابن آرکر، آرکر امیرالمؤمکین آرکر، واژگان کلیدی:

                                                           
 sgsghavam@gmail.com      الب  ق، داب گاه   و  آرکر و ادیث مارشکا   ارشد   و  ادیث، هرای  بهک .1

mailto:sgsghavam@gmail.com


 

                              911 

 منین علیؤسی مفاهیم قرآنی در کالم امیرالمبرر 

 1    آهرماب 
 9دهیمق رب بر

 3آادر اامد  
 چکیده:    

    داصرر قآرررکر مرر   خدا ررن و اررد داصرر  مرر   خرردا بررا مرر   ب ررر بررق ابررداره    
ک ررمار فررا رمررین ا ررن. آرررکر اآیابو رر  ا ررن برر  پایررار، راهرر  ا ررن روشررن، چرا رر  ا ررن 

امرا  او  شری یار و جاب رین برر ار  پیرامبر مر   دروغ و دژ  مست کم ا ن. امرا    ر پر
لم بروده ابرد. م ردرن و شرکاخن ایرن شخمرین ب کرد    راباشد. ای ار در  را ر فراریخ شرهره

مرفبق در جهار هست  در فروار ب رر بیسرن. ایرن اضررت ارفبرا   میقر  برا متراب ب ری  آررکر 
داشررتق و شررور رهررد، فقرروا، صرربر،  رردالن، شرر ا ن و پرهیبهررار  ای ررار ری ررق در کیررات الهرر  

ها  ر دضرری نرکر را دف  ی رر  شررمار  ارکیررات آرر-دارد. پررهوه  اا ررر بررا روق فوصرری  
ها  م ررتر  مرر   الهرر  و  ررخکار ا  بررین بموبررقبررق فمررویر م رریده و مقایسررق امررا    رر 

  کییکرق تار اا رر ایرن ا رن مرق امرا    ر ای ار بق اب را  ر رابیده ا رن. د رتاورد جسر
 باشد.فما  بما  م   اله  م 

 ،  یره، م ردن.: آرکر، اما     واژگان کلیدی

 
 

                                                           
 d.ghahramani@yahoo.com                ضو هیئن   م  داب گاه شهید مدب  کذربای ار .1
   fahimeranjbar70@gmail.com                        داب  و  مارشکا   ارشد ربار و ادبیات  رب  .9
 ahmadi.gader@yahoo.com               داب  و  مارشکا   ارشد ربار و ادبیات  رب  .3



 

         911            

       

یقینبررسی تطبیقی آیه   "اشتری" در "لیلة المبیت" در تفاسیر فر

ر   1مریم م  ه
 9بیا بت ال ق موالی 

 چکیده:
ررر  در فررراریخ ا ررر   رو  داده ا رررن و یکررر  ار کر  ارررواد  بسررریار مخت رررن و مهمه
اواد  مهم و  ربوشن  ار، اادمق لی رة المبیرن ا رن. ایرن شر  بقطرق ک رار فراریخ ا ر   و 

کیررد. هررر چکررد ایررن شرر  فرراریخ  چکررد ا رر   بررق شررمار مرر ف ررول  در شررکودای  و فکامرر  
ا   ا ت  بی  ببوده ا رن، لریکن اهمیتر  برق هسرترده   را رر فراریخ ا ر   دارد. هرر اادمرق

بررا فوجررق بررق درجررق اهمیررن خررود، شرربهات و ف ری رراف  را بررق دببررا  دارد. بررا وجررود مبررن فمررا  
و اترر  برربو  مبر خررافمپیرراجبئیررات کر شرر  فرراریخ  فو ررو مررورخین، ااادیررث برروراب  

خبرررار در پرر  ای رراد شرربهق و ف ری ررات برکمررده و بررق ر ررم خررود کیرراف  ار آرررکر، برخرر  ار برر 
ابرد فرا برا  ررح مسرائ  ، لی رة ابرد. ایکرار فر ق درراوار مرردهفردیدهای  پیرامور کر مطرح مررده

وایررات المبیررن را شرر   رراد  و مررم اهمیررن ج رروه دهکررد. در همررین را ررتا کیرراف  را مررق  برر  ر
ا ررن در مررورد مسررار  مترروافر، شررور برربو  کر آط ررا در مررورد درردامار  امیررر المررؤمکین 

رو بررق برر رر  دیرردهاه م سرررین شرری ق و  ررکه  پرداختررق   پرری ابررد. بوشررتقدیگررر  فطبیرر  داده
هرا و ب ررات م سررین و شربهات کر ا ، دیردهاها ن. در این را تا برق شریوه ف  ی ر  ر متابخابرق

بقرره برق پراس دردامار   903د رن کمرد ایرن ا رن، مرق کیرق چق بق   آرار داده و کررا مورد برر 
میرد داربرد و بربو اضرت       کیرق دقرو دربراره بار  شده و روایات ریراد  برر ایرن امرر فو

در "لی ررة المبیررن" آابرر  فطبیرر  ا ررن و هرهررب در مررورد صررهی ، ابیرر  بررن  ررد ،    رر 
 ربیر و مقداد ببوده ا ن. 

 .دیدهاه م سرین، لی ة المبین، شبهات ، آرکر مریم یدی:واژگان کل

                                                           
                                                                      maryam110927@gmail.comه گر  داب گاه و جام ة البهرا مدرس و پهو 1
   molayeenia@gmail.com         ا تادیار داب گاه آم           9

mailto:maryam110927@gmail.com
mailto:maryam110927@gmail.com


 

                              911 

یباییامام علیی  گفتمان  قرآن  و اتحلیل محتو   درمورد ز

 1صدیقق  ادات مقدار 

 چکیده: 
کیین مقدس ا ر   در چهارده آرر آب   رمن ارائق بربامق ا  جامع و  ادت بخ  برا      

همق ابسرار ها خمروصرا بس  جوار، بدلی  اهمین کر ها در  اربده  وف ال  جام ق ، راهکارها  
 م   برا   رر ادت ب ررر ار ب ر ماد  وم کو ، رواب  وفربیت  ،اخ ق اجتما   ، دیک  واخرو  

ار  ری  این رهکمود ها ف ن مراآبن مام  آرار داده ا ن . و اما  وبق  ور خاک جوابار راارائق داده 
در دبیا    م رده   امرور ب ا  متو ر  شردر مسائ    م  مق باپایدار بوده و ااص  ذهن ب ر  
بافوار ا ن و مرف  در اا  کرمور و خطا ، بر ابدی مکدار مس مار ا ن فا در بستر مکا   امرور، 

دمار، بوجوابار و جوابار را با کموره ها  دیک  کشکا مککد و با فو  ق     و  دیک  بق ربار آاب  دهم مو
جوار امرور  بق او مدد ر ابکد مق بی  ار این بق دره   آهقرای   قو  بککد و   مق   دا  شیا ین 

بسررار ها و بخمرروک بگردد. در این مقالق مق  یک بموبق مورد  ار فوجق ا رر   بق همق   بیارها  ا
ر ، ک ، ف ویق  باشد برا  بره ن بق آرجوابار م  باشرد ، ف ق شده ا ن فا ب کوار یک هد  م 

متاب و مابی سن   ادت ب ر، و در پیگیر  اهدا  در   موش  م  شود فا مقولق   " ریبای " مق 
ر و بیب پیر و کآر ه ار مو و ات بسیار مورد فوجق جوابار ، بخموک دخترار جوار م  باشد ار دیدها

" برهردتق ار متاب ُ رر و ُدَرر کمد  ب ث هردد. در این  مرشد راهمار در ا    ی ک  " اما      
کیق ار آرکر م ید مق شررام  م مات " ُاسررن" ، " جمی " و " ریکن" و م ررتقات و  20برر رر  ادود 

مق چرا   باشد درارو    رایر صرورت ها  صررد  کر ها م  باشرد مد ب ر آرار هردتق ا ن. باشد
 جویکدهار ریبای  اقیق .

 .م تو ، ریبای ،  ف  ی ،  اما     ، آرکر واژهار م ید :

                                                           
 s_meghdari@pnu.ac.ir        ا تادیار رباب کا   داب گاه پیا  بور آاین  .1



 

         911            

       

 هماهنگی و ارتباط نزدیک قرآن و نهج البالغه در بینامتنی معارف، الفاظ و 
 هاهای آنشیوه تعلیمی و مثال

 1دا مق ه   م ک کباد 

 چکیده:

اررشمکدفرین متاب مقد   ا ن مق جامع اقای  دین مبین الب  ق پ  ار آرکر مریم، بهک
شود و پیوبد م ار  ا  م  را بق  رچ مق رال  م     و  رهکمور م  ا    ا ن و جویکدهار

درخکده این دو متاب هرابقدر، دوق ال اده  می  و ریبا ا نی م   اما  بارها بق کیات و م هو  و شرح 
ب  شده ا ن، اما این متاب شرین بق  کوار ف    کیات ک ماب  در ها، فبئین و بوراو فو یح کر

م  موشد فا  ف  ی   –شکاختن اق ، بسیار مورد ه م آرار هردتق ا ن. این بوشتار با روق فوصی   
و و   یم  مورد ا ت اده فه ها  فوآرکر را ار ربار اما  فوصین مرده و بیکامتکین م ار ، ال اظ، و شی

آرکر را با ص اف  برهردتق ار خود آرکر:  بق بور  خاموق باشدب  و  بماید. اما را فبیین  اما 
دارو  ببرگ فرین دردها  جام ق ب ر  م رد  و دریای  با ژردا  د ن بایادتک  با وجوه ف ابق بسیار، 

 و  آرکر برا  خود ف رین م  ف بیق م  مکد مق همگ  برهردتق ار خود آرکر ا ن. بر ا اس  
هامکد، ها  کر ا نی بیب فوجق دادر ب ر ه  دادر ار مبدأ هست  و ار  ره هددمکد  هست  و اکمنک

م ار  و ال اظ و ات  شیوه ف  یم  ترین ر الن ها  بهک الب  ق ا ن.بق   ب وبافواب  خود ار مهم
  ، الها  هردتق ار آرکر و راهگ ا  ف سیر کیات کر ا نی بق مار هردتن م الهامورد ماربرد اما 

برخ  جابدارار بر ا اس   و  آرکر، همچور م ا  بق پ ق باچیب و موچک ار این بموبق ها ن مق در 
َآَها﴾ رهکمور ا ن.« باالفر و ببرهتر ار پ ق»موارد اخت   م کا    را برا   بارت آرکبي ﴿َبُ وَ ةد َدَما َدوا

 .بیکامتکین،ارفبا ،  یره، : آرکر، اما     واژگان کلیدی

                                                           
 دمتر  ربار وادبیات  رب، مدرس داب گاه درهکگیار اص هار .1
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یم در سیره امام علیفظ ح  قرآن کر
  1  ید ر ا مؤدب
 9   یر ا م مد  درد

 چکیده:
جام ق ا  م  در مسیر  ها  بهاد مق خواه باخواه ش ار  پ  ار را ن پیامبر ا   

مق وارمار   م او بودبد، بق ااشیق رابده شدبد. این  ه  هسترق یادن و اه  بین پیامبربسکدآرکر
های  در رمیکق ف سیر، جمع، آرائن و متابن آرکر پدید کید و خطر ف رین امر موج  شد فا اب را 

و  را در شهر  بود و پیامبرمق ار مافبار وا   رخ بکماید. در این اا  اما     ل    آرکر 
  م خوابده بودبد، اآداماف  در جهن ا و آرکر مریم اب ا  دادبد. با مرور شواهد و روایات فاریخ ، 

ر ف رین آرکر دار در را تا  ج وهیر  امکد و جهنکید مق کر اآدامات، ارمت  هد بق د ن م 
ق ای ار بق جمع فوصی و بق پیامبر امر اولین مس  بود مق پ  ار را ن  بوده ا ن. اما     

ما این برا  ا و کخرین متاب ک ماب  ماد  ببود و بق همین دلی  کر اضرت بق آرکر اآدا  مرد. ا
هبار  م مات آرکر و چگوبگ  فربین شاهرداب  در رمیکق چگوبگ  بگارق م مات آرکر، إ راب

اماین درمود.  آرائن آرکر، پرداخن. همچکین در رمار فواید مماان، ار این مار ا تقبا  و
دهد بدی  در جمع، متابن و آرائن ص یح آرکر م بق   ب  م مو  این اآدامات، بق اما     

و بارفاب اآدامات مستقیم و با وا طق ای ار را امروره در مماان مکوب  مق ار جهن ا و متابن 
ه در این مقالق بگاربد فوار م اهده مرد. ا ن م  رائن ص یح، مکسوب بق امیر مؤمکاراصی  و آ

در ب وه بگارق خو آرکر، آرائن، متابن  شمردر م مو ق اآدامات اما         دارد فا با بر 
را در ا و آرکر ار ف رین  ها،  یره کر اضرتو جمع آرکر و فربین شاهرداب  در این رمیکق

 کشکار بماید. 

 . یره امیرالمؤمکین    ، اما     ، ا وآرکر،  واژگان کلیدی:

                                                           
 reza@moaddab.ir                         ا تاد داب گاه آم         .1
 mohammadifardalireza@yahoo.com                                  داب  و  دمتر  پهوه گاه اوره و داب گاه   .9



 

         911            

       

یقین  بررسی شأن نزول آیة انذار العشیره در تفاسیر فر

 1م مدامین مؤمک 
 9 بت ال ق موالی  بیا

 چکیده:

َربیَن  آا
َ ِذرا َ  یَرَفَك ا ا و شور ببو  کر، یک  ار صدها شواهد آرکب  ر « 915ش راء/»(ی کیۀ )َو َأبا
لن دارد. دال    الین، وصاین و خ دن ب دم  امیرمؤمکار روای  ا ن مق بق روشک  بر و

ن بق چ م م  هروایات هوباهوب  دربار خورد شور ببو  این کیق در مت  ف سیر  دریقین بق ویهه اه   که
ا بص صریح بمق البتق همۀ کبها ص یح ببوده و ص این ایککق شور ببو  کیق باشکد را بداربد ریرا برخ  

مکد با ارهار ا ن و برخ ، با را بق ابذار ببدیکترین خوی ار خود د وت م  کیق مق پیامبر امر 
دضا و رمار ببو  کیق مق اوائ  ب  ن ا ن همخواب  بدارد. فکها روایت  مق ا    م سرار دریقین بق 

یث رو  بق ادابد و شور ببو  آط   کیق ا ن، روایت  ا ن م ویهه در ف ا یر روای  خود هبارق داده
مسولۀ  رواین شده ا ن. این رواین بق روشک  داللن دارد مق ار خوِد امیرمؤمکار     دار مق

بق آدر  اهمین داشتق مق ار همار بدو شرو  د وت بق ا     وصاین و خ دن ر و  خدا
بسبن بق جاب یک  اجابن را  مطرح بوده و فکها مس  مق در جمع   یرة اآربین، خوا تة اضرت

بوده ا ن در االیکق بوجواب  بی  ببوده ا ن. بوشتار اا ر روایات و     مرده امیرمؤمکار 
را در کمار ف سیر  دریقین هردکور  و با بگاه فطبیق ، برر   مرده « ابذار»ها  شور ببو  کیۀ هبارق

ق بق شور ببو  کیق، ف سیر دآیق  ار کر ارائق بماید فا ب رها  فو ن   مباتبار  مق ار رو  ففا با فوجه
ق در مورد کیق ا ما  شده ا ن کشکار شده و ا  مط    مذهب  ار  و  برخ  ار ف سیرپهوهار  امه

 ادا شود.

 : کیة ابذار، شور ببو  کیق ابذار، ف سیر فطبیق  کیق ابذار.واژگان کلیدی

                                                           
 aminmomeni66@yahoo.com        مارشکاس ارشد دقق و اصو  و داب  و  دمتر    و  آرکر و ادیث  .1
 molaeniya@gmail.com                                                        ا تادیار   و  آرکر و ادیث و  ضو هیئن   م  داب گاه آم       .9
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یتی امیرمؤمنان علقرآن د تجلی  یر سیره مدیر
یت  یزی، برنامه)با محور  نظارت و کنترل( گیری، هدایت و رهبری،تصمیمر

 1 بدالهاشم میررا
 چکیده:

با   ریره هداین  م   ابسرار و جام ق ا ررن. کر اضرت  ریره ردتار  اما     
مرد و الگوی  آرکب  ار  رریره مدیریت  خود برا   مر  و ردتار خود جام ق را مدیرین و هداین م 

ار  کر ردت یر  کیات آرکب  در  یرهمارهجا هذاشن. در این را تا ممادی  بقها بقمسر مابار و ابسار
 پرداختن بق  یره مدیریت  شده و ارائق هردیده ا ن.ار مکابع م تبر م رن و ا تخراو اضررت

    ر  کر با کیات آرکر ار مبااث با م ورین وهاین مدیرین، در مکار مقایسررق و فطبی   ررا
دارا  اب اد مخت ن اجتما  ،  ببرهوار رریره ردتار  کر  .کیداین پهوه  بق شررمار م   اصرر 

در مدف  مق رهبر  و مدیرین جام ق ا  م  را در اختیار  ویهه مدیریت  ا ن. اما  ریا ر  بق
مدیریت  را ار خود بر جا  هذاشتکد مق الر  ا ن امروره برا  مدیرار ا  م   -داشتکد،  یره آرکب 
فرین مبااث اوره آرکب  ا ن مرررق مار مه آرکب   ریره مدیریت  اما      فبیین هردد. ف  ی 

ا ن. بر این ا اس مق هر  هررد  کر فبیرین ارفبا  فکگافکگ و  می  آرکر و  یره مدیریت  اما 
ریب ، در اوره وهاین مدیرین ار آبی  بربامق یرررررک ار ردتارهرررررا  مدیریت  کر اضرررت

راین صو  آرکب  ا توار بوده بکابهیر ، هداین و رهبر ، مکتر  و ب ارت همق بر پایۀ مباب  و افممیم
با ا ررت اده ار کیات و م ررن مسررتکدات و  رابطق و پیوبد بین آرکر و  رریره مدیریت  کر اضرررت

 ف  ی   اب ا  شده ا ن. -مؤیدات آرکب  کر با ا ت اده ار روق فوصی  

 ،  یره مدیریت ، مدیرین.: آرکر، اما     واژگان کلیدی

                                                           
 mirzoh@yahoo.comهرای  مدیرین(جام ق الممط   ال المیق، م تمع کمورق  ال  اما  خمیک )ره( )   و پهوه دمتر  آرکر و داب  .1
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یم و احادیث با تأکید بر نهج البالغه یاسماء و صفات اله  در نگاه قرآن کر

 1 ابوذر بورور

 چکیده:
 قایرد چرور  ی ابسرار برا خردا در جکبرق هرا  در رابطرق   ا ماء و صر ات الهر  مسولق 

ایرن مسرولق هرم امکرور در   دارد. ب رد م کرا شکا ر  اهمیرن شرایاب  و رار و بیار برا م برود هسرت
ا ررماء و صرر ات بررق ایررن ق آرررار هردتررق ا ررن. ایررن جکبررق ار دیررن  بسرریار مررورد فوجرر  د سرر ق 

وبرد  رخن ه رن؟ و ایرن صر ات خدا  فروار دربراره   دهرد مرق چگوبرق مر  پر   پا رخ مر
مضررامین  ربررد؟ آرررکر مررریم و ااادیررث اهرر  بیررنبررا صرر ات ابسررار دا  صرر ات چررق بسرربت

ق ایرن ب رث دارد. بوشرتار پری  رو برق رو  دررا رو  در ار  چرال  هرا  ب کد پایق و راه ه رای
مسرولق   را دربراره  رو  مررد امرا    ر  رهیادرن آررکر و اردیث برق ویرهه  ف  ی  هرباره ا

ارردیث ایررن ب ررث م طررو  بررق دو اررد  مرراود. در بگرراه آرررکر و   مرر  ا ررماء و صرر ات الهرر  
دریردهار خ قرن برق وجرود ک  ف طیر  برق و ری ق   ف ربیق ا رن: در ب رد ب ر  ف طیر  و ب ر  ب 

و ار  ریر    خروی  را برق ابسرار م ردر  دطرر –  ر برق روق آ برشرویم و پروردهرا  رهکمور مر
ف رربیق بررق دلیرر  فبرراین   مکرردی در ب ررد  ب رر  هررا خررود را فوصررین مرر  اد ررا  و  رر   ما ررت

دهار کدریرردهار و کدریرردهار و بررق فمررور در بیامرردر پروردهررار هرهوبررق فوصررین ار  ررر  کدریرر
 کر اد، ابداره و بقص ا ن.   ق الرمق پذیردتق بیسن چرا م

      ، بهک الب  ق.  ، اضرت   رکر،ااادیث اه  بین، آ ص ات اله :واژگان کلیدی

 
 

                                                           
 م   امامیق داب گاه فهرار داب  و  دمتر  .1



 

                              911 

یم در کالم علیتأثیر اسلوب قر   آن کر
 1مریم هاشم 

 چکیده:
ررق بررق جایگرراه امررا    رر  ، مررا را در ا ررت اده ربررق  کرروار وار    ررم پیررامب فوجه

ص یح و روشمکد ار آررکر مرریم رهکمرور مر   رارد.  ررورت پررداختن برق ایرن مو رو  وآتر  
دو چکرردار مرر  بمایررد مررق برردابیم ار یررک  ررو، آرررکر مررریم، بقرر  بکررد ربررده  ب ررر و اقیقترر  

الگررو  ردتررار  و پی رروا  اجرررا   وایرراب  ا ررن و ار  ررو  دیگرر   رر ا رتوار و مکترروب  
رر  بر  بردی  بررا  اقرای  کر وایرن جایگراه اآتضرا مر کموره ها و م  رار ب رد  ار مکرد مرق ای سه

ابدار د تگاه اکومت  مس مابار شوبد. را ن پیامبر امر    که
در ایررن بوشررتار فرر ق شررده ا ررن، بررا روق فوصرری   ر متابخابررق ا  و فومرر  در کیررات 

ت بررر بهررک الب  ررق آرکبرر ، فررومیر کیررات آرررکر مررریم را ار جکبررق  رراختار  و  رراختار جمرر 
پهوه  شرود. بردین فرفیر  مرق برا ا رتخراو مکرابع مرده ب رر و ف  یر  کبهرا برر ا راس مو رو  

در  رخکار خرود، بسرتق برق هردیرن و دضرا  ارامم،  هیررد مرق امرا مطرح شده، بتی رق مر 
بررق روق هررا  هوبرراهور روایرر ، لغررو ، بیررار ممررداآ  و فم ی رر ، آرررکر مررریم را فبیررین بمرروده 

 ا ن.

 ، آرکر مریم، ابدی ق   و ، روق ها، مس مابار. : اما     گان کلیدیواژ

 

 

                                                           
 mhashemi27@hotmail.com   اه   و  ابساب  و مطال ات درهکگ دمترا  ربار و ادبیات  رب ، پهوه گ.  1
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یم در مکتب امام علیروش تفس  یر قرآن کر

   1اسین هاوبگ 

 چکیده:

، شخمیت  یگابق ار فمام  جهات داشن. در میار ص ابق   ر و  خدا  اما    
ق الب  ال دید شارح م تبل  بهکف سیر ا ن، چکار مق ابن اب   ار جم ق، او  رچ مق  واآ     م

بر همین ب وت هردن و ار او شاخ و برگ پیدا مرد.    م ف سیر ار     بق کر فمریح مرده ا ن:
این پهوه      شده در  یر آرکر مریم در مکت  اما     ف سمبکا و در جهن برر   روق 

بگاه اما   سرار، ف سیر در پی وا  م : م ک  و م هو  ف سیر،    ا ن بق برر   مو و اف  م  
        اما ، یر مرده ا ن و     برجستگ     آرکر را چگوبق ف س  در ف سیر آرکر

پرداختق شود. در پایار این بوشتار  من جمع بکد ، ارائق   پی کهادهای  مک ور شده ا ن. بتایک 
و پی وا  اجرا  کموره الگو  ردتار   آرکر بق  بکد ربده  ا ن و     ف قی  ب ار م  دهد مق
بهترین هدایتگر بق شاهراه هداین ا ن.  اقای  هداین کدرین دارد و    ها  کر م  باشد. آرکر 

ر  ب  بدی  برا  اقای  کر و روشکگر   وار و مکتوب  وایاب  ا ن و    آرکر اقیقت  ا ت م سه
د م سرار آرکر مریم  رکم رر   ها  بق  م  کمده اضرت    ا ن. بتی ق این مق بر مبکا  ب

 و برجستق فرین چهره   ف سیر  در دبیا    یم ا    ا ن.

 .، مم ن    پیامبر ا  م ،: ف سیر، آرکر مریم، اما     واژگان کلیدی

 

 

                                                           
  Havanan391@gmail.com       مدرس داب گاه درهکگیار)پردی  شهید باهکر بیرجکد(  .1



 

                              911 

 تیب سور در مصحف علیتر  جستاری در 
  1م مد هاد  یدال ق پور

 چکیده:
اب وا  بق شمار م  رود ار مته     و ا کاد فاریخ ، ب  فردید بق ا تکاد روایات م تبر 

را بق اب ا  ر ابیده و ار ببرهترین م سرار و  پیامبر امر آرکر در  هد  نمق بی ترین میبار متاب
هاهار بق آرکر م ید م  باشد. ا ب  ب ث ار مماان ص ابق بق کر مبااث چال  برابگیب در   و  آرک

کر بسیار  ار بویسکدهار بر کر شدبد مق م  باشد مق درباره  ویهه مم ن     بن اب   ال 
بق فرفی  ببو   وره ها  رفی   ور دارد و    با مماان ص ابق اخت   در ف آرکر    

مم ن خود را فدوین بموده ا ن. این پهوه  ب ار م  دهد مق ادلق اام  ار فک یم مم ن کر 
  آرکر بات همابکداواب  برامبر فرفی  ببو  بدور پ توابق متقن و م کم بوده و ادلق در اضرت

       در بیار ف سیر کیات ودر فرفی   ور با مم ن م هور و موجود م  باشد و فکها اخت 
با  میر را در  د  اآواین مم ن کورده شده مق بی ترین فر در ببو  بر کر داللن داشتق در ککبچق مق آر

بگارق یادتق ب دار را ن بب   کر فو و ااممار وآن داشتق ا ن .این مم ن بخستین م مو ق
مابکد  ا  وخاک، مط   و مقید، م کم  ا ن مق با اواش  هوباهور ف سیر  مکر  ا   

ومت ابق، با خ ومکسوخ،  کن وکداب و ا باب الکبو  فک یم شده بود. بگاربده بر این باور ا ن مق 
ب  فردید فکها بق جمع   آرکر م ید در  هد ر و  ال ق و با د تور کر اضرت بگارق یادتق و   

کور  بوشتق ها و  امار ده  ا   اف  مق در  مر ببو  ار ر و  خدا دریادن مرده بود  پرداختق 
ا ن. کر اما  هما  دارا  جایگاه ف سیر  ویهه در میار ص ابق بوده و این دضی ن آاب  ابکار در هیچ 

  مر  ببوده ا ن. 
 بگارق  آرکر، اخت   مماان. ، مم ن،: آرکر، اما     واژگان کلیدی

                                                           
 baghekhial@gmail.com              داب یار داب گاه   و  پبشک  باب              .1



 

         911            

       

یم در کال  علی منینؤم امیرالمتفسیر آیات قرآن کر

 1    یو    هکومرور
 چکیده:

ن در متاب بهک در برخ  ار  خکار خود  کید مق امیرالمؤمکین، بق د ن م الب  قبا دآه
د  ار  ه ها برا  ف سیر و فبیین م   وا  مورد ا ت ادآرکر مریم، هوبقبا اشاره مستقیم بق کیات مت ده

ن، بیار م ک  م ردات کیات، ا تکاد بق ابد، همچور: ف سیر آرکر بق آرکر، ف سیر آرکر آرار داده بق  که
ا ت اده ای  و ف سیر کیات، فبیین بددهمِ  برخ  ار کیات، ها، بیار چرها و بامقکیات در برخ  ار خطبق

ق بق اهدا  فربیت  و اخ آ  کیات و    مق م  ورهمار ار آیدها  فو ی  ، ذمر ممادی  کیات، فوجه
  خن اما  بیب مرکبع آرا    ا ن مق خطا، اشتباهآرکر مریم ار خطو و اشتباه ممور ا ن،  در خداوبد

ر ک در و اب را  ن و مر سه  بق آو  پیامربر امر  مستکد او آو  مق ا ن ر راه بدارد و اما  فرکها مربیه
همار  ب     و  دریادن بمودفوار ار ای ار باشد و ف سیر ص یح و را تین آرکر را فکها م مر 

رار و برجستق فرین چهره ف  مق  ار  یراب شده ار چ  سیر  در این دوره ا ن.     رکمد م سه
 فرینو اب غ مککده وا  و مهم دراهیربده مگا  و همراه همی گ  ر و  ال قرال  وا  ا ن و ه

اررق و  شکاختن باشدمق برا ها  در ارفبا  برا چریب ، شرکاخن و م ردن بسبن بق کر م 
د  اا رن مق م  آررکر، برهترین مرکبع، امریرالمؤمکین ر من  ر متاب فوار در موا ع مت ده

 مریم را ار دیدهاه ای ار دریادن بمود و پیوبد اما   با آرکر با ث شده آرکرالب  ق، جایگاه واآ   بهک
 ف ابیر و ف ارین را برا  این متراب ک ماب  بکار هیرد و مرد  را بقای ار ریبافرین و ر افرین  فا ا ن

  ارد.هیر  هر چق بی تر ار کر رهکمور بهره

 ، پی وا  م سرار.، آرکر : ف سیر کیات، اما     ان کلیدیواژگ

                                                           
 Aliusofi1372@gmail.com      داب  و م  م داب گاه درهکگیار یبد رشتق   الهیات و م ار  ا  م      .1

mailto:Aliusofi1372@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دومـل ـــــــــــــــــفصــ

از مـنظر  شتیمـع و اقتصـاد
  یعلـ نینــرالمؤمـــــیام
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 حضرت علی راه کارهای اجرائی، نیازمندی ها و اولویت های اقتصاد مقاومتی در سیره
 1خدیجه آبادی وایقان
 2میرعلی اعتراف اسکوئی

 چکیده:

لفییه یییای فی ییرم  اسییر  دال  ییدال اسییر  و عیید   کشیی  آن دال میییر م ییاال ؤیکییی ام م
 ییای ابیدب بیودم امیرمومنیان علیییای  کننده د یننان  منبقیش  یدن مشیلنابان بیا بییام 

بییید دال سیییره عنلییی و مرمای ییات خییود باتییرین ایتسییاد و مبییدری سییالم ایتسییادی الا  ییه  ییامن 
یی  بنیوده و متقیین الا بیا ویورییجو میا تام آسایش ابشان اس   ایتسیاد مقتنیی بیر یناعی    ر

ه ایتسیادی میوالد  و یه م یرت خفیفهج به ایل اینان م رمی می مرماینیدم بیه ب یر میی السید  ی
مییی با یید  ییه دال  ییرایت م ییاال   شییریم و دال  ییرایت د ییننی یییا و خسییوم  یییای  علییی

  دید یم بتوابد باعث ال د و بالندری   وال با دم

لفیه ییای ایتسیاد ؤبیه ایین فرسیش ا یلی اسی   یه مخگویی این فوویش دال  دد فاسی
بییه عنییوان الیقییر و سیاسییتگ اال  یییای آن دال سیییره عنلییی م ییرت علیییمقییاومتی و الاه  اال

 ام ییه اسییرمی چیشیی ا و آیییا ایتسییاد مقییاومتی ام ابییداعات ابقییرر اسییرمی اسیی  یییا دال 
 بید بنود دا ته اس ا به ویوه م رت علی یل بی سیره ا

   اولوی  یای ایتسادیمایتساد مقاومتی  سیره م رت علی: واژگان کلیدی
 
 

                                                           
 abadikhadijeh@yahoo.com  ترای علو  و م االف باج القرغه                مدالس داب گاه مرینگیان فردیس   داب جوی د م1 

  eterafoskouei@tbzmed.ac.ir                                           لو  فد کی  قریداستاد داب گاه ع م2

mailto:eterafoskouei@tbzmed.ac.ir
mailto:eterafoskouei@tbzmed.ac.ir
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 سازی اقتصاد مقاومتیمی در فرهنگتحلیلی بر وظایف حکومتهای اسال
یم و حکومت علویبا بررسی تطبیقی معیارهای قرآن  کر

 1امند اسدی

 چکیده:

مانتییرین ابییداال مییوالد اسییتفاده د ییننان اسییر   بییه یییدف  کشییتن اسییتقر  و مقاومیی  
ییای  یاالیخی   نیر بیر   ام ه اسرمی بیه عنیوان فرچنیداال مقیاالمه بیا اسیتکقاال  دال  نیا  دواله

ایتسییادی د یینن بییا  ایتسییادی اسیی م اییین مقالییه  یینن برالسییی الایکاالیییای مقییاالمه بییا  اییا م
 ریم و  شلیییل مسییادیش مکومیی  علییوی  بییه اییین بتیجییه السیییده یییییای یرآناسییتفاده ام آمومه

سییامی دال ممینییه اسیی   ییه مانتییرین الایکییاال مقابلییه بییا  اییا م ایتسییادی د ییننان  مرینر
سییامی  ییه بییا امییش  آییییر دال آدار  السییو   الو ییاا و بگر ییاا مرینرایتسییاد مقییاومتی اسیی م 

اییین الایکییاال  ییرن داالدم  الیدیریییرد و بیییام بییه بربامییه ییود  ام مکومیی  سرچ یینه میابجیا  می
یای  ییه بییر اسییتقر  بییه عنییوان مانتییرین مو ییوت ایتسییاد مقییاومتی  ا ییید داالد  ییامل  نقییه

اخیر  و ایجیاد بگیرا  یاتیرات م نیوی بیر عوامیل میادی  بخ یی بیها ال مختلفی ام  نلیه 
الیدی  ولییید   ومیییم و مسییرف باینییه   ا ییید بییر بنگایاییای دابییش بنیییان و   بربامییهایتسییاد

رری و اسییراف  مفیین امنییی  سییرمایه و  قوییی  الومیییه مودبییامده  مقییاالمه بییا  کییاتر  ا ییرامی
یای با دسیتی بیه عنیوان خسیو   ییهیای  ام یه بهیناع     یاون و بیرادالی مییان  نیا   ییه

 الگوی مسدایی مکوم  اس م 
 

 م نر بر  ر   وظای  ایتسادی : مکوم  علوی  ایتساد مقاومتی  مرینواژگان کلیدی
 

                                                           
  assadi.ahmad@yahoo.comداب جوی د تری الایات ررایش  فشیر  بقیقی و مدالس داب کده مبال ات  بقیقی یرآن  ریم  یرام  م1

mailto:assadi.ahmad@yahoo.com
mailto:assadi.ahmad@yahoo.com
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 صادی در سیره امیرالمؤمنین علیارتقاء و توسعه اقت ، تدابیر
 1یاسر آیامشندی
  2الم ان مشندی

 چکیده:

دال الأس ب ا  دال مقبم یرچند  و اه  ام عنر بابر   خود   امیر مؤمنان م رت علی
و  مشتنندان  اال قاءام  یگیردست ییای آن م رت برا رین بربامهمامام  یررم م یکسیاسی یراال 

   ه دال دس یدم آن م رت با  و ه به منابم مالمرد  بو ی ام ه و باقود و م مال ی وس ه ایتساد
رایهدا تند  ام الا دال اال قاء سبح م رمتی  ی وابد را  مانیا میام آن ی االیایی استفاده  ردبد  ه آ

 الایقرد با دم چنابکه آن بدالرواال  الیم و  رویج   ام ه  ی ی بشق  به سیره ایتسادی آن م رت
 یالومآمد ییاام  روالت ی  یکی وابد دال  وس ه ایتسادمی یدال مشائل ایتساد آن م رت
بفا  و سایر س  م ات  ابا استفاده ام خن آن م رت با دم یاسرم ی  والیا یب ا  ایتساد

وس ه ید ام اسراف   چنین با فیش ررمتن سیاس  یناع   فری ه دال اختیاال دا تند  یم یمنابم مال
یای مختل    وس ه  ن    ارسامی  منای  ام   امداث بخلشتانی  باغ داالی  اوالم

آن  ی وس ه ایتساد یبرآمدبدم الایکاالیا ی ام ه اسرم یو آباداب ءو اال مر   دال دد اال قا شب
  الا مرد یعاد یآن الا  قران و مبدر ییایالا  وس ه و  است یف یر وابش  مرا ررد  ام ه م رت

 االیای اال قاء و  وس ه ایتسادی یرچند  و اه دال بیان الاه یام اختر  بجات دیدم این بو ته یدم
 یش م بر سیره و سخنان آن م رت ام ه با  کیه

 

 م دابیر  اال قاء  ره م رت علی  سی وس ه ایتسادی: واژگان کلیدی

                                                           
 rmohammadi@rihu.ac.ir          سبح چااال مومه علنیه یم       م1
 استاد یاال فووی گاه مومه و داب گاه یم م2
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 در اقتصاد و معیشت یاز عدالت عل یجلوه های
 1یاسر آیامشندی
  2الم ان مشندی

 چکیده:
ی آن مام خا  اس   ه  نام یخا  و مقا یممند مانعدال  دال اب اد مختل  بیا یا را

دابا رین امراد به  تار خدا و سن  بودم دال  بافته و آن م رت یو مقه دال سینه م رت عل
برامروخته  ده  ام فر و بوال با  امیر مؤمنان   با  عدال یطو   االیخ یداالوچند  دساله اسرم

داال عدال   اره آما  فرچمالو به یگابه اس م آن م رت بود  ه فرده ام الخشاال عدال  بردا   اماین
 یاا  ا رادال طو  مکوم  چااالساله امیر مؤمنان ییای مکومت رین بربامهام مام ی دم یک

ود الا خ ین الوم بی   با مرد  بربامه مکومتالو ام بخشتیعدال  دال ایتساد و م ی   مرد  بود؛ اماین
النا  آن بخش  دستوال داد  ا اموا  به غاالت المته بی  یا را یاعدال  اعر   رد و بر یا را

ن عاد به دال بین مشلنابا ی نتر   ود و تروت عنوم یاموا  عنوم   المتاال  االرداالان دالبامرردابده  ود
یای ب االت ا  ابشاءمختل  مابند  و یه به عن  به  ومیم و  قشیم رردد و دال ادامه بید آن م رت

آن م رت دال  یعدال  برا یعدال  فرداخ م ا را یاظر به مواظق  ام ا راو رناالدن ب ی خس
خواس   دس   ام سران یریش ام آن م رت ی ه ولید به بنایندر ی  یراال دا  ای ام ایندال ه

دالر البد و بی     دران یریش به دس  آن م رتام اموا  آبان برداالد  ا دال مقابل ام خون   ته
بر آن  یدال این مقاله س  «آن اموا  الا ام  نا خواید ررم   عدال »:بدمرمود  نند  آن م رت

الا دال  اما  عد یایی ام عدال  آن  لوه و سیره آن م رت یبوالابس   ا با استفاده ام  لنات ا
  ایتساد و م ی   به  سویر   یده  ودم

 مایتساد  م ی      سیره م رت علیعدال : واژگان کلیدی
                                                           

 rmohammadi@rihu.ac.ir          سبح چااال مومه علنیه یم        م1
 استاد یاال فووی گاه مومه و داب گاه یم م2
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 ین علمنیؤو توسعه اقتصادی در سیره امیرالم ءمعیشتی و راهکارهای ارتقاو تدابیر اقتصادی

 1ال ب ا قرماده 
 2 ابر مشقی

 چکیده:
مکوم  علوی ام الی ه و بنیان برای ایجاد ا رمات و فی رم  دال  ام ه اسرمی فدید آمد 
و ام این الو  به فی رم  و ا رمات ینه  ابقه  به ویوه دال ُب د ایتسادی  می ابدی ید و آن الا سرلومه 

علوی  ه می  وابد ایداف و بربامه یای  ن ینی خود یراال دادم ایم  بربامه یای ا رمی مکوم  
الگوی مناسب برای فی رم   ام ه اسرمی دال ب ر ررم  الا می  وان دال یف  ایدا  ا لی و بنیادین  
به عنوان سرمسل  لی بربامه یا  االائه بنودم بربامه یای موالد ب ر عقاالت بودبد ام: المم  ق یض دال 

قوه  لوریری ام فیدایش تروت یای اب قشیم بی  النا ؛ بررردابدن داالایی یای عنومی به  االاج المته؛ 
 أمین مقو   اروبدان و دال امان بودن غیر مؤمنان و  أمین میات مادی  بام روت دال دول   دید؛

ای ان   أمین امنی  و استیفای مقو  مرد  به ویوه م لومان   أمین ا تناعی مشرومان و ام  اال 
م    نقه سلقی دا    ه موابییف  بربامه  بخ  بی ممینم ام اینامتادران   را دال الاه عنران و آبادا

رای داالای  نقه اتقا ی بود  ه ب دیگر یالماه عنومی ینواال می بنود و بخ  الاه الا برای مقرمدایی و  وس ه
 فی رم  دالمکوم  المم مشرومی  و ام میان بردا تن  کاف عنیش طققا ی به ا را ر ا ته  دم

یدن به آالماباای م نوی بودم اما  برای مکوم   أن وای ی علوی یدف بقود  بلکه وسیله ای برای الس
یائل بقود  اما بنا به مش  رعی خویش و ا تیا  و بیام مو  ال اده مرد  به مکوم  ای ان  این امر الا 
به عنوان وظیفه الای ف یرم  و با فایداالی ام آن دمات می  ندم ما دال این مقاله س ی بنودیم مواالد مام 

مات دال مکوم  علوی الا الگویی مناسب برای  ام ه اسرمی بیان بنوده  ا دال فی رم  و ا ر
فر وی آن  ام ه اسرمی به اعتری وای ی آن برسد م ایم مشوالیای بیان  ده دال این مقاله  دال سه 

 سیاستگ االی و عنلکرد برالسی  ده اس  م –مشوال ایداف 

 مبی  النا    أمین  مکوم  علوی  دابیرایتسادی   الگوی فی رم    واژگان کلیدی:
                                                           

 rajab.akbarzadeh@yahoo.com                    و استادیاال داب گاه فیا  بوال      م ع و علنی1 
  اال ناس اال د داب گاه فیا  بوال  م2
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 منابع مالی دولت در سیره علوی
 1 واد ایروابی
 2مششن بوالائی

 چکیده:
ابجیا  وظیای  اساسیی خیود  بیاممنید منیابم میالی  یامی یشیتندمآباا بیا  یییا بیرادول 

  بییه  و ییه بییه ایییدئولووی مققول ییان و بییید مرم ییات ا تنییاعی و ایتسییادی  وامییم خود ییان 
ابیید  ییا فردامبییدم ابدی یینندان مشییلنان بییید ام دیربییام  و یییدهمییی  رییی  و   یییین منییابم مییالی 

سیامی وظیای  و اییداف اساسیی دولی  اسیرمی  مابنید؛ عیدال   منابم مالی  م  بیرای فییاده
 ییایش مقییر  بشییت و   ییالی مرینییر  منییابم مییالی م ینییی الا   رییی  بناینییدم بویشیینده بییر اییین 

یرو مرا  یه بیه متیون ا ییل دینیی و  امییابی فیوویش باوال اسی   یه بیید ییای ایین عر یه دال ر 
 و یید  ییا بییا الوا  ییودم فییوویش ما ییر مییی  مییرایم میییمرم ییه دییییش سیییره م سییومان

منین ؤامیرالنی  شلییل برخیی ام اب یاد ایین مو یوت مایم الا بیا  أ یید بیر سییره  ابنیاب - و یفی
دیید  یه بیه علی  مجیم مییاد یش ب یان مییییای فیووبه بشث ب یندم یامتیه م رت علی

یییای یییا  منییابم مییالی بی ییتری دال آمییومهمشییلولی  دولیی  اسییرمی دال مقایشییه بییا دیگییر دولیی 
بینی  یده اسی م برخیی ام مایم  یرین ایین منیابم عقاال نید ام؛ االا مفتیو  ال نیوه اسرمی فیش

   ییه منییابم مییالی   مقامییات عامییه   وییی    ابفییا   م ییات    دیییه و مالیییاتم  ییایان   ییر اسیی
- یودم بلکیه دولی  اسیرمی میی  وابید بیه  یوالت  یاببهدول  به مواالد یاد ده مشدود بنیی

 مند مواالد  دید الا بدین مجنوعه بیفدایدم

   دول  اسرمی  منابم مالی دول   ابفا   مالیاتم: سیره اما  علیواژگان کلیدی

                                                           
  irvani_javad@yahoo.com                     داب یاال داب گاه علو  اسرمی ال وی  م اد        م1 

 M.nouraei@umz.ac.ir       استادیاال داب کده الایات و م االف اسرمی  داب گاه مامبدالان     م2
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 هجری(04-11راشدین)بررسِی تطبیقِی اقتصاد ومعیشت در عصر خلفای 
 علیامیرالمؤمنین باتاکید بر سیره 

 1مشندمشن بشکابادی

 چکیده:
ایتسییاد  ام اال ان مام مکومتاا و ندباا دال طو   االیخ   خسییو ییای   االیخ اسییر  بوده 
اس مبدون  ردید یر مکوم  یا دولتی بدون دا تن فایه یای ایتسادی استواال میات سیاسی اا الا 

وفس ام آن  و  ومقابی ایتسیادی  عسر فیامقروباایتا سیقو  خواید  ردما ی به مخاطره ابداخته
 یره وبوتدوالان خلفای الا یدین چ یم ابدام  م ناداالی ام اک کا  متنوت ومختل  ایتسادی به ویوه س

فوویش  ما یر دال دد برالسی   بقیقی     به فووی یگران می بنایابدم یناسیی  ایتسیادی  علی
  فس ام آن دوالان خرمی  خلفیای ری الا بیه عسییر فییامقرایتسیییاد وم ی ییی  بیا بگیایی 

(  شو ت و بوالات  ایتسادی وم ی تی  دوالان یای  سه رابه بوبکر عنر عثنان وعلیالا یدیناا
لک ب ان داده  ده  ه علیخرم   یر یک ام آبان می با دمبید     به ویوه عثنان   الوا خلفای سک

الا دال م ی ی  مرد  ممابه خویش بر بنی  ابد و با ا االات  ریح وام اررابه خویش دال اولین خبقه 
یای ایراد  ده فس ام  کیه بر مشند  خرم  آن الا به باد ابتقاد ررمته  دال  دد  رمیم و  جدید  میات  

ا دمالو ی  ه ا نون بید می  وان ایتسیادی عسیربقوی  منبقش بر آمومه یای ابشیان سیام  یرآن می ب
و رره یای بار وده و م  ر ی بامینون چون: مقر   ق یض  ررسنگی عده ای و  سیی  ش أان  بد

 کنقاالری ررویی دیگر الا دال  وامم ابشابی ام میان بر دا  مم  لی  ه  ندن  دید ااالوفا( با آن 
ن بو تاال با عنای  به منابم یدینه دسی  وفنجه بر  می  ند و ام بقا   ی   آن به  یناال می آیدمای

  م و یفی مرایم آمده اس-و شقیقات  دیده به  یوه  تابخابه ای و  با استفاده ام الوا  شلیلی

   م ی   اسرمیمیتساد  خلفای الا دین  سیره علی: اواژگان کلیدی

 

                                                           
 m.hboskabadi@yahoo.com                       داب جوی د تری  االیخ و  ندن ملل اسرمی     م1



 

      191                                                                                                                                                                                                             

 

 از دیدگاه امام علی کارهای اقتصادی همراهی و همدلی دولت با مردمراه

 1بنی اسدیالاا  

 چکیده:

ییم و میییا ی دال یییر  ام ییه ای اسیی  ایتسییاد و  ییأمین مقییو  ایتسییادی مییرد  ام امییوال ما 
ی موا ییه یییای  ام ییه الا بییا چییالش وابیید سییایر بخییشو یرروبییه آ ییفتگی دال آن  مییی یییای  یید 

 نییدم ام اییین الو مشییلولین یییک  ام ییه باییید ا ییو  و الاه یییایی الا دال فیییش بگیربیید  ییه دال طییی 
مو قات ال یای  و ینیدلی میرد  الا میرایم آوالبید چیرا  یه  یا میرد  ینیراه و ییم د  عنل به آن 

واییید دا یی م بییا  مکومیی  بقا ییند آن مکومیی  ینییوااله متدلیید  خواییید بییود و دوامییی بخ
به عنیوان عیالی  یرین الگیو و میا م باتیرین  ییوه ییا الا دال  ای  ینیدلی و  م رت علی

 شلیلییی رییرد  -ما ییر بییه الوا  و یییفی ینرایییی دولیی  و مییرد  االائییه بنییوده اسیی م  شقیییش
آمییده اسیی م و بییه دبقییا   قیییین برخییی ام اییین الاه  االیییا ام نلییه: عییدال  ایتسییادی   ومیییم 

دال ب ییا   با یید و بتییایج ما ییل ام آن عقاال نیید ام:عاد بییه تییروت   ییرویج مرینییر  ییاال وممممییی
یش  فیاف دال مبیدری آبی مییا ی  ان ام امیوالاسرمی  أمین مبدری ملی  و میرایم  یردن المیاه و  شق 

 یودم چیرا  یه مقیر و  نگدسیتی ام بدالرتیرین موابیم  ربیی  میرد  و مکوم  اسرمی  نرده میی
یی  اسیی   ییه دال  ام دیییدراه امییا  علییی ا ییر  ای ییان اسیی م مکومیی  اسییرمی موظ 

 .فی رم  اموال  االرران و باقود  رایت  اال  ایدامات  م  الا به عنل آوالد

 مول   مرد   اما  علییی  یندلی  د: ایتساد  ینراواژگان کلیدی

 

                                                           
 e.baniasadi313@gmail.comلی موموی ماطنیه  رمانعلو  یرآن  مؤسشه آموما عا  ررایش  فشیر و 3ماالغ التشسیل سبح م1
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 یدر سیره عملی و نظری حضرت عل اهداف نظام اقتصادی
 1ال ا بیبرمان
 2مینب  رینی

 چکیده:
یای یای ایتسادی و  یوهیای یک ب ا  ایتسادی دال  ا  دادن به الواایداف و آالمان

شان با  و ه به  فاوت مقابی اببرخوالد با موابم و م کرت ایتسادی ام اینی  با یی برخوالداال اس م 
یای ایتسادی مکوم   ناختی  اخترف اساسی میان ایداف ب ا  ایتسادی دال  اان امروم با آالمان

س ادت مقیقی ابشان به دال  نتم و  شب سود مالی بی تر  ه   ودم دال بگاه علیلوی دیده میع
دری  خسی وی و ینچنین دال مب یایدال  لب ال ای  خداوبد اس  و ینین باوال  دال  نامی  نقه

سادی دال یای ایتیای روباروبی ام ایداف و آالمان ودم  نقه ام ه مشلنابان به و و  دیده می هاداال
یا برای  شقش ب ا  ایتسادی  کوما و الو  ود  ه یر یک ام آندیده می سیره ب ری و عنلی علی

ریری ام آن به عنوان الگویی سودمند به ال د سودمند و بااالما اس م االمیابی عنلکرد ای ان و باره
برای سر و سامان دادن به و  ی  ب ر امرومی بشیاال مائد اینی  اس ؛ الگویی  ه  وامم امروم 

ابد و خدامشوالی دال الوابت ایتسادی  ای خود الا به باره مابدهتل  ام آن بیدبیا به د یل مخ
 وان به   میسادی دال سیره عنلی و ب ری علی رین ایداف ایتمشوالی داده اس م ام مامابشان

ایجاد  رایبی مناسب برای  اال و  ولید دال سرممین یای اسرمی    ویش مرد  برای  شب الومی 
ا مفاسد مقاالمه ب ه  بریراالی عدال  ایتسادی به وسیلبقش با ب ا  ایتسادی اسر مر  ام الوا یای من

ایتسادی و  أمین بیامیای ایتسادی مرد  با استفاده ام الو اای ابشابی برخاسته ام یک  اان بینی 
ب تمت الی ا االه  ردم دال این مقاله  را بر آن اس   ا با استفاده ام منابم دس  او  و  شقیقا ی  دال  

 ی علیب ری و عنل هر ی  امه به  نقه یای متفاوت سیر االیخی  ایتسادی  مقای و مدیثی و با بگ
 بگریشته  ا  ناختی  امل  ر ام ایداف و آالمان یای ایتساد علوی به دس  آیدم 

   ب ا  ایتسادی اسر   ایداف ایتسادی  عدال  ایتسادیمم رت علی واژگان کلیدی:
                                                           

 داب گاه ا فاان-داب جوی د تری  االیخ ایران ب د ام اسر  م1 
 zeinabkarimi24@yahoo.com                           داب گاه  یرام -داب جوی د تری  االیخ اسر  م2
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 و تالش در سیره امام علیه کار اهمیت و جایگا

 1مسبفی فیرمرادیان
 2یا نیمیرا مشین

 3ومید  ریفی
 چکیده:

 ودم یای و ودی ابشان  کوما می اال  ویر آدمی اس م با  اال  ردن  است دادیا و ظرمی 
آدمیان ف یر باامان و خشتگییای ع یم ب ری بید با ینه  نوت و  فاو  ان  ما ل  اال و  را بی ندن

روبه  ه دابش و بینش و  قوا  اینان   جاع    اام   مدیری     یناندال سیره اما  علی اس م
  ای برخوالداال اس م علیی  ویوهاخر  و مداالا  ایگاه خا ی داالبد   اال و  را بید ام این

راه چ ناالدم آن م رت به عنوان اسوه و الگوی عنلی  یی اال  ردن الا ام لوام  مید و فریید االی می
باایش دال الاه ال ای  داد و به باترین  والت منکن  ام اویات عنر ررانیا الا ام دس  بنیمر  

 وان ام دو  نقه برالسی  رد: بخش   ایداف و آتاال مردی  اال و دیگر  ررم م  اال الا میالای باره می
سیره اما    اال و  را دال ام  نقه ا تناعیم بر این اساس فوویش ما ر بایدف برالسی  ایگاه

و  را دال سیره اما  رویی به این سوا  اس   ه: اینی    ایگاه و االما  اال   دال فی فاسخعلی
با » :رویی به سوا  مو   این مر یه به آممون ر ا ته  ده اس   هچیش ا برای فاسخ علی

ر وی  مؤت وابد دال ال د م ایل ابشابی و م ن اال و  را ایتسادی می  و ه به سخنان اما  علی
ر یه یای  شقیش  نن اتقات میامته«م با دبا د و عامل اساسی دال  کومائی است دادیای ابشابی می

 دیدم یای دیگری ام اینی   اال و  را الا ب ان میمو   رو ه

   سیرهم:  اال   را  اما  علیواژگان کلیدی

 

                                                           
 mostafapirmoradian@yahoo.com       ع و ییل  علنی رروه  االیخ داب گاه ا فاان    م1 

 hashemizahra30@yahoo.com             داب جوی د تری  االیخ اسر  داب گاه ا فاان           م2
 sharifivahid@yahoo.com                        اال ناس اال د  االیخ ایران اسرمی داب گاه ا فاان       م3
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 اقتصادیهای مبارزه با نابسامانیارتقاء و توسعه اقتصادی به کمک 
 منین علیؤرالمیدر سیره ام

 1ماطنه  رابی

 چکیده:
یای یکییی ام ا ییو  ماییم و عنلییی دال امییر ایتسییاد  مقییاالمه بییا مفاسیید و بابشییامابی

  ال ییوه خییواالی  امتکییاال و بییه طییوال اعییم  مشییادایتسیادی دال  ام ییه اسیی م ییییچ  ام ییه ای ام 
ی مییدیری  و اسیی  بشییوهظلییم ایتسییادی خییالی بقییوده و دال امییان بیشیی م آبچییه مییائد اینییی  

  ب یان ی میدیریتی امیرمؤمنیانمقاالمه با ایین م یکل بیدالق ایتسیادی اسی م دیی  دال سییره
ای الا بییرای مقییاالمه بییا مفشییدان یای میین م و ام فیییش   یییین  ییدهدییید  ییه ای ییان بربامییهمی

االمه ایتسییادی  ییداالب دیییده بودبییدم دال اییین مقالییه  ایییدامات فی ییگیرابه و  دایییی ای ییان الا دال مقیی
ی ییییای میییوتر اسیییتخراج  یییده ام سییییرهمیییل بیییا بابشیییامابی ایتسیییادی بر ییینرده و الاه

 الا   ر خواییم بنودم   امیرمؤمنان

 ماال قاء علی یرالنؤمنین  اموس ه ایتسادی  مقاالمه  بابشامابی ایتسادی: واژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 tf.torabi@gmail.com        م اد داب جوی د تری علو  یرآن و مدیث  داب گاه مردوسی  م 1



 

      121                                                                                                                                                                                                             

 

یت مخارج در سیره اقتصادی علوی  اولویت سنجی در مصرف و مدیر

 1 واد  و لی خابیکیمشند 
 2سید مشن موسوی

 چکیده:
ابیید  ییه العاییی  و عنییل بییه منیابم دینییی بییرای مسییرف  ییشیح  ا ییولی الا م رمییی  ییرده

یا بقش مؤتری دال سیامان دییی امیوال ایتسیادی  ام یه دا یته و دال باایی  مو یب ال ید میرد آن
وییوه دال ب ید ییای علیوی بیید   دالبیااله ایتسیاد بیه و  ام ه خواید  ید؛ بخیش مانیی ام آمیومه

با ییدم ابشییان مشییلنان  مبییابش مقییابی اعتقییادی دییین اسییر  و دال مسییرف و ا ییو  آن مییی
الاسییتای السیییدن بییه ایییدامی  ییه خییدای مکیییم بییرای او دال مبییدری دال ب ییر ررمتییه اسیی   باییید 

 دیدمم یاالیا و ا ولی الا دال مسرف العای   ند  ه دال وایم به مسرف او  ا  می
ای دال  شلیلییی و بییا اسییتناد بییه منییابم و اسییناد  تابخابییه -اییین بو ییتاال بییا الوا  و یییفی

دال سیییره « مییدیری  مخییاالج » و « اولوییی  سیینجی دال مسییرف »  ییدد برالسییی و  قیییین ا ییل 
با یدم دال سییره علیوی  مسیاالف اساسیی  یامل ایتسادی علوی بیا  أ یید بیر بایج القرغیه میی

بددیکییی مییوالد خییوالاب  فو ییاب و مشییکن؛ مسییاالف  فییامی؛ مسییاالف المییایی و دال ییه 
الوبییدم دال  خسییید دالآمیید بییا  ییامب دالآمیید  ام مییواالد اولوییی  دال مسییرف بییه  ییناال مییی

 ییوان بییه  ناسییب یدینییه بییا دالآمیید   ناسییب یدینییه بییا بیامیییا  بشییث مییدیری  مخییاالج بییید مییی
  ناسب یدینه با ممان و  ناسب یدینه با و م عنومی  ام ه دال سیره علوی ا االه  ردم 

 می  مخاالج  سیره علویمسرف  اولوی  سنجی دال مسرف  مدیر ا و  :واژگان کلیدی

                                                           
 tavakoli.mj@chmail.ir               داب کده  ربی  مدالس یرآن م اد ع و ییأت علنی داب گاه علو  و م االف یرآن  ریم  م1 

 musavi6371@gmail.com                            ی اال د ال ته علو  یرآن مجید     دابش آموخته  اال ناس م2

mailto:tavakoli.mj@chmail.ir
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 خالفت امام علیارت در دوره ی تولید و تج

 1مشند علی چلوبگر  
 2سنیه مومنه

 چکیده:

ی  ییرین  و اییات ما نییان  وامییم مختلیی    و ییه ای ییان بییه امییر اداالهیکییی ام مام
ایتسییادی  ییکل ررمتییه دال یای  ییان اسیی   ییه دال یالییب بکییاالریری ابدی ییهامییوال مییالی سرممین

ی  ییه دالبرریربییده ی ایتسییادی م ییرت علییید دال سیییرهآن  ام ییه اسیی م  ییاالو  ولییی
با ید ام مواییای مختلی  میوالد  و یه ییراال یای مانی ام دیدراه اسیر  بیه ایین مو یوت می نقه

 گی  بقییش  ایان بینیی وا ی علییررمته اسی م فرسیش اساسیی دال ایین مقشیث بیر چگیوب
وال ایتسیادی  ام یه و بگیاه ای یان بیه  ولیید ام من یر   یاوالمی و  جیاالت ام  نقیه ی امیبا ادااله

یییای ابگیییده و الایکاالیییا دال  ومیییم و  خسییید دالآمیید و ا ییرمات اسییتواال اسیی م  طقییش 
یای ایین  شقییش  منیابم ا یلی تیروت دال عیرا   ابتیدا مالاعی  و  جیاالت و سی س  ین   یامته

امیا ام  جیاالت سیام بی یتر دا یتند و بیه  ین    بوده اس ؛ خا یه  یی یان ام مالاعی  ابیدب 
بییید  ییم و بیییش ا ییتآا  دا ییتندم دال اییین برالسییی بییه موایییایی ام عر ییه ی  ولییید و  جییاالت دال 

 عاد مبدری ای ان می فردامیمم

 م  خرم    جاالت   ولیداما  علی واژگان کلیدی:

 

                                                           
 m.chelongar@yahoo.com                  ییات علنی رروه  االیخ داب گاه ا فاان         م1 

 somayehmomeneh@gmail.com      داب جوی د تری ال ته  االیخ داب گاه ا فاان         م2
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 منینؤاقتصادی در کالم امیرالم اصول حاکم بر فعالیت های

 1مکینه مشینیبی بی

 چکیده:

مبال ییه و  او ییاای علنییی فیرامییون ایتسییاد و مولفییه یییای آن   ییروال ی آ ییکاال بییرای 
یای لفیهؤدال امیر ایتسیاد اسی م ام مانتیرین مبیل بیه اییداف عنلیی و  شقیش  ایاد تنیربخش 

بایشیی  دال یرروبییه م الییی  ایتسییادی العاییی  رییرددم ایتسییاد  ا ییو  و یواعییدی اسیی   ییه می
 وای مومنییان  م ییرت علیییبییه برالسییی اییین ا ییو  ام دیییدراه اسییوه و فی ییبو ییتاال ما ییر 

وت  فرداختییه اسیی م فیینج ا ییل ماییم ایتسییادی دال بگییاه ای ییان آخییرت ررایییی  یناعیی   سییخا
 اس م ی اال و  ولید و مدیری  ایتساد

 م م الی  یای ایتسادی  ا و   اما  علی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

                                                           
  hosseini.dolatabad@gmail.com            اب کده م ادد رآناستادیاال داب گاه علو  و م االف ی م1

mailto:hosseini.dolatabad@gmail.com
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 نهج البالغه هاقتصاد مقاومتی در آیین
 1سید  واد خا نی

 2میره ما شی فیکابی  
 چکیده:

 ییرین مشییائل یییر  ام ییه اسیی   ییه دال  ییوالت عیید  السیییدری مشییائل ایتسییادی ام مام
القرغییه الایکاالیییای عنلییی دال دال  تییار باج .بییدان  مروفا ییی ا تنییات امییری متنییی اسیی 

ییا بییان  یده اسی   یه دال مقیاالمه یا و مکن یا  بامیهایتسیاد مقیاومتی دال  ینن خبقیه هممین
ییای ایتسیادی و چگیوبگی ری ال ام آن بیا  نتیرین البیج و سیختی  الو ینگر الاه  ام یه با  شریم

بییه  اییج القرغییه و بیابییات م ییرت علیییاسیی م بییا دییی  و برالسییی اییین مفاییو  دال  تییار ب
ت و  ییقر یابییل  شقییش سییاد مقییاومتی دال فر ییو  ییدبیر  ب ییاال ییوان دالیامیی   شقییش ایتالو یینی می

یای  شلیلیی  سیاسی - و ییفی هبیا بیه  یاالریری  ییو ما یر دال  یدد اسی  هبا دم مقالیمی
موابییم ایتسییاد  القرغییه رنجابییده  ییده اسیی  دال یالییبایتسییاد مقییاومتی الا  ییه دال  تییار باییج

 ه ییاال ایتسییادی  ییامل: بشییو شییریم و م مقییاومتی و الایکاالیییای آن و الایکاالیییای مقییاالمه بییا
یی  دال رشییترا ایتسییاد مقییاومتی و عوامییل السیییدن  ا ییر  الگییوی مسییرف  بقییش دولیی  و مل 

ی و اسیتقر  میوالد برالسیی ایین برالسیی میا ی  هو  جدییه و  شلییل ییراال دییدم بتیجی به ال د مل 
القرغییه و باجیایی ام مبالییب ام آن اسیی   ییه بشیییاالی ام مفییاییم ایتسییاد مقییاومتی  مسییدا 

 اس م  سخنان م رت علی

 القرغهم  باج: ایتساد مقاومتی  اما  علیواژگان کلیدی

                                                           
 Khatami455@gmail.com        استادیاال و ییل  علنی داب گاه مکیم سقدواالی      م1 

 z.fatehi90@gmail.com            داب جوی  اال ناسی اال د مقه و مقابی مقو  داب گاه مکیم سقدواالی   م2
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 مقاومتی در سیره امیرالمؤمنین راهکارهای اجرایی اقتصاد

 1ماطنه داستاب وال
 2سیده س یده غروی 

 چکیده:

الیییدی و مییدیری  دال فر ییو  نتییر  بوسییابات ا تنییاعی بییا بربامییه« مقییاومتیایتسییاد»
اییداف فوییا و فاییداال مشقیش  یدبی اسی  بتیجیه ایین الویکیرد آن اسی   یه   شیح  دال مشییر

ییای داخلیی  خود فیایی به  ای ا کا به بیگابگان  با اسیتفاده باینیه ام منیابم و ا کیا بیر ظرمیی 
منیدی ینیه ام مواییب الاییی دال امکیان فی یر اسی م ا ییرای عیدال  ایتسیادی و دال بتیجیه باییره

آوالدم ایین مقالیه بیا تقر  ایتسیادی الا بیه االمآیان میی ا  امیدایش مشسیو ت   یاوالمی اسی
بیییه عنیییوان باتیییرین الگیییوی ینیییه  رد ایتسیییادی ما نیییی  امیرمومنیییانبرالسیییی عنلکییی

ییای اسیرمی دال فییی ییامتن الایکاالییای ایتسیادی دال  ییرایت امیرومی اسی م ما ییل مکومی 
دینیی و سییره ییای ل نلاین برالسیی مکایی  ام آن داالد  یه العایی  ایتسیادی مقتنیی بیر دسیتوالا

بیا    ایتسیاد مقیاومتی الا دال فیی خوایید دا ی م بیر ایین اسیاس ایتسیاد مقیاومتیاما  علیی
 کیییه بییر ما نییی  امییوالی ب یییر عییدال  ایتسییادی   ییوامن ایتسییادی  ب ییاالت و  نتییر  بییاماال  

 ف یر اس م عنران و آبادابی   ولید و ا تآا  مایی امکان

 ایتسادیم  عدال  ایتسادی   وامن مقاومتی  اما  علی : ایتسادواژگان کلیدی

 

                                                           
 dastanpoor90@gmail.com          ثیمد و یرآن علو  اال دی  اال ناس م1 

 یم داب گاه االیاستاد م2
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 یم اقتصادی در حکومت امام علیی پیشگیری از جرااقدامات اولیه

 1مسبفی دل اد  ارابی
 2سنابه متشی

 چکیده:

 االیییای  نتییر  و  ییایش  ییر    ناسییایی  ییده  و دال  ییرین الاهفی ییگیری ام  ییر  ام مام
ای فیییدا  ییرده اسیی ؛ میییرا میییان مو ییوعات آن  فی ییگیری ام  ییرایم ایتسییادی  ایگییاه ویییوه

 ییرایم ایتسییادی اال قییا  مشییتقینی بییا م ی یی  مییرد  داالدم  ییرا اییین بو ییتاال بییر آن اسیی   ییا 
 ناسییایی و  ایتسییادی الا دال مکومیی  امییا  علییی ییرایم ی فی ییگیری ام ایییدامات اولیییه

استخراج  نید؛ مییرا یکیی ام د ییل فی یرا مکومی  ام سیوی آن م یرت  ام بیین بیردن سیتم 
بییا  ییاالرداالان مییوالد  ابی بییه اییین مقسییود  المتییاال امییا یایتسییادی بییوده اسیی م بییرای دسیی 

القرغییه  بییه بییر باییج ی سییخنان آن م ییرت بییه ویییوه بییا  أ ییید برالسییی یییراال ررمتییه و مجنوعییه
الشییدیثی و   ییکیل خییابواده مییدیث آن   شلیییل رردیییده اسیی م بییر اسییاس  ییوالت مقییه 

النییا   فا شییامی ی بییی   ییوان دالیامیی   ییه  قشیییم مشییاوی سییرابهیای ابجییا   ییده میبرالسییی
ب ییا  اداالی  آمییوما و  ربییی    ییأمین مییالی  ب ییاالت  مشابرسییی و مشییابخوایی و  قییدیر ام 

بییرای فی ییگیری ام  ییرایم ایتسییادی   نلییه ایییدامات اولیییه امییا  علییی مابتییداال ام یاالرداالان ا
 بوده اس م

   مکوم  علویاولیه   رایم ایتسادیفی گیری ام  ر   فی گیری  واژگان کلیدی:

 

                                                           
 delshadtehrani@gmail.com           مدیث       و یرآن داب گاه استادیاال م1 

  samaneh.fathi92@gmail.com   مدیث   و یرآن داب گاه القرغه؛ باج ررایش مدیث علو  اال د  اال ناس م2

mailto:samaneh.fathi92@gmail.com
mailto:samaneh.fathi92@gmail.com
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 لیمنین عؤمعیشتی و راه کارهای ارتقاء و توسعه اقتصادی درسیره امیرالمو تدابیر اقتصادی

 1م یه دوس   ا 

 چکیده:

دال دوالان خرمت ان برای باقود  یتسادی و الایکاالیای  اما  علیمی  وان سیاستاای ا
ه نه یراال دادم ممابیکاو ات ایتسادی  ام ه الا  الگوی مناسب  ه متسل به ومی می با د دال این ممی

مکوم  اسرمی الابه دس  ررمتند تروت به دس  آمده ام متومات  ام ه اسرمی الا  اما  علی
و ردال و م مبلوبی یراالداده بود دال عین ما   عده میادی ام مرد  بام کرت م ی تی و ایتسادی الوب

به مشض  سدی منسب خرم   الوبد الو به ال د متومات الا  ا مد  بودبدم ام این الو  اما  علی
ساختند و  ومیم عاد به و برابر دالآمد با ی ام متومات و مساداله اموا  وترو اای  میادی متوی 

دال  خود یراال دادبدم  را اما  علیبادآوالده بام روت الا دال اولوی  بخش  ا رمات ایتسادی 
ره قش با یرآن وسیدوالان مکوم  خود ا ر  ساختاال ایتسادی ما نان فی ین و االائه الگویی منب

  دال مومه سیاس  یای ایتسادی بوده اس   ه با  ومیقات مراوابی بید ینراه بوده اس م ر فیامقر ا 
ام  نله این ایدامات  منای  ام  ا ران برای الوبش باماال و امدایش  ولیدات و رشترا بیروی  اال  

ود باق  و ه به عنران وآبادابی با ساخ  مشجد و   نیر  اده یا و امداث ینا اا  ا ر  مالیا اا با
دالآمدیا  اولوی  دادن به  ولید  ا یای اساسی دال بخش   اوالمی و منای  مالی  ایجاد مر   

لی ای ا ویدال این بو تاال  با طر  سیاس  مد ام سرابه دول  ومممم می با دم االی برای ی ر  م دالآ
-نو الایکاالیای ا رایی آن  س ی  ده اس  اولوی  یای طر  ساما ا رمات ایتسادی علی

 دیی ایتسادی آن بدالرواال دال مد  وان االائه ررددم

   ایتساد  سیاس  ایتسادی   ولید داخلی  عنران  مالیات: اما  علیواژگان کلیدی

                                                           
 zdoostkam@yahoo.com   ییأت علنی رروه م االف اسرمی  داب گاه بجنوالد     م1

mailto:zdoostkam@yahoo.com
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یۀ اقتصاد مقاومتی  ؛ بررسی مبانی و چشم اندازدر سخنان امام علی نظر

 1المیم دیقان
 2عدالدین ال ابواد

 چکیده:

ایتسیادی بیر اییران اسیرمی  دال بیاوال میرد  اییران  ییای امرومه به  ای  سیلبت  شیریم
ب ریییت ایتسییاد مقییاومتی بیییش ام آبکییه بشییتری مناسییب بییرای   ییکیل  نییدن ا یییل اسییرمی دال 

-ییا و مشیدودی عر ت ایتساد دابشیته  یود  الایکیاالی مقب یی بیرای مقیاالمه بیا مربیت  شیریم

ه بیر مقنیای آمیومه ییای  یودم ایین دال میالی اسی   یه ایین ب رییه  ییای ایتسادی فندا ته میی
علوی بنا بااده  یده  امقیی دوال یر الا دال ب یر  داالد و بیه عنیوان الایکیاالی بیرای  یکومایی ایتسیاد 

 ییوان دال ینشییابی و ابییدام الا میییاسییرمی دال عر ییت بییین النلییل االائییه  ییده اسیی م اییین چ ییم
ییت ایتسیاد ییای  اخرییی  بنییادین دال ب ریای  نیدن  ایابی  اسیر  بیا مؤلفیهیناینگی   اخد

-مشییوالی  سیی ت  ییدال و  ایشییتهمقییاومتی ام  نلییه  ییجاع  و مجایییدت  ییجاعابه  عییدال 

-میوالد  ا یید ییراال ررمتیه اسی م مقالیه فییش یده  رد  ه دال سیخنان امیا  علییسا الی م ا

ا بیا ابیدام  عنا یر بنییادین ییا مقیابی  ب رییت ایتسیاد مقیاومتی الالو با دال ب ر دا تن بیه ایین چ یم
 نیید و  یینن  بقیییش آباییا بییا  ییاخد یییای  نییدن  قیییین می نان امییا  علییی ا ییید بییر سییخ

سیامی بیرای ا یل اسرمی  ایده ایتسیاد مقیاومتی الا بیه عنیوان طرمیی رشیترده دال  ای  ممینیه
 دیدم  کیل  ندن  اابی  اسر  االائه می

 م   ندن اسرمی اما  علی  مشوالی   دای ساد مقاومتی  عدال ایت واژگان کلیدی:

                                                           
  r.dehghan@urd.ac.ir النللی النسبفیاستادیاال داب کده الایات داب گاه  اید با تی  اران  دابش آموخته د تری دین فوویی  فووی گاه بین م1
 داب یاال  ام ه النسبفی ال النیه م2
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 صاد و سیاست در سیره امام علیاقت
کید بر نظام اقتصاد مقاومتی اسالمی  با تأ

  1مادی  والفقاالی 

 چکیده:
ام دیربییام ینییوااله یکییی ام مقامییث و مو ییوعات مانییی  ییه دال مییومه ی مکومیی  و 
ایتساد  ین بشیاالی ام ابدی ینندان ایین میومه الا بیه خیود م یآو  بنیوده اسی   ایین  یه ب یا  

اسییر  چییه  ایگییایی دال سیاسیی  و مکومیی  داالدم دیییدراه ب ریییه فییردامان و ایتسییادی دال 
ابدی نندان دال این ممینیه متفیاوت و مت یدد اسی  و القتیه ایین مو یوت بیا برالسیی ابدی یه ییای 

و ائنیییه  و سییییره امیرمؤمنیییان اسیییر  و سییییره السیییو  مکیییر  اسیییر  ایتسیییادی دال
بییر آن اسیی   ییه بییه  قیییین  یابییل برالسییی و  ییناخ  اسیی م لیی ا فییوویش ما ییر اطاییاال

 ایگییاه ایتسییاد مقییاومتی دال اسییر  فرداختییه و بییه مانتییرین ایییدامات و سیاسیی  یییایی  ییه دال 
بیه عنیوان مقنیایی بیرای  یناخ  ا یو  ایتسیاد مقیاومتی ام من یر  امیا  علیی دوالان معام 

  فیردامدم ایین ا یو  و االما ییا ام ایین  ای  میاید اینیی  اسی ای ان بتوان ا االه  یرد  میی
 ییه بییرای  شقییش الگییوی مییتقن اسییر  دال ممینییه مییدیری   ام ییه سیاسییی و  ن یییم الوابییت 
ایتسادی مییان مکومی  و ملی  و امیر مانیی  یه امیرومه بیه عنیوان ایتسیاد مقیاومتی اسیرمی 

 یابل بشث و برالسی اس م ام من ر اما  علیمی ناسیم  

 اسرمی  ایتساد مقاومتیم  سیره سیاسی  ایتساد   سیاس اما  علی واژگان کلیدی:
 
 

                                                           
 zolfaghari118@gmail.com    لرستان                          داب گاه سیاسی علو  رروه علنی ییات ع وداالای مدالب د تری و م  1
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 با رویکرد به بیت المال و سخنان علی منابع اقتصادی در سیره

   1مشند المنابی 

 چکیده:

مقییو ت ایتسییادی ام  نلییه بییی  النییا  و مالیییات ام من ییر آمییومه یییای دینییی دال ادااله  
 علییوایان دینیی بیویوه  ام ه و فی یقرد اییداف دینیی  ایگیاه مشیوالی داالد ام ایین الو فی ی

دال مدت  و اه مکوم  بیه عنیوان الگیو و سرم یش ما نیان مکومی  ییای دینیی ینابنید ب یا  
 ناییوالی اسییرمی  وابییب مختلیی  آباییا الا  قیییین  ییرده اسیی  دال اییین مقالییه بییا عنییوان منییابم 
ایتسادی دال سییره امییا  میؤمنین بیا الویکیرد بیه بیی  النیا  بیه چنید بشیث دال اال قیا  بیا بیی  

م  نلیه آتیاال و بر یات بیی  النیا   الاه ییای  لیب مالییات ب نیوان یکیی النا  فرداخته اسی  ا
یدان مالییات  ب یاالت دیییش بیر ب یی  النیا   ام منابم مالی مکوم  دینیی  ایگیاه  و  یفات منی 

بشیق  بیه بیی  النیا  و عوامیل میراال ام مالییات و الاه ییای  لیوریری  ره علیییالگو بودن سی
 آنمام 

 منید  ب االتم  سیره اما  علیلیات : بی  النا   ماواژگان کلیدی
 

 

 

 

                                                           
          ام ة النسبفی ال النیهاستاد سبو  عالی اخاالج مقه( مومه و ع و ییل  علنی و مدیر رروه  م1
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 آثار و نمود قناعت در نهج البالغه
 1علی ا آر الوان  اد
 2مائده منایتی

 :چکیده
اسیی   ییه  یا و سییخنان  و ییاه امییا  علیییبامییه یا القرغییه دالبرداالبییدب خبقییهباج

ییت  د ال ییی وس  د اسیی م ام  نلییه  اخسییهرییردآوالی  ده سییی  یای اییین  تییار مو ییوعات مت یید 
بیرای   ییین مشییر دالسی  مبیدری و السییدن بیه  -ب ید ام ییرآن  یریم -آن اس   ه ییر ابشیابی 

دال اییین  تییار    ییودم یکییی ام مو ییوعات دالخییوال و یابییل مرم ییهمنیید میهمقسییود ام آن بار
ی و م نیوی بیرای امیراد یناع  اسی   یه و یود آن دال ییر  ام یه ای مو یب آتیاال و بر یات میاد 

 شلیلیی و بیا اسیتفاده  - ودم ییدف ام بگیاالا ایین  شقییش  یه بیا الوا  و ییفی آن  ام ه می
 القرغییت امییا  علییی اعیی  دال باییجاسیی  برالسییی ینهای بییه بگییاالا دالآمدام منییابم  تابخابییه

دی ام  نلییه: یای اییین  شقیییش بیییابگر اییین اسیی   ییه یناعیی  آتییاال و مواییید متاسیی م یامتییه  یید 
  بییی بیییامی  آالامییش   ییادی  سییربلندی و ممم دال مبییدری ابشییان داالدم ام یالسیییدن بییه خود فییای

ل  یناعیی  دال السییو ن  یاد ننییدران مییرق  فرییدرییاالاب ییر م ییرت  ننییدران بنییود ن و  و  
 یابدممی

   باج القرغه  یناع   خود فاییم: اما  علیواژگان کلیدی
 

 

                                                           
 ravanshada@yahoo.com                     استادیاال داب گاه یدد  م1
 f.hemayati@gmail.com                     داب جوی  اال ناسی اال د داب گاه یدد   م2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%DB%8C
mailto:ravanshada@yahoo.com
mailto:f.hemayati@gmail.com
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 نامۀ امام علیتأّملی در وقف
 1علی ا آر الوان  اد
 2مائده منایتی

 چکیده:

ین دال  3۳دال سیییا   منینؤامیرالنییی یجیییری فیییس ام بامر ییی  ام  نیییر  یییف 
بنییودم اییین امییوا  خییود الا دال الاه خییدا وی  ای بییه مرمبیید خییود امییا  مشیینامهبو ییی 

ب یردامد  یه  علیی بامیت امیا بیه برالسیی وی   شلیلیی - شقیش س ی داالد بیا الوا  و ییفی 
یای ایین  شقییش  ییدف اسی م بیر اسیاس یامتیهباج القرغیه و دال  تیار  یامی آمده 22دال بامه 

امییر مؤمنیان عقیاالت ام وی  این اسی   یه بیه یسید ال یای خیدا و خالسیابه با یدم مویومیات 
ییم»اسیی  ام: امر ییی دال  نقک م م بییاظران وییی  بخشیی  امییا  و مم« دینییه»  «القییریوادی»  «یک

 اس م  و ب د ام آن م رت اما  مشین مشن

ه: اما  علیواژگان کلیدی ینک    باج القرغه  وی   وادی القری  دک

 

 

 

 

                                                           
 ravanshada@yahoo.com                              استادیاال داب گاه یدد        م1
 f.hemayati@gmail.com                      داب جوی  اال ناسی اال د داب گاه یدد  م2

mailto:ravanshada@yahoo.com
mailto:f.hemayati@gmail.com
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 فاسد اقتصادی در سیره امام علیسیاست های مبارزه با م

 1بشرین الیننا
 2عقدالله امیدی مرد 

 چکیده:

ارییر بگییوییم اولوییی   عییدال  ایتسییادی دال بییدد م ییرت علیییمشییلله ایتسییاد و 
-ییای میوالد ب یر ای یان دال آییین ممامیداالی مییاو   باید ا عان دا    ه  یدء اولیین اولویی 

بیه دلییل  خسیی  خردمندابیه ای یان و  تی و  یدابیر مقیویی امیا  علییبا دم ب یا  مکیوم
یلنییروی رشییترده  شیی  ما نییی  وی  ییه  ییا فیییش ام ممامییداالی بییه ابییوات  ییرایم و ابشرامییات 

الییدی دال الاسیتای  وابید الگیوی مناسیقی  ای  بربامیها تناعی و ایتسادی آلوده  یده بیود  میی
بییا  ی  ییوالیای اسییرمی با ییدم امییا  علییاولوییی  بخ ییی   نتییر  و یییا  ییایش  ییرایم دال 

اولوییی  بخ ییی بییه  ییرایم ایتسییادی و ابجییا  ایییدامات فی ییگیرابه   أسیییس باادیییای ب ییاال ی  
ای یییای مردمییی و دال بااییی  اسییتفاده ام ابداالیییای سییر وبگرابه  بییه مقییاالمها کییا بییه رییداالا

رشییترده بییا مفاسیید ایتسییادی مو ییود دال  ام ییه خییود دسیی  مدم دال اییین بو ییتاال  ییه بییه الوا 
د یییای مقییاالمه بییا مفاسیی شلیلییی بگا ییته  ییده  بییرآبیم  ییا سیاسیی -یفیای و  و یی تابخابییه

 برالسی  نیمم ایتسادی الا دال سیره اما  علی

 ماما  علی  سیاس   مفاسد ایتسادی  سیره  مقاالمه واژگان کلیدی:

 

                                                           
 Nasrinsalman8308@gmail.com              داب جوی د تری مقه و مقابی مقو  اسرمی ام داب گاه سننان      م1
 omidifard.f@gmail.com                                  استادیاال داب گاه یم       م2
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 صاد و معیشت در سیره حضرت علیاصل عدالت در اقت

 1ماطنه مینلی فوال
 2الاا  عقاسی  

 چکیده:

ام مقامث رشترده و فردامنه دال مرینر اسر  اس   میرا یر چه یش   وا  داال بشث عد  
ال د»می با دم مراخنای آسنان و مشدوده ممین بر فایه عد  یراال ررمته اس م « یشتی بخش»عد  

یرآن  ام  ومید ررمته  ا م اد و ام بقوت ررمته  ا امام  و معام  و ام آالمان یای مردی ررمته  ا یدف 
دال یک سخن   ناا واوه ای  ه بیان رر بوت «ناعی  ینه بر مشوال عد  استواال  ده اس میای ا ت

البوبی  و ما نی  و خالقی  و و ی  خدای یشتی بر مجنوعه یشتی می با د  عد  اس ؛ ی نی 
 یوه البوبی  و و ی  مش بر اساس عد  و طرم خالقی   و ما نی  او بر مقنای عدال  اس ماین 

مجنوعه ا و  اعتقادی  ی ه  ای ررمته اس   مقت به دلیل بشث یای  رمی  ه ا ل عد  دال 
بوده اس    ای و به یقین با ا االت ائنه عد م نو  و مدالن بیش   بلکه یب ای م لو  یدایتی ال

میرا دال عالم یشتی فس ام با  مقاالب م رت مش  ه مقیق  عالم اس   و  ومید آن  ات بی مثا   
با ی ام مید و  عدال  و ود بداالدم عدال  علی و ع ن  و آالا  بخش  ر امواوه ای به میقایی 

 قوای بی مابند او بودم دال این فوویش  ه به الوا  تابخابه ای اسنادی  و یفی  اال  ده اس  یسد 
و الیننودیایش به  االرداالان و ما نان خویش  سخن  دا ته به این بتیجه برسد ه دال  ر  اما 

دال میان آماد مرد  به میان می آمدم عد  دال ب ر آن بدالرواال چنان رشترده بود  ه  ام بریراالی عدال 
 الوا بنی دابش م -ام یر ملی  و م یقی  ه با د  -ظلم و ستم الا دال مش ییچ  س 

   مقیق  عالممد   و ی  مش  عدال   اما  علیع واژگان کلیدی:

                                                           
  shahid3222.f@gamil.com                          داب جوی  اال ناسی        م1
 e.abbasi@gmail.com                                     داب جوی  اال ناسی اال د     2



 

      111                                                                                                                                                                                                             

 

 علیدر  کالم و سیره عملی حضرت های مبارزه با فقر شیوه

                                                                                                           1مشند مشین سرداغی
 2مر  ی یادیان        

    3مرماد مرمی
 چکیده:

با ییید  یییه سییییره وی دال آدار و آییییین امیییا  او   یییی یان میییی م یییرت علیییی
اسی  چیرا  یه بیا  ییراال ررمتیه و یه علنیا و ما نیان  ام یه اسیرمی  والداالی ینیوااله میوالد 

ایین امییا  بدالریواال بییا عییدال  و  یجاع  و اخییر  عنیل و دیگییر  ییفات آالمیابی رییره خییوالده 
با ید  یه اریر بیه طیوال  یدی بیا آن یکی ام م  رت  ام یه میی یمقر و  نگدستاس م 

  یابد بیه و موا  میی یبیشیت  ام یه بلکیه خیود  ام یه الا بیهمقابله ب ود به  نایا امیراد 
برییراالی عییدال  و  یوریی  ام یه ام دیییدراه امیا  علیی یه یکییی ام بیاالم رین وینیین دلییل

با یید ایین امر ید بییه الیقیری ییک ابشییان  امیل مشقیش و میشییر مقیاالمه بیا مقییر و  نگدسیتی میی
 ه بییا آن الا ام دیییدراه امییا  علییییییای مقییاالم ییودم یییدف مییا دال اییین فییوویش مقییر و الاهبنییی

 ایمم موالد بشث و برالسی یراال داده

   مقر  عدال   مکوم   ایتسادماما  علی واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 h.sardaghi at ikiu dot ac dot ir                        استادیاال مبان و ادبیات ماالسی داب گاه بین النللی اما  خنینیااله(          م1
  m-hadeyan@yahoo.com                        مر  ی یادیان داب جوی د ترای مبان و ادبیات ماالسی         م2
  farzadfarzi@gmail.com             اه بین النللی اما  خنینیااله(   ماالسی داب گداب جوی د ترای مبان و ادبیات  م3

mailto:%20h.sardaghi@ikiu.ac.ir
mailto:فارسی%20دانشگاه%20بین%20المللی%20امام%20خمینی(ره)%20قزوین%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20farzadfarzi@gmail.com
mailto:فارسی%20دانشگاه%20بین%20المللی%20امام%20خمینی(ره)%20قزوین%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20farzadfarzi@gmail.com
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 الگویی برای اقتصاد مقاومتی ست اقتصادی امام علیسیا
  1مشن سلم آبادی

 چکیده:
سیاس  یای ایتسادی یر دولتی   قلوال ابدی ه و منش دولتنردان دال مل  م کرت ایتسادی 

مکومتی منتام دال االیخ اسر  ام این من رب ناال  مکوم  اما  علی ه   ام ه اس ی ا تناعی  
دال   ه ب د ام مکوم  فیامقر اسر  ناا مکومتی اس   بی  ردید مکوم  علی می الودم

ینه اب اد به ب ر و  قیین م االف دینی و مقاالمه با ابشرامات دال مومه یای سیاسی ا تناعی  ایتسادی 
  عروه بر ابشراف دال اب اد  ه اسرمی ب د ام فیامقر ا ر و مرینگی فرداخته اس م ما نان  ام

بی و سیره  آمومه یای یرآ (  دچاال ابشراف امنی  دال ب د ایتسادی اب ری و عنلیسیاسی و دی
مکوم  اسرمی الا به دس  ررمتند تروت بدس  آمده  الومی  ه اما  علی دبدم  فیامقر

اممتومات اسرمی  ام ه اسرمی الا دال و م مبلوبی یراال داده بود  اما دال عین ما   عده میادی ام 
به مشض  سدی  الوبه الو بودبدمام این الو  علیمرد  با م کرت م ی تی وایتسادی  دی 

نسب خرم   الوبد الو به ال د متومات الا  ا مد میادی متوی  ساختند و  ومیم عاد به و برابر م
دالامد با ی ام متومات و مساداله اموا  و تروت یای بادآوالده بام روت الا دال اولوی  بخش  

دال دوالان  و اه مکوم  خود ا ر    ه  را اما  علی ا رمات ایتسادی خود یراال دادبدم
  دال مومه فیامقر ا ر  ساختاال ایتسادی ما نان فی ین و االائه الگویی منبقش با یرآن و سیره

ا طر  م دال این بو تاال  باای ایتسادی بوده اس   ه با  ومیقات مراوابی بید ینراه بوده اس سیاست
ا رایی آن  س ی  ده اس  اولوی   و الایکاالیای ای ا ولی ا رمات ایتسادی علیسیاس  ی

االائه  مقاومتی  یای طر  سامان دیی ایتسادی آن بدالرواال دال مد  وان م رمی والگویی برای ایتساد
 ررددم

   ایتساد مقاومتی  عدال م  ایتسادی  اما  علیسیاس واژگان کلیدی:
 

                                                           
     mr.salmabadi@yahoo.com       اال ناس اال د  االیخ و  ندن اسرمی   ع و ییات علنی م1

mailto:mr.salmabadi@yahoo.com
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 ی امیرالمؤمنین علیعدالت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در سیره

 1 ریفیمشند 
 2بابک یادیان میدالی

 چکیده:

مو وت عدال  ایتسیادی و ایتسیاد مقیاومتی یکیی ام مقامیث مایم دیین اسیر  اسی ؛ 
ی ایتسییادی امییا  یا ییوان دال ابدی ییهدال اییین میییان  مقییابی عییدال  ایتسییادی دال اسییر  الا می

اسی  بیه دسی  آوالدم  ییرآن و سین  السیو  ررامیی اسیر   یه ینگیی برررمتیه ام علی
 شلیلییی بییه  قیییین اب ییاد اییین مو ییوت فرداختییه اسیی    –فییوویش ما ییر  ییه بییه الوا  و یییفی 

ای  و یاه(  وابشی  دال ییک ب یا  ایتسیادی ایرچنید دال ییک برییه دید امیا  علییان میب 
یای  لی و مرعی اب اد ایتسیادی الا بیا  و یه بیه  یرایت مو یود  االائیه  نید  یه بام یار م یخت

ب ییا  ایتسییادی مبلییور ام دیییدراه ای ییان اسیی  و اییین بگییرا و  جلییی م ییاالف اسییرمی و 
 ییرین ا ییو   فکییرات و ای فیییش الوی  اابیییان با ییدم مام وابیید الگییوی بر شییتهمنیید میب ا 

 ییوان دال چنیید الا می م ییرت علییی عییدال  ایتسییادی و ایتسییاد مقییاومتی یایابدی ییه
                 ییییدیل تییییروت؛   -2النییییا ؛ منیییدی ام بی مشییییاوات دال باره -1عنیییوان مبییییر   ییییرد: 

ن  ننییده مشییاد ایتسییادی؛ ایییدامات الی ییه -2مقرمدایییی؛  -3       ییأمین امنییی  ایتسییادی؛ -5 ک
اینییی  بییه  جییاالت و  یین  ؛  -8مییدیری  ایتسییادی؛  -7ایجییاد  ییرایت  ییاال و ا ییتآا ؛  -6
 ا ر  ب ا  مالیا یم -9

 ایتسادی  ایتساد مقاومتیم القرغه  ایتساد  عدال   باجم رت علی واژگان کلیدی:

                                                           
 m.sharifi@umz.ac.ir                       مامبدالانداب گاه  االیاستاد 1
 applehdsaheb@gmail.com     ی  اال ناسی ال ته علو  یرآن و مدیث داب گاه مامبدالان   داب جو 2

mailto:m.sharifi@umz.ac.ir
mailto:applehdsaheb@gmail.com
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 بشناسیم به رسمیتانفاق و صدقه را به عنوان یك دارو 
 1مادی  اریاالی
 2و ینکاالان

 چکیده:
ح:  دیه داوالی: الییا  عل دیهک دواٌء منج   (7 نااله ا لنات یساال.بخش اس  دالمان یسَّ

 یمختل  مبدر یدال ممینه یا یمراواب ییایدید: ب ر امروم با م کرت و  است  ییك داالو یم رم
اد ا میالوس  و علیرغم  ر   مقر  مشاد   ق یض وممم الوبهیالوم ییای  بیناالی شن ییایام  نله بیناال

  با کیه یترآبکه ب ر مآروال و خودبین امرومام این م کرت الا فیدا  ندم  الق یبتواسته اس  الاه مل بشیاال
 یا فیشان م رم  ومکن   یرناین دالدیا  ه  وست  امق ام یدالمان بشیاال اا خود الا امیبربفس فو ال

ین  امب مکن  وم رم   ربدالق خودغوطه والر ته اس م یباداب یابد مشرو  ساخته و دال دالیا ده یم رم
 ه  ی رده ابد؛ داالوی یبخش به ب ر م رم دالمان یو ای ان  دیه الا به عنوان داالوی یشتند یم رت عل

 ه فاسداال آبرو  مرم   عدت بفس و اینان  ی ود وداالوییم اممقر یو لوریر یمو ب امدایش الم  والوم
 رده و  دال اان امروم ه مقر یك سو  آدمیان الا رریقابگیر.اوس  یدال بتیجه   نین  ننده سرم  الوابب ر و 

رت اس  وم  یدالمان آن بشیاال مام والدام ییا ود   ناخ  الاهیم یمام ب ر  لق ییایام دالدیا وبیناال
 الب   رده ابدم یبه ب رم رم یدالد الا  ه ینان  دیه اس  به خوب این ییاامباترین دالمان ییک لیع

 ویش   یا الا به دادن  دیه دالممان  نگدستیابشان یدابند ومتیای ان  دیه الا مقت مختد اغنیا بنآبکه 
دس  یشتند باید  دیه  ه  نر یو نند یشتند  دیه بدیند ویم  شابوتر ی ه غن یفس یم امراد . نندیم

 یبرا المم مقر یم یبرا یآیه ب ابه آن اس   ه  دیه الایکاالوابفا  الا مراموا بکنندم استفاده امم ل امر دالاین 
ل  ایم و الایج  والت یك عنبه  یارر  دیه دال وامم ب ر یبه عقاال  .ریربده اس  دیه دینده و یم  دیه

ن والقته یر س دالمد  وا یدال نا  امراد  اممقیر  ا غن ین یك عادت المتاال ام ه وبه عنوا یدالمیان  نا  ی ریا
رردد  یم یمام  وامم ب ر ییایام بیناال یمقر به عنوان یک یالواج یابد  به  ناا باعث الی ه  نخودا  

  .امراد  ام ه یم خواید  د یت بفس امراد ودالبتیجه سرم  الواببلکه باعث  شکیم اینان ومفن عد
 

 ممقر   دیه  اما  علی: کلیدی واژگان

                                                           
 مو   خسد خون و آبکولووی اطفا   داب یاالرروه  ود ان م1
 (د ترای  خسسی  االما ولوویا شندال ا فنجه  ایینمو ( متخسد  رت  داب یاال رروه بوالولوویا فویاعلی ا قر اسدی  م2
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 امام علی کسب و کار در سیره ی حضرت

  1یامشان  ابر
 2مادی  ایان

 چکیده:
یکییی ام مو ییوعات ماییم  ام ییه امییروم مشییلله ی  ییاال و  ییاالآمرینی اسیی   ییه عییروه  

بر دالرییر بنیودن خیابواده ییا  دغدغیه ی خیاطر برخیی ام دلشیومان  ام یه اسیرمی بیید بیوده و 
یشیی م ام من ییر دییین مقییین اسییر    ییاال یییک وظیفییه و مشییلولی  ا تنییاعی مییی با یید  بییدین 

ابجیا  دیید چیرا  یه بیه واسیبه ی ا تنیاعی بیودن  م نی  ه یر ابشیابی موظی  اسی   یاالی الا
او  بیدون م ییوال دال ا تنییات و ینکییاالی و   ییاون  یییادال بیه ادامییه ی میییات بخواییید بییودم  ییاال 
مانتییرین عییاملی اسیی   ییه میییات ب ییر  عییدت و سییربلندی یییر مییرد و ا تنییاعی بشییتگی بییه 

 یی را و  ام ییه میییدان و ییود آن داالد  و ام اییین الوی  ادیییان الاییی  مکنییا  ابدی یینندان  
 ناسان ینیوااله فیرامیون مو یوت  یاال و   یویش  ابشیان ییا بیه  یرا و م الیی  مبیالقی عنیوان 
 رده ابد  ه اینی  و  ایگاه این امیر مییا ی الا بخیوبی الو ین سیاخته اسی م بیا  و یه بیه آبکیه 
ام من ییر مییا  ییی یان  باتییرین و مت ییالی  ییرین الوا مرینییر سییامی  ییاال دال  ام ییه اسییرمی 

دال ایین مر ی  بیه برالسیی بیر  میی با ید ن و امامیانیبدالریان دییه سیره ی مبیدرابی  و ه ب
مییی فییردامیم  ییا الیننییودی با یید دال  ایی   ایییدا  و عنییل بییرای ی یم ییرت علیی سیییره ی

 «مایتساد مقاومتی» رویج و ا اعه ی مرینر  اال و  شقش   اال با االما 

 ایتساد  سیره ی مبدریم    اال   االآمرینی  مرینر  اال اما  علی واژگان کلیدی:

                                                           
 ehsansaberi176@gmail.com   اال ناسی اال د ملشفه و  ر ا ی ه  ناسی(داب گاه ا فاان          م1 

      )mahdi5555555555@yahoo.comمشینموسشه ب ال ا تآا  اما   اال ناس ماندسی موادامدیر الوابت عنومی  م2
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 وی مصرف در سبک زندگی امام علیاصالح الگ

 1الییه  ادیی بیری

 چکیده:

و  یبیشیی   بلکییه اب ییاد مرینگیی یمسییرف مقییت یییك مشییلله ایتسییاد یا ییر  الگییو
و  ی  مرینگییادایتسی ی وابید بیه فی یرم  و بالنیدر یبید داالد  ایین امیر ام ییك سیو می یا تناع
 یابشیان ییا و مایاال  نیایرت غریید یدیگیر دال خودسیام یمرد  منجیر  یود و ام سیو یا تناع

دال  بیا  و یه بیه ایین  یه امیا  علییابشیان ریرددم  یم نیو یاو موتر امتیاده ومو یب  یکومائ
ییا دال میومه ینه اب یاد مبیدری بیه ب یر و  قییین م یاالف دینیی و مقیاالمه بیا ابشرامیات و  جیروی

-ومهمنبقیش بیر آمی یدینیی و مرینگیی و  قییین سیقك مبیدر ی یای سیاسیی  ا تنیاعی  ایتسیاد

والی باینییه و ا ییر  الگییوی فرداختییه؛ دال  ایی  باییره یییای یییرآن  ییریم و سیییره بقییوی
بییا   رییی   دال اییین اال قییا  امییا  اسیی م مسییرف بییید الایکاالیییای االم یینندی االایییه  ییرده

یش اعتییدا  و بتییایج میابییه مسییاد اسییراف و بیییان مییدود  آتییاال و عوایییب میابقییاال آن  بییید بییا بیییان
سیقک عیرج آن الا بیر  ینرده ابیدم عیروه بیر آن  یمرمیوده و الایایا ی  مشلنابان الا ام آن باییالو

 یبییر سییاده میشییت یده میشییتی و غیر جنر ییی بییوده و متییبراسییاس سییا مبییدری امییا  علییی
 فیوویش ما یر دال  یدد اسی  الگیوی  یشیح مسیرف الا بیا االرداالان بید  ا ید مرمیوده ابید م 

  االیایی االایه بنایدم برالسی بنوده و الاه یای اما  علیک مبدری و دیدراه کیه بر سق

 میشتیم  سقک مبدری  اسراف  ساده  اما  علیالگوی مسرف: واژگان کلیدی

                                                           
 rsadeghiniri@yahoo.com        استادیاال و ع و ییات علنی داب گاه  اید مدبی آ البایجان       م1
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 یاز منظر امام عل آن انواع فقر و را ه های مبارزه با

 1الییه  ادیی بیری
 2منیره مردابی 

 چکیده:

برالسیی علیل و فیامیدیا و الاه ییای مقیاالمه بیا آن اممن یر   یالیم اسیرمی  فدیده ی مقیر و
ن فیوویش یدال ایی ینوااله ام  نله مشائلی اسی   یه بییام بیه  شقییش بی یتر دال منیابم دینیی داالدم

ج یی  تییار بایییی ی نیییی و دینیییی ام منییابم علنیییر دال یکییی ییرا بییر آن اسیی   ییه فدیییده ی مقیی
بنیود  یه بیا برالسیی متیون اسیرمی بیه ا یو  علنیی سیامراال القرغه برالسی  ود م بایید ا عیان 

بیرای فی ییرم  ییک  ام ییه و  لیوریری ام مقییر میی  ییوان دسی  یامیی م دال تیب لآیی   مقیر بییه 
بییداالی  ما یی   و  نگدسییتی م نییا  ییده وبییه مییرد یییا  ام ییه ای  ییه بییه  نقییود وسییایل  م  

م نییای روبییارون آن سییخن مبییدری الوبییه الو  ییود  مقیرروینییدمدالباج القرغییه امابییوات مختلیی  و
م مبییه میییان المتییه اسیی   ییه مییی  ییوان بییه مقییر ایتسییادی  مقییر مرینگییی  مقییر الومییی و الوابییی و م

  ابییوات مقییر الا الی ییه دال مقییر ایتسییادی مییی دابیید و علییل آن الا م ییرت علیییا ییااله  ییردم 
دبقییا   ییاال بییرمتن  بییی عییدالتی  ابشسییاال سییرمایه دال دسیی  ی ییر خا ییی ام  ام ییه و چ ییاو  

قیییر  وسییت ترو ننییدان بیییان مییی  نییدم فیامییدیای مقییر الا بییید دال ابییدوای ا تنییاعی  م ییاا م
مراموا  یدن ابشیان دال  ام یه  بیکیاالی  سشیتی دال دیین  بقسیان عقیل  وابشیتگی ایتسیادی  
عد   وابیایی دال دمیات ام میش خیویش میی دابید و بیرای مقیاالمه بیا آن فرداخی  م یات و  یدیه  

 ادی الا  و یه می  ند م  اال و  را  ابفا  و عدال  ایتس

 باج القرغه  ابوات مقر  عل  مقر  آتاال مقر  دالمان مقرم  اما  علی: واژگان کلیدی

                                                           
 rsadeghiniri@yahoo.com   آ البایجان        اب گاه  اید مدبیع و ییل  علنی د م1 

 داب جوی  اال ناسی اال د ال ته علو  یرآن و مدیث م2
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 ر سیره اقتصادی حکومت امام علید های عدالت ورزیشاخص

 1مشندال ا  دای 
 2مشند  قدینی فا ا ی 

 :چکیده

مبالقییه مکا ییب عییدال   ام بیامیییای اساسییی  ام ییه ب ییری اسیی   ییه ام دیربییام مییوالد 
الاییی و  وامییم ب ییری بییوده اسیی م دال رفتنییان عییدال   یییر س بییه مقییو  خییویش بییر اسییاس 

یا و مبلییور یابییدم اییین امییر  ممینییه   ییالی بخ ییی ابشییانلیاییی  و  ایشییتگی دسیی  می
اییین واوه ررچییه ام وسیی   مفاییومی  ویییوه فیییامقران الاییی بییوده اسیی  م  مرمابگییان عییالم و بییه

دال  یشنه  شقیش خیاال ی دال مسیادیش مشیدودی مشسیوال اسی   یه دال با ید امیا برخوالداال می
  مر ییتی   بییروم بیامتییه اسیی م مکومیی  علییوییییا مر ییتی  ایییییا  و مکوم بی ییتر ممان

و  رسییینی ام  ایتسییادی آن م ییرت فیییش الو یییراال داده اسیی   ییا بییا وا ییاوی دال سیییره
 االآمیید ام ب ییا   مناسییب بییرای االایییه الگییویی ایسییاختاال ایتسییادی مکومیی  اسییرمی  ممینییه

بو ییتاال ما ییر  بییه دبقییا  االائییه   یای ایتسییادی مییرایم رییرددم نییدن سییام اسییرمی دال عر ییه
یییا دال امییر فاسییخی مشییتد  و برررمتییه ام سیییره علییوی بییه مشییأله چگییوبگی والود مکوم 

یییای وا ی الاییی و مفیین  رامیی  ابشییابی سییامابدیی ب ییا  ایتسییادی  ام ییه بییر اسییاس االما
یای ایتسییادی مکومیی  علییوی و االایییه  سییویری  ییامم ام ج  ییاخدبا ییدم اسییتخرامی

   ر یی اسی   یه دال ینیین الاسیتا  یوالت ررمتیه میدیری  ایتسیادی امیرالنیومنین سامابه
 اس م  

 م اخد  اما  علی سیره ایتسادی مکوم   عدال : واژگان کلیدی

                                                           
                      sedaghatmr55@gmail.comو فووی گر فووی گاه اما   اد  اال ناس اال د باج القرغه  م1
                        gilan1391@gmail.comاستادیاال فووی گاه اما   اد  م2
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 یاز منظر فرهنگ علو یکردن اقتصاد مقاومت یائاجر  یراهکارها یواکاو

 1یبلدا  یا آر طاناسق

 چکیده:

ام سیره علنی  ای ام باوالیا و االما یا و باید یا و بقاید یایی اس   ه مرینر علوی مجنوعه
اس م  تنی بر یرآن و سن  فیامقر ا ر ت می ریرد  ه این سیره بید مقأب  و عنلی اما  علی

 یایتنا  به ایتساد سالم و فویا م یکی ام مقامث مانی  ه دال مرینر علوی موالد  و ه یراالررمته 
با دم ایتساد مقاومتی یم به لشاظ  قیینی و یم به  ا   ناب  ا رائی آن  دال مرینر علوی   ریح 

اس م دال مرینر علوی غای  ایتساد   بر سیره علنی و عنلی اما  علی  ده اس   ه این دو مقتنی
یک سو و بائل  دن به استقر  ایتسادی ام  المم مقر  ما له طققا ی دال  ام ه و بریراالی عدال  ام

سوی دیگر اس م  شتاال فیش الو مام  رین الایکاالیای ا رائی  ردن ایتساد مقاومتی مقتنی بر مرینر 
علوی الا دال مشوالیای:  ا تآا  مایی  آسیب  ناسی ایتساد مقاومتی  المم مقر و ما له طققا ی و 

دال این بااله مام  رین  اخسه یای یر مشوال الا به   ویش به استقر  ایتسادی بیان دا ته اس  و 
بتیجه آبکه: دال مرینر علوی ایتساد مقاومتی با مشوالی  لشاظ مولفه یای ایدامی بیان دا ته اس ؛ 

مام اسرمی بودن دال دو میبه مردی و ا تناعی یابلی  ا رائی دا ته  ه با مرینر سامی  شیح  
ا ی ام مقر و  نقود مالی  ایش می یابد و ام سوی دیگر ام یک سو آسیب یای ا تناعی و ایتسادی ب

سادی و سرم  ایتاستقر  و ایتداال ایتسادی   وال    الی ایتسادی و م نوی خابواده دال سبح خرد و
 آن دال سبح  رن  مرایم می  ودم

   استقر  ایتسادی  آمومه یای دینیمالایکاالیا ایتساد مقاومتی  مرینر علوی  واژگان کلیدی:

                                                           
 tahmasebiasghar@yahoo.com داب جوی د تری علو  یرآن و مدیث داب گاه االاب و ع و با گاه فووی گران  وان و بخقگان م1

mailto:tahmasebiasghar@yahoo.com
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 ر کسب روزی از دیدگاه حضرت علینقش انسان د

 1مادی عقداللای فوال

 چکیده:

یییا ام  ابییب خییود ا عییان بنییوده اسیی م اییین خداوبیید دال یییرآن  ییریم بییه  کفییل الومی
وعییده الاییی سییقب  ییده   ییه بقییش ابشییان دال اییین عر ییه ام سییوی عالنییان مییوالد منای ییه یییراال 

بیااله بیید  دال این السییده ام م یرت علییایری الواییات روبی ظیریرد؛ ام سیوی دیگیر  روبیه
امدایید؛ بیدین م نیا  یه   یناالی ام ایین سیخنان   یرا و مر ی  الا بر   ابی  این منای یه می

 یوالت مشیتقیم ای دیگیر  چیه بهمشوال السیدن بیه الومی مقیدال عنیوان بنیوده؛ و دالمقابیل  فیااله
الدن بییه  و ییل  وی الا ام آوو چییه دال یالییب مراخوابییدن  ابشییان بییه طاعیی  و بنییدری  و بییید الوی

کیرد  برالسیی الو  ایین بو یتاال بیا الویم ام ایینابد را و م الیی  دال مشییر  شیب الومی بامدا یته
ظایر یابی بییه الومی مقییدال و االمیییابی الوایییات  بییهآمرینییی ابشییان دال مرآینیید دسیی چگییوبگی بقش

   سامان یامته اس ما  علیمتنایض منقو  ام ام

 الومی مقدال   را  ابشان  عقودی م   الم  علی واژگان کلیدی:

 

 

 

                                                           
 مabdollahipour@yahoo.com    علو  یرآن و مدیث؛ استادیاال داب گاه علو  و م االف یرآن  ریم    د ترای م1

mailto:abdollahipour@yahoo.com
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 به آن خلفای راشدین و نگاه امام علی مصرف گرایی تجمالتی در دوره

 1مشند عقدالنلکی
 2 یوا دودابگه

 چکیده:

به ویوه با الوی  اال آمدن خلیفه دو   عسر متومات برون مرمی  فس ام المل  فیامقر ا ر 
مشلنابان آغام  دم این ایدا  دو دس  آوالد مام الا برای اعرار مشلنان به باال آوالد: یکی رشترا 
اسر  و دیگری سرامیر  دن اموا  و تروت ع یم سرممیناای مفتومه به داالالخرمه مشلنابانم  شب 

امرب دال مدینه و سایر  اریا و به ویوه مقرالی تاب  ماییابه  ه بر اساس  غنایم  نگی مراوان  خرید
سقق  دال اسر  داده می  د بشیاالی ام  شابه اسر  الا به مکر دبیا ررایی و مسرف ررایی  جنر ی 

چون طلشه و مبیر و عثنان وممم تروت و   و ایی  شابه ی خو نا  فیامقرابداخ م دال مدت 
ما  ا ای به دس  آوالدبدم برخی دیگر چون م اویه بید این داالایی یا الا علیه مکوم  داالایی خیره  ننده

به  اال می ررمتندم به یر ما  تروت ابدومی و بنایش تروت و داالایی ام اواست مکوم   علی
 این دال مالی بود  ه اما  علی خلیفه دو  به ب د خود الا به  کل باالمی دال میان  شابه بنایابدم

چه یقل و چه ب د ام مکومتش با الومیه ی مسرف ررایی  جنر ی به  دت مقابله می  رد و ینوااله 
ا  م مانترین عامرن خود دال بوامی مختل  الا ام به دا  امتادن دال این دا  خبرباب بر م ال می د

 له  ننبرای آباا  قوای الای بود  ه ینوااله  أ ید خا ی بدان دا  م این مقا الایکاال اما  علی
و الایکاالیای عنلی  دواله ی م  وال  بگاه اما  علی برالسی  االیخی مسرف ررایی  جنر ی دال

 ای ان الا االائه می دیدم

 مفای الا دین  متومات  اما  علی: مسرف ررایی  جنر ی  خلواژگان کلیدی

                                                           
 mohamadtarikh86@yahoo.com                        داب جوی د تری  االیخ و  ندن ملل اسرمی داب گاه  اران م1
 dodangeh.shiva@znu.ac.ir                             ن   داب جوی  اال ناسی اال د  االیخ و  ندن ملل اسرمی داب گاه مبجا م2

mailto:mohamadtarikh86@yahoo.com
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 ج البالغهـاد در نهـاقتص
 1عاطی عقیات
 2مشین ساعدی

 چکیده:
ا  مکومتاا دال  نامی  کوما یی یک  ام ه داالد به ینین خاطر  نایتساد  بقش عنده ای دال 

بخش عنده ای امبربامه الیدی خود الا  رف ایتساد و جاالت می  نند وم تقد بودبد  ه  یرون ر  ته
ایتساد مانترین فایه دوا  مکوم  خود بوده ویر روبه بابشامابی دالاین امر   وال الا دستخوا 

ال خسو  دی به یه و مکوم  الا بابود خواید  ردم دال بینش اسرم شو ت  خریقی ع ینی یراال داد
 ایتساد و  جاالت ام اینی  خا ی برخوالداال اس  و برای آن ییا  علیدراه م رت امیدی

 رایت یوابین بشیاال دییش و م  ده اس م به ینین خاطرو ود این یوابین دال سیره علوی اعجار 
ود سادی خاس  و س ی داالبد این یوابین الا دالب ا  ایت بشیاالی امایتساد دابان غرر الادالفی دا ته

م تقد اس   ه آالامش و تقات  ام ه دال ررو ایتساد  ام ه سالم اس    بقیش دیندماما  علی
یناببوال  ه می مرماید:ا جاالت سالم باعث آالامش و ال ای   ام ه اس (م به ینین خاطر ایتساد 

 ینجاالی ا تناعی با دم                           یگ ای  نامی م  رت و با وابد الاومدیری  ایتسادی دال سیره علوی می 
سیاس  –1 میر می با دم  شلیلی دال فی فاسخ دادن به سوا ت -این مقاله فوویش با الوا  و یفی

الوا  -2 چگوبه م رمی  ده اس ادال باج القرغه  لم و عاد به ام ب ر اما  علییای ایتساد سا
          ری ایتسادی چگوبه بوده اس ابرای   ویش به  را دال  ولید و  اال و سامبد م رت علی

 با  االرداالان و متولیان مکوم  چگوبه بوده اس ا  یفی  برخوالد اما  علی-3

 مایتسادی بربامه یای و   ایتساد  باج القرغه  سیاستاای: اما  علیواژگان کلیدی

                                                           
 Ati.abiat@yahoo.com                                   منین ایوام     استاد داب گاه امیرالنؤ م1
 منین ایواماستاد داب گاه امیرالنؤ م2
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 اقتصادی از دیدگاه امام علییت مؤلفه های سلبی و ایجابی امن

 1سید مر  ی عری ی میقدی

 چکیده:

امرومه امنی  ایتسادی به عنوان مانترین و ه ام امنی  ملی  ناخته  ده اس  و فرداختن 
این و ه ام امنی  دال ادبیات مدالن علم سیاس  ب د ام  نر  اابی دو  رشترا یامته اس م ام 

لقی امقدان  ادید( و ایجابی ا امنی  اطنینان بخش(   کیل سویی دیگر امنی  ایتسادی ام دو ب د س
 ده اس م ررچه برالسی این ب د ام امنی  بی تر دال موالد دو  مدالن  اد  اس ؛ با این ما  بویشنده 

سا  و به مایه  4دال مقاله خود به برالسی و  ناسایی مولفه یای سلقی و ایجابی امنی  دال دوالان 
 م دال آغام این مقاله به برالسی و  ی  ایتسادی  ام ه ممان فرداخته اس مکوم  اما  علی

 ل سرمایهیلفه یای ایجابی امنی  ایتسادی  امؤوم  ای ان فرداخته  ده اس  س س مآغام مک
ا  سیاس  یای مالیا ی و  ولیدی  ب االت بر باماال ید  اعنیم و  خسید دالآمیر االی و  ولید   ومی

یراال داده و دال بخش ب دی به مولفه یای سلقی امنی   امل مقرمدایی  و عنران و آبادابی موالد برالسی 
مقابله با مفاسد ایتسادی  ا ر   ومیم تروت  عد   خیره اموا  و مقابله با  جنل ررایی ا االه خواید 

یری  فش -اسنادی و الوا  شقیش به  والت  شلیلی- دم  نم آوالی داده یا به  والت  تابخابه ای
غه خواید بودم مر یه این مقاله بر مقنای این خواید بود  ه دال مکوم  اما  ام  تار باج القر

  د سلقی و ایجابی موالد  و ه اما  بوده اس مامنی  ایتسادی ام دو بُ  علی

  مایجابیمؤلفه  سلقی  مؤلفه اما  علی ایتسادی  امنی : واژگان کلیدی

 

                                                           
 mortezaoreizi@gmail.com       ماالغ التشسیل  اال ناسی اال د مبال ات منبقه ای داب گاه  اران   م1
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یان شناسی رفتارهای اقتصادی م   منین علیؤامیرالمخالفان حکومت جر
 برای مقابله با آنان کارهای امام راه و

 1سیدامندعقیلی
 2ماطنه  ان امندی
 3اسناءم ایری

 چکیده:
 تلییی  سیاسیییی  ایتسیییادی ا تناعی ومممییییای مخییییا الا طیییی مخالفیییان مکومییی 

ییا  علیل ییای مختلفیی داالد  یه ممینیهدیند و ییر رروییی ام مخالفی  خیود ابگییده  کیل می
الا ام بگیاه  رییان  ناسیی  اریر بخیواییم مخالفیان امیا  علییو آتاال آن بیید متفیاوت اسی م 

ییا الا بیه چنید دسیته  قشییم  یوان عنلکیرد ایتسیادی  نیا ایتسادی برالسیی  نییم میی-سیاسی
م ییه ام مشوالیییای ماییم فووی ییی اییین مالی الیاسیی  طلقییی  عییدال  رریییدی ومم رد:تییروت ابدو

 شلیلییی  یینن برالسییی  -اییین فییوویش بییاالویکردی  و یییفی تاالیاسیی م مقالییه  شلیییل اییین الم
بیه من یوال مقابلیه بیا ایین ابشرامیات  ؛ الایکاالییای ایتسیادی امیا  علییو شلیل این المتاالییا

الا موالد  قیین و و یح ییراال میی دییدم میرا ا یلی ایین مقالیه آن اسی   یه سیاسی  ایتسیادی 
النییا   لآییو امتیییامات بییرای ماییاال اییین  ریییان یییا مقتنییی بییر عییدال  دال  قشیییم بی  امییا 

ییای بیادآوالده   نیر بیا  ویابه  مقابلیه بیا ابشرامیات ایتسیادی  مسیاداله امیوا  و تروتمنف  
 طلقان بوده اس ممیاده خوایان و منف  

 مخال م   ابشرامات ایتسادی ررویاایعدال  ایتسادی  اما  علی کلیدی:واژگان 
 

                                                           
 seyedahmad.aghili@yahoo.com   استادیاال وع وییات علنی داب گاه سیشتان وبلوچشتان     م1 

 داب یاال وع وییات علنی داب گاه الدیراء م2
  اال ناسی اال د  االیخ اسر  م3
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 در مبارزه با فساد اقتصادی الگوی پیشنهادی امام علی
 1ابوالف ل علی ایی یل ه  ویی
 2 دیقه آ   ثیر

 چکیده:
ای دیرینه داالد و دال ینه  وامم با یر سبشی و ود دا ته اس  و داالد  مشاد ایتسادی فی ینه

یای مختل  و متناسب با وس   و رشتردری مشاد ابجا   ده به ینان بشق  مقاالمه با آن بید به  یوه
بی یای  وامم ام اینی  دوچندااسیی م ایتسییاد بیه دلیل اینی  و الاببه مشییتقیم آن با دیگر فایه

یای  دی الوبرو با آسیییب وابد ب ا   وامم الا برخوالداال اسیی  ام این الو مشییاد و اختر  دال آن می
ایتسادی  یایعدالتی  باال ایتی عنومی و  کاف طققا ی  ناا بخش  وچکی ام آسیببی ندم مقر 

 وابش   ام ه بوفای اسرمی  دالای  ایتسادی وا ی اما  علی با یندم  خسی  سیاسی ومی
ا  ه به دلیل مفاسد ایتسادی دچاال اختر   ده بود الا بجات دید؛ سیشتم ایتسادی  ه اما  ب د ام ال

ل یایی مثسیا  دوالی و سیکوت  شویل ررمتند بنوبه  امل ایتسیاد بیناال و ماسید بود خسیل  25
بر ربینی  الوابت خابوادری و مسالح  خسی باعث بروم م کرت ایتسادی مراوابی    سیب  خود

ای  امم برای دالمان و فویایی دوبااله ایتسییاد اسییتفاده ودم به ینین دلیل امیرمومنان ام بربامه ییده ب
المان  ردبدم فی یگیری  ب االت مشتنر و مجامات خاطیان ام  نله ا و  بربامه ا رمی اما  دال د

بشییق  به مل  الگوی امیرمومنان این فوویش  یینن  ا ید بر ایتسییاد بیناال ممان خود بودم
م  یرت و ام بین بردن مشیاد ایتسادی  س ی دال  ناخ  ا و  اساسی موالد ب ر ای ان دال مشیر 
ا یرمات ایتسیادی اسی م با ید  ه ا یو  موالد ب ر این بدالرواال دال مشیر مل م کرت  ام ه 

 امرومی موالد  و ه یراال ریردم

 م   اما  علیمشاد ایتسادی  ا ر: مشاد ایتسادی  مقاالمه با واژگان کلیدی

 

                                                           
 alishahi88@gmail.com     مقه و مقابی مقو  اسرمی داب گاه یاسوج   -استادیاال رروه الایات م 1
 sa.alekasir8@gmail.com  دابش آموخته  اال ناسی اال د مقه و مقابی مقو  اسرمی داب گاه یاسوج    م2
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 ی نظام اداری در سیره امام علیی و کارایر وراهبردهای افزایش بهره 

 1آی  یقادی

 چکیده:

ب ییا  اداالی  دال سیییره  امییا  والی و  ییاالایی برالسییی و  شلیییل الایقردیییای امییدایش باییره    
 وابیید بییرای بییه عنییوان یییک الگییوی مت ییالی  ییه بییا مرینییر مییا ینخییوابی داالد؛ مییی علییی

ریویی بیه  االرداالان مکومی  اسیرمی میوالد اسیتفاده ییراال رییردم ایین فیوویش بیه دبقیا  فاسیخ
ب ییا  اداالی  دال سیییره  امییا   والی و  ییاالاییاییین فرسییش اسیی   ییه الایقردیییای امییدایش باییره

والی و بییرای امییدایش باییره ه فییوویش رویییای آن اسیی    ییه امییا  دامنییدام بتیجیی علییی
 ییامل: ا ییر  ب ییا  اداالی    ایشییته سییا الی  اسییتقراال  ییاالایی ب ییا  اداالی الایقردیییای 

عدال    التدا  بیه ییابون   یفامی   اال قیاء سیبح م ی یتی  اال نیان   سیشیح اخیر   اال نیان  
-مقابله با  ق یض  ب یاالت و  بامالسیی   یرمه  یویی  مقیاالمه بیا مشیاد    یویش و  نقییه و بربامیه

ای و اسینادی اسی   ییه والت  تابخابیهالوا فیوویش دال ایین مقالییه بیه  ی الییدی دا یته اسی م
-بنیدی  یده و سی س میوالد برالسیی و  شلییل ییراال ررمتیه و یامتیهابتدا مبالب ریردآوالی و دسیته

 یای فوویش االائه رردیده اس م

 والی   االاییم  سیره  ب ا  اداالی  امدایش بارهاما  علی واژگان کلیدی:

 

 

 
                                                           

 ayat1360gh@yahoo.com          داب جوی د ترای  االیخ اسر  داب گاه لرستان    م1
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یف، مبانی و تکالیف  " توسعه اقتصادی " ؛  حکومتی آن در نهج البالغهتعر

 1مشند ال ا یرائی
 چکیده:

 وس ه ایتسادی یکی ام  اخه یای علم ایتساد اس   ه یندمان با خامو ی   له یای  نر دو  
و الویاالویی  ام ه  اابی با مقر  بیکاالی  خرابی  بیناالی یای  ایم  یشبی و  ۰۵۹۱ اابی ام دیه 

مو وعات مختل  ایتسادی و بویوه دال مومه ایتساد  رن متولد  دم خ کشالی رشترده ام دامان مقامث و 
امروم  وس ه ایتسادی ام   االی  موالد ا نات بین النللی برخوالداال اس  و چنابچه ابدی نندی این ا بر  
الا بکاال بقرد  سایر ایل من دالب م تر ی ام آن و مقامث فیراموبی اا خواید دا  م اما این بدان م نا بیش  

مقامث  وس ه  یقل ام این  االیخ سابقه ای بدا ته اس   بلکه بدین مفاو  اس   ه ام  وس ه ایتسادی  ه 
ب نوان یک  اخه مشتقل دال مقامث ایتسادی خقری بقود و ردااله یای آن  راه دال مومه ایتساد  رن و راه دال 

ه تر بؤ د و مؤد فرا نده اما مون  ان   ه یر چنمومه ایتساد سیاسی و ب ایر آباا مبر  می  دم یکی ام مت
  باج القرغه یک  تار ایتسادی بیش تار  ری  باج القرغه اس م  مو وعات  وس ه ایتسادی فرداخته

و ییچ ادعایی بید دال این خسو  بداالد اما رریدیایی دال   ری   وس ه ایتسادی و مقابی و ملدومات مکومتی 
چنان ام  منین علیؤی امیرالناس م خالش این اتر  ری   ی نآن داالد  ه بدون  ردید دال بوت خود بدیم 

وظیفه مکوم  دال این بار سخن به میان آوالده  ه رویی ایتساد دال مقیاس  رن و بویوه  وس ه ایتسادی  ام 
ا لی  رین دغدغه یای اوس م  اید رداف بقا د ارر بگوییم ییچ مو وعی ام مو وعات ایتسادی ینچون 

 یراال بگرمته اس  و القته ام آن م رت الد  و ه م رت امیری  باج القرغه مو وس ه  دال متن  ر
 ه یک آالمابگرا اس  و آالمان او عدال  اس  و  وس ه ایتسادی  ه دال مقیق    ری  ایتسادی عدال  
اس   این الویکرد چندان مو ب   جب بخواید بودم بشیاالی ام خبقه یا و بامه یای م رت دال برداالبده 

مقابی و  کالی  مکوم  دال بار  وس ه ایتسادی اس  و این رریدیا به معم بگاالبده با  نا   اس     ری  
کاال و یگاه امیاالی  و بیبشی ه یاییبامو ه یا یالد غفل  یراال ررمته اس م خبقام ممان  دوال  ا نون مو

 دال ممینه  وس ه ایتسادی به مفاو  امرومین آن اس م     ه یای ایتسادی اما ی ابدی

 مایتسادی   وس ه  سیره  اما  علی واژگان کلیدی:

                                                           
 mr_gharaei48@yahoo.com م 1
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 از دیدگاه امام علی نقش کار در بهداشت روانی انسان

  1سیده ماالیه یری ی
 2مر یه مشنی  قو رخابی

 چکیده:
اب یاد مبیدری ب یر فوییا و سیامبده اسی   یه بیه  نیا    دین مییات بخیش اسیر  دینیی 

بییه  ییاال و بقییش آن دال بادا یی  الوان  و ییه  ال آمییومه یییای امییا  علییی و ییه بنییوده اسیی م د
و ییا  یاال دال خابیه ییم   بشیاالی  ده اس    یا  یایی  یه  یاال و  یرا بیرای دسیتیابی بیه الومی

سیینر  اییاد دال الاه خییدا بییرای مییردان و مبییان م رمییی  ییده اسیی م یییدف ام اییین فییوویش ابتییدا 
الا دال  بییوده سی س آمییومه ییای آن م ییرت ال سیییره میردی امییا  علیی یاال د دالب اینیی 

اییین بو ییتاال یییک  شقیییش مییروالی بییا  کیییه بییر اسییناد و منییابم  اینییی   ییاال برالسییی مییی بنایییدم
اسی  و  وابیی  یاال دال آمیومه ییای امیا  علییا یل   با یدم  اسرمی دال ممینیه بادا ی  ال

  یرا  یده بیه منیابم اولییه مرا  یه و ام آییات و الواییات   سییره و آمیومه ییای آن م یرت
بتییایج اییین  شقیییش ب ییان مییی دییید آدار  دا یی  الوابییی آن استک ییاف  ییودمدال ممینییه  ییاال و با

ال اسیر  و سییره میردی  شیب الومی و اخیر   یاال بقیش مییادی دالآالامیش الوان داالد ینچنیین د
  ام اینیی  مییادی داده  یده اسی م  یاال دال آمیومه ییای آن م یرتبیه  یاال  اما  علی

بیامیییای مشییلنابان مششییور  ییده و بییه بقییش آن دال بادا یی  الوان و اعبییای  خسییی  بییه 
ابشییان  و ییه مثقیی  رردیییده اسیی م  ییاتیر  ییاال و ا ییتآا  دال مقییاالمه بییا خیییا ت و اویییا  باطییل  

سیی   ییه  خسییی   ام امییوالی ا  خلیییه  ییشیح ابییروی   لییوریری ام رنایییان  ایجییاد امشییاس
دال مییوالد  ییاال  الگییو و  سیییره عنلییی امییا  علیییدال بتیجییه  دییین بییه آن  و ییه بنییوده اسیی م

 دستوال مناسقی  ا  مفن بادا   و سرم  الوان می با دم 
 

   ا تآا ماما  علی    الوان  سیره:  اال  بادا واژگان کلیدی

                                                           
 استادیاال داب گاه  اران م1
 hassani.k@ut.ac.ir                                            داب جوی د ترای منابم اسرمی داب گاه  اران     م2

mailto:hassani.k@ut.ac.ir
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 ره و سخنان حضرت علیجلوه های اقتصاد مقاومتی در سی

 1عقاس ینقری
 2مشند ابراییم الو ن  نیر

 چکیده:

امنییی  ا ییتآا  و دال آمیید و دال  ییل امنییی  ایتسییادی دال  ام ییه مت یینن امنییی  دال 
عر ییه یییای داخلییی و خییاال ی اسیی ممیرا امنییی   ناییا دال عر ییه ی ابت ییامی و  اسوسییی 

 می فیام  امنی  امنیی  ایتسیادی اسی خر ه بنی یود بلکیه یکیی ام یب یات  کنییل  ننیده 
ایتسییاد مقییاومتی بشثییی  ییامری الایقییردی اسیی  و بییرای ینییه   ییوالیایی  ییه داالای ایییداف 

الق عیدت و  مت الی و الومییه اسیتقر  طلقیی یشتند  یروال ی ا تنیار بافی یر اسی  مییرا  یاه
ام آبجیایی  یه ایتسیاد مقیاومتی  استقر   یییا  و فوییایی ییک   یوال  ایتسیاد آن   یوال اسی م

وی وعنییش دینیشی  فس الی یه ییای آن الا بایید دال آمیومه ییای اولییه داالای یک عققه ی بشییاال یی
ی اسییرمی  شیی  و  ییو  ردممقالییه ما ییر  ییرا میکنیید مقییابی ایتسییاد مقییاومتی الا براسییاس 

 برالسیی  یرده و تابی   نید مقامیث ایتسیاد مقیاومتی دال نان امیرالنیومنین علییسیره و سیخ
نییی  وا یییی برخییوالداال بییوده ام ای و مخسو ییا امییا  علییی سیییره و مبییدری م سییومین

لفییه یییای ایتسییاد مقییاومتی دال باییج القرغییه  ییامم  ییرین الگییوی علنییی و عنلییی دال ؤاسیی  وم
تسییاد  ام ییه مییی با ییندمدال اییین مقالییه فییس ام مفاییو   ناسییی ا ییبرمات  لیییدی  مقییابی ای

دال سییه عر ییه ی  ولییید  ومیم و مسییرف مییوالد  مقییاومتی  بییر اسییاس  ییر  امیرالنییومنین
 راال میگیردمبرالسی ی

 ایتساد مقاومتی  ایتساد اسرمی  استقر  ایتسادیم سیره اما  علی: واژگان کلیدی

                                                           
 abbas.ghanbari75@gmail.com   داب جوی  اال ناسی اال د داب گاه علو  اسرمی ال وی  م1 

 roushan1344@yahoo.com              استادیاال داب گاه علو  اسرمی ال وی    م2
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 از دیدگاه امام علی اقتصاد و معیشت

 1علی یارمابی

 2باروم  و لی

 3میرا مشندفوال
 چکیده:

با ید  یه ییای اساسیی بیوت ب یر مییمشلله ایتسیاد و م ی ی  ینیوااله یکیی ام دغدغیه
دییین اسییر  ینییه  ییا بییر آن  ا ییید دا ییته  ایتسییاد اسییرمی خییود داالای یییویتی مشییتقل اسیی   

دال دیین اسیر  باتیرین امتیام مکتب ایتسیادی اسیر  بقیش م نویی  دال ال ید ایتسیادی اسی م 
 یوابیم اسی   یه بیا برالسیی مبیدری ایتسیادی و م ی ی  ای یان میی ی خد م رت علی

سر یاال  ام البیا دا یته با ییمم بایج القرغیه میو ی متقییانمبدری سیالم و ایتسیادی عیاالی 
بخ یدم ییای میادی مبیدری الا  شقیش میییایی اس   یه دییدراه الوا  یناختی بیه  نقیهام آمومه

ییای ا یرمی ای و بیا ییدف برالسیی بربامیهمقاله ما یر دال یدد اسی   یه بیا الوا  تابخابیه
ودن دییین اسییر  الا بیییان  نییدم ام ای ام ینییه  ابقییه بییدال ممینییه ایتسییاد  رو ییه امییا  علییی

بیر فیوبید  ولیید و  ومییم بیا یکیدیگر و  دسیتاوالدیای ایین مقالیه  أ یید امیا  نله مانترین 
 یندالدی با ی ر   ی   ام ه اس م

   باج القرغهم: ایتساد  م ی    اما  علیواژگان کلیدی

 

                                                           
 D.ghahramani@yahoo.com                                                  ع و ییل  علنی داب گاه  اید مدبی آ البایجان      م1 

 Tavaolibehroz@yahoo.com                       داب جوی اال د مبان و ادبیات عربی داب گاه  اید مدبی آ البایجان              م2
 Zahra_arabik7680@yahoo.com                 آ البایجان            مدبی  اید داب گاه عربی ادبیات و مبان اال د داب جوی م3
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 لفه های سبک زندگی اقتصاد مقاومتی از منظر نهج البالغهؤ م

 1 اظنی الودبالیمیرا 
 2مادی طآیابی
 3یا ر الاایی سشر

 چکیده:
اسر  دین  امل و  ام ی اس   ه دال بر داالبده  نا  بربامه یای مبدری ابشان دال یر دو  اان 
اس م بربامه ایتسادی ام  نله بربامه یای مام و موالد  ا ید اسر  اس   ببوالی  ه  شقش ایداف مت الی 

ایتسادی امکان ف یر بیش م دال  ام ه ما اررچه ا ثری  آن الا مشلنابان اسر  بدون  و ه به مشائل 
  کیل می دیند ولی مقدان آموما یای  االبردی عنر سقک مبدری آباا الا ام م یاالیای دینی دوال ساخته 
اس  چنابچه متاسفابه   ام ه ما با  سنینات بادالس  ایتسادی و به مرامو ی س ردن اعتقادات و امکا  

ایتساد به یک  ام ه مسرمی  قدیل  ده به روبه ای  ه ایرابیان باخواسته با سر  واالدات به  نر  باظر بر
 ولید المته ابد و این دال  وال ی اس   ه اسر  با اسراف و  ق یر مخال  اس  و مساالمی الا م روت و 

ا الا باید بر اساس مقا  می دابد  ه ابشان دال  امین یک مبدری مت االف به آن بیام داالد و ماماد دالآمد
 و یه یای اسر  دال الاه  امین بیامیای مشتنندان و مسالح  ام ه    رف بنایدم ا یدات مقا  م  م 
الیقری دال سالاای اخیر دال الاببه با  رویج سقک مبدری اسرمی و  شقش مناسه ایتسادی  روالت 

ا ال اب اد مختل  مخسو فوویش دال الاببه با چگوبگی  دوین و  االبردی  ردن سقک مبدری دینی الا د
ایتسادی الا م اع  می  ندمدال این فوویش این مر یه مبر  می  ود  ه  امل دال آمومه یای اسرمی و 
علوی می  وابد ما الا دال السیدن به الگوی مبلور ایتسادی یاالی دیدمآبچه به عنوان الوا دال این مقاله 

اس   ولی به  ی  سخنان اما  علیمی  وان مبر  بنود استفاده ام الوا  و یفی  شلیلی با مشوال
  ناسب ام آمومه یای یرآبی بید باره خواییم ررم م

 م رینر مسرف  اما  علی: سقک مبدری ایتسادی  مواژگان کلیدی

                                                           
 z.kazemi.mi@chmail.ir        اال ناسی اال د  داب گاه ایل القی  ا فاان م1 

 mtoghyani@gmail.com     ییل  علنی و استاد یاال داب گاه ایل القی  ا فاان       م2
 h.elhaee@gmail.com            داب جوی د تری مبان خاال ی داب گاه ا فاان م3
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 عت در سیره امام علیقنا
 1خدیجه  رینی
 2علی  ادیی

 چکیده:
اسیی   ام  نلییه  ییفات ما ییله و اخییر  مشیینه  ییه بشیییاالی ام م ییایل بییه آن وابشییته 

یناعیی  اسیی م  ییامب یناعیی  چییون بییه  فییاف الومی بشیینده مییی  نیید دییی  خییود الا  ییرف 
 شییم و الو  او ام آسییب یییا مسیون میی رییردد و آمیاده دالیامیی    شسییل آخیرت مییی بنایید

یناعی  ایین ا یل ایتسیادی و اخرییی  م االف بیار اسیر  و ا یرای آن دال مبیدری میی  یودم
بیید موامبییه مبییدری الا بریییراال و آدمییی الا دال عییین بییه ابییدامه ای بییاال االم ییی داالد  ییه مییی  وا

برخیوالداالی  ییشیح ام مداییای م ییروت و فییاب طقی ی  دال مییرم ا ییلی اینیان و اخییر  سییو  
 ییه   ییدادی ام سییخنان ای ییان دال - امییا  علییی داده و او الا دال آن اسییتواال و فایقنیید بنایییدم

بشیتن آمیومه ییای یرآبیی فی یرو رین میرد دال ا یرا و بیه  یاال  -باج القرغیه میرایم آمیده اسی 
ا  یراوا میی  نید بیه االبید  ییر سیخنی  یه ام مبیان راربیاالاس  چون یلقای  به   الیم اعتقاد د

ای ییان بییا والود بییه مو ییوت یناعیی   ییه  نیییم م ییایل فشییندیده دال آن  د  و  ییان مییی ب یییندم
میی  یناالد و ییک بیه ییک فیامیدیای فشیندیده آن الا  بافتیه اسی  بیه دیی  آن الا میی  یکامدم

بییرات  ییرب آن الا رو ییدد مییی بنایییدم اییین دییی   ییه با ییی ام دالاییی  و م ییل ای ییان اسیی  خ
باعث میی  یود دییقیه ای بیایی بنابیدم دال ایین مقالیه بیه بییان میواعن ای یان فیرامیون مو یوت 

 یناع  می فردامیمم

   باج القرغه  غرال الشکمم:  یناع   اما  علیواژگان کلیدی

                                                           
 Kh.karimi@iran.ir                        اال ناسی اال د باج القرغه       م1 

 A.sadeghiisf@gmail.com        داب جوی د تری مبان و ادبیات ماالسی  م2

mailto:Kh.karimi@iran.ir
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 ره امیرالمؤمنین علیدر سیاصل عدالت در اقتصاد و معیشت 

 1مجتقی رراوبد

 چکیده:

  ییرین وظییای بریییراالی و العاییی  ا ییل عییدال  دال ایتسییاد و م ی یی  یکییی ام مام
  الگیوی مناسیقی بیرای ا یر  وای یی ایتسیاد و امیوال ما م اسیرمی اسی م مکومی  علیوی 

 مانتییرین تنییره مکومیی  امییا  علییی مبییدری ا تنییاعی مشییلنابان دال ب ییر و عنییل اسیی م
و ب ییان دادن چاییره مقیقییی عییدال  بییه مییرد  آن ممییان و ابشییان یییای   امیییای سیین  بقییوی

ابشرامییات بییه  ییدالیج رشییترا فیییدا  ییرد و  ییج   ه اسیی م فییس ام الملیی  فیآنقرا ییر آینیید
بییودم م ییرت  ی خلفییا  اتییر سییوء خییود الا بییر مییرد  باییادهسییاله 25دوالان مکومیی  الوی یییای 

یای الایقییردی خییود الا دال رمی؛ ایییداف و بربامییهی اسییینگییا  فیی یرا الیقییری  ام ییه علییی
خوایی  بییر مقنییای مییش مشییوالی  عییدال  ایی  المییم  ق یییض و رشییترا عییدال  ایتسییادی 

و بییا ایییداما ی ینچییون  بییه  ییرام  اعییر  بنودبیید باف یری ییدای  دال سیاسیی  و سییاما
ال و  قشیییم برابییر تییروت یییای عنییومی  ا ییر  یییوابین و الوا رییرمتن مالیییات  ب ییاالت بییر  جییا

 ییامقان  یینایم  سیاسیی  مناییی  ام مشرومییان  ا ییر  ب ییا  مییدیری    قیییین مرینییر بییار 
اسرمی و  یر یح دادن منیامم عنیومی بیر میردی بیه عیدال  ایتسیادی و م ی ی  میرد  عنایی  

 شلیلیی و بیر مقنیای مبال یات  –ایین فیوویش دال یدد اسی  بیا الو یی  و ییفی  مویوه بنودبد
 ب ردامدم  تابخابه ای به برالسی مو وت 

   عدال   ایتساد  م ی  م  سیره علویاما  علی واژگان کلیدی:

                                                           
 Garavand.m@lu.ac.ir- garavand25@yahoo.com  د تری  االیخ اسر  و یلی  علنی رروه  االیخ داب گاه لرستان م1
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 یدوران خالفت امام عل یهاجنگ یاقتصاد یپیامدها
 1مکابیو یاه رل

 2یادی و یلی
 3مردعلی باظنیان

 چکیده:

مییدت خییود بییدان دال دواله ما نییی   و اه ه امییا  علیییای  ییرابهیییای سییه نر
یای داخلییی  ام ییه اسییرمی بودبیید  ییه  رین آ ییورالده  عنییدهررمتییاال  یید  فییس ام بشییران 

یییا ام آن میییث  ییه بییه  ق ییات سیینگینی الا بییر ب ییا  علییوی  شنیییل  ردبییدم برالسییی اییین  نر
 وابیید مییائد اینییی   رین عامییل دال بییاامنی ایتسییادی اییین دواله عنییل  ردبیید میی عنییدهمثابییه
 با دم

آن ینی  رنیاالد اییین اسی   ییه  ین و یید  یا بیه  قیییای  ییه ایین مقالیه میفرسیش عنیده
اترری اال  یدبدا  سیاختاال ایتسیادی مکومی  امیا  علیی ا چیه مییدان بیر  یداخل ییا نر
دییید  ییه غییاالت یای اییین فییوویش  ییه مقتنییی بییر الوا  و یییفی  شلیلییی اسیی  ب ییان مییامتییه

منییابم مییالی دال اختیییاال مکومیی     ام بییین المییتنی وسییت  ییاالرداالان م ییدو  امییو یومامییوا  عنیی
ام  یایا و میی ف بخییش عنییدهریییب میرسییاخ  نییر و  ییامین ا تنییاعی   خ ییایدینییه یبییرا

بودبیید  ییه  ییدمات  یاتییر یییرج و مییرج و  ییوالا  فیامییدیای النییا  دالبی  یمنییابم دالآمیید
 واالد بنودبدم باف یری بر ایتساد مکوم  اما  قران

   ایتساد   نر  غاالاتمی: اما  علواژگان کلیدی

                                                           
 golmakani14@gmail.com          یم     اال د  االیخ داب جوی  اال ناسی م 1
 Vakili355@yahoo.com               م اد   داب یاال رروه  االیخ داب گاه مردوسی  م2
 nazemian@um.ac.ir                   م اد     داب یاال رروه  االیخ داب گاه مردوسی  م3

mailto:تشیع%20golmakani14@gmail.com
mailto:مشهدVakili355@yahoo.com
mailto:مشهدnazemian@um.ac.ir
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 در تأمین امنیت اقتصادی علی نقش کارگزاران امام

 1مکابی و یاه رل
 2یادی و یلی
 3علی باظنیان مرد

 چکیده: 

بنوبه مابدراالی ام ب ا  مبلور ایتساد اسرمی الا به  مکوم   و اه مدت اما  علی
 االیخ ب ر عر ه  رد  ه با وا اوی  ایشته و سنجیده ی آن می  وان الییام  یای مناسقی الا برای 

بدیای اس   ه  امین امنی  ایتسادی دال  ناال عنده  رین مروم بدس  دادممدیران ایتسادی  ام ه ا
ال می الود  ه این مام  د ام الاه مدیری  و ب االت دییش و  االآمد وظای  و  اال ردیای دول  یا به  نا

و بید بکاالریری عنا ر و  االرداالان  ایشته و وماداال میشر و منکن بخواید بودمفرسش عنده ای  ه این 
 ا چه میدان دال  امین  مقاله می  و د  ا به  قیین آن ین  رناالد این اس   ه  االرداالان اما  علی

ایفای بقش بنودبدایامته یای این فوویش  ه   ام ه  ش  مرمان آن م رتامنی  ایتسادی 
مقتنی بر الوا  و یفی  شلیلی و متکی به داده یای آماالی اس  ب ان می دید  ه بر خرف 

 دال با دال ات متفاو ی ام وماداالی به آالمان یای آن م رت م اوال بی تر  االرداالان اما 
مرین بودبد و  ناا دوامده دال د ام آباا با ابشراف ام م یاالیای  أمین امنی  ایتسادی  ام ه بقش آ

 اخ ه یراال ررمتندمؤعلوی مر کب خیاب   دبد  ه موالد ممکوم  

   امنی  ایتسادی   االرداالان  مفاسد ایتسادیم: اما  علیواژگان کلیدی

 

                                                           
 golmakani14@gmail.com      یم    داب جوی  اال ناسی اال د  االیخ  م1
 Vakili355@yahoo.com           م ادداب یاال رروه  االیخ داب گاه مردوسی  م2
 nazemian@um.ac.ir               م ادداب یاال رروه  االیخ داب گاه مردوسی  م3

mailto:تشیعgolmakani14@gmail.com
mailto:مشهدVakili355@yahoo.com
mailto:مشهدnazemian@um.ac.ir
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 بازار اسالمی در سیره امام علیها و معیارهای شاخصه
 1منید رنجایش  

 2ابساالیمشین 
 چکیده:

ریری  ام ه اسرمی داالد  ا  ایی  ه  ای دال  کلمداال   بقش و  ایگاه بایشتهباماال اسرمی و اخر  
یا و عنا ر  لیدی دال  شقش  ام ه اسرمی الا باماال بر عاده  وان رف ؛ یکی ام مانترین مؤلفهبه  رام  می

-ام  روالی رمی دال سیره امیرالنؤمنین علیباماال اسیای یا و  اخسهداالدم دال این الاستا  شلیل ویوری

آوال رین بیامیای الوم  وامم اسرمی اس   ه دال  ام ه ما  نتر بدان فرداخته  ده اس م با این  رین و الدا 
 م و مرا م م تقر اسرمیبمندی ام منافی ی  شلیلی و بارهیدف دال فوویش ما ر  با استفاده ام الوا  و ی

دال اب اد  یساد اسرمی ام دیدراه اما  علیا و ویوریاای باماال و ایترالسی مانترین  اخسهو  االیخی به ب
مداالی  مفن  رام  ابشابی  عدال   امشان و ایمم  ومیدررایی و  قوا  و ی ب ری و عنلی فرداخته

و ه به الوی    ویی و میابهبخ ش  مالکی  مجامی  الماه و مر  و  بابش با  رت  برابری و برادالی   رمه
ویوری و  اخسه  13بوعان  باایتای مدیری  دییش و مشلو به  دول  بر باماال ایتساد مقاومتی  العای  مقو  یم

یای فوویش ب ان مام باماال دال  ام ه علوی اس   ه دال این فوویش  قیین  ده اس م  دال مجنوت یامته
یای مادی و م نوی ابشان د به  نا  بیامیا و خواستهباماال بای یدیدراه امیرالنؤمنین اما  عل دید  ه اممی

داالی و سکو ال  ام ه  اابی  ه مقت به مسالح مادی و ایتسادی یای سرمایهفاسخ دید و بر خرف دیدراه
ابدی د دال  ام ه اسرمی السال  بدالرتر باماال  أمین مر  و الستگاالی ُاخروی برای  لیه  اروبدان می

یای اخریی و مقو  سال  مت الی مشقش بخواید  د مگر اینکه ا و  و االما اروبدان اس م و این ال
باماال   وان رف ؛ ام دیدراه اما  علیابشابی به  نا  م نا دال باماال اسرمی العای   ودم دال مجنوت می

 البخ ی به  ام ه اسرمی الا داالاس  و بنای  ام ه اسرمی بر  الوده  بامادیی و ا ال اسرمی بقش یوی 
 یا و م یاالیای اخریی و ابشابی اس م اسرمی برفا  ده اس  و باماال اسرمی بید به بوبه خود آمیخته با االما

 

 یا و م یاالیام  باماال اسرمی   ام ه اسرمی   اخسه: اما  علیواژگان کلیدی

                                                           
یشنده و فووی گر مشائل اسرمی م۰  h.gonjayesh@yahoo.com                 بو
 بوالداب جوی داب گاه فیا  م2
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 تصاد مقاومتی در سیره امام علیلفه های اقتصادی واقؤ م
 1ماربام رلی
 2مادی  ام ی

 3مر ته مشندی  

 چکیده:

ایتساد مقاومتی م نیو  دال الوییاالویی و  قابیل بیا ایتسیاد وابشیته و مسیرف  ننیده ییک 
  یوال یییراال میگیییرد  ییه منف ییل بیشیی  و دال مقابیل ایییداف ایتسییادی سییلبه ایشییتادری بنییوده و 
سیی ی دال  آییییر سییاختاالیای ایتسییادی مو ییود و بییومی سییامی آن بییر اسییاس  اییان بینییی و 

سییاد مقییاومتی دال سیییره امییا  ممقالییه ما ییر بییا یییدف برالسییی مولفییه یییای ایتایییداف داالد 
و بییا  شلیلییی  -اسییرمی  بییا الوا  و یییفی بییا  کیییه بییر سییخنان الیقییر ابقییرر علییی

الویکردی الوایی به این مایم دسی  میی یابید  یه ایتسیاد داالای مییر بناییایی اسی   یه عقاال نید 
ر  الگییوی مسییرف و فریییید ام اسییراف  ام: بیییروی ابشییابی  مرینییر سییامی  ییاال و  ولییید  ا یی

استقر  ایتسیادی و منایی  ام  ولیید ملیی  ا شیاد  لنیه و خیود بیاوالی و ایتسیاد دابیش بنییان 
دال ب ا   ناوالی اسرمی ینیه ایین مییر بناییا بایید دال  ای  ایتسیاد و مشییر السییدن بیه   و ممم

میی  یوان بیه ایین  لییلفیه ییا دال سییره امیا  عؤای ایتسادی با دم بیا برالسیی ایین مآالمان ی
بنییود دا ییته  بییه طییوال  ییدی  دال سیییره امییا  علیییبتیجییه السییید مسییادیش  ایتسییاد مقییاومتی 

 اس م

 ملفه  اما  علیؤتساد مقاومتی  م: ایواژگان کلیدی

                                                           
 goli-m@thEo.usb.ac.ir            رروه علو  یرآن و مدیث  –استادیاال داب کده الایات  م1 

 mobin72@mailfa.com            داب جوی  اال ناسی اال د  داب کده الایات رروه علو  یرآن و مدیث      م2
 baran72@mailfa.com                اال ناسی اال د  داب کده الایات رروه علو  یرآن و مدیث      داب جوی م3
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 عد فردیدر ب   سیره اقتصادی امیرالمؤمنین علی
 1الله مشندیالو 

 2ماطنه  لیلی
 چکیده:
 ییرین ا ییو  المتییاالی ابشییان دال مبییدری اسیی   ییه مامیییای ایتسییادی یکییی ام م الی 

ای ام مشییائل مربییو  بییه یدینییه  دالآمیید  م ی یی  امییراد و  ولییید و  ومیییم دالآمیید الا مجنوعییه
الیدی بیرای  یأمین م یاا  ام  یود  یه بربامیه ودم ام الیگی ال ایین فیوویش الو ین می امل می

ن  أ یید داالدم بییر اییین ییای اسییرمی بییر آبکیات مانییی اسی   ییه یییم عقیل ب ییری و یییم آمومه
ردی اسی   یه دال ییای میومه ایتسیاد عید   و یه بیه وظیای  می یرین چالشاساس  یکی ام مام

بینی الایی دال  ای   شیب  یوان بیا  ایانموالد و یه یراالررمتیه اسی  و می سیره اما  علیی
ال یای خداوبیید و  ییرا بییرای  شییب الومی مییر  ب یید م نییوی بییه آن بخ یید و دال سییایه سییاده 

الوی دال امییوال  بفییا  و بخ ییش  فرداخیی  خنییس  یناعیی  والمی  اعتییدا  و میابییهمیشییتی  ا
دسیتان   شیب الومی ما یل ام دسیتربج  فرییید ام اسیراف بیه ایین مواسات و ییم دالدی بیا  ای

 یام ممام دس 

 مسیره ایتسادی  م ی    اما  علی: ایتساد  سیره مردی  واژگان کلیدی
 

 

 

                                                           
 roohollah.mohammadi88@gmail.com              ایرودد تری یرآن و مدیث و مدالس داب گاه علو  و م االف یرآن  ریم  م1
 fateme.jalili@chmail.ir            یرآن  ریم داب کده علو  یرآبی  ایرود    اال ناسی ال ته  فشیر آموختهدابش م2
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یتی حضرت روشها و اقدام  در راستای محرومیت زدایی علیات مدیر

 1سنابه مشندی

 چکیده: 

یای یییدف ادیییان الاییی ام ب ییر ا تنییاعی  چیییدی  یید برفییایی عییدال  دال  نییا  ممینییه
مرینگی  سیاسیی  ا تنیاعی و ایتسیادی بقیوده اسی ؛ لی ا مشیلله ایتسیاد و مشرومیی  مداییی 

ممامیداالی اسی ؛ بیه  دال آییین ییای میوالد ب یر امیرمؤمنیان دو اولیین و مانتیرین اولویی 
دیی بندی و سییامماندسییته یییا  الیننودیییا  الو ییاا و ایییدامات م ییرتبشییوی  ییه آمومه

 مدایی یراال ریردم وابد  الایننایی مفید و  االسام دال  ا  مقرمدایی و مشرومی آباا می
 الوا  اال این مقاله    االیخی ی  شلیلی با استفاده ام اسناد و مداالب دینی اس م   

الایکاالییای میدیریتی الا ام  یناال سیاسی  ییای خیود دال الاه سیتید بیا مقیر  یاما  علی
ییییراال داد و بیییرای ا یییرا و اعنیییا  آن  اال یییابی ینچیییون ا یییل ریییدینش ییییا فاسدا ییی  

السییابی   ییأمین مییالی  ییاالرداالان  ا ییل ب ییاالت  ییه  ییامل سییا الی  آمییوما و اطرت ایشته
و  نقیییه الا دال الأس  ییاال یییراال دادم ب ییاالت فناییان و آ ییکاال  ا ییل بامالسییی و فیگیییری    ییویش 

یای ای یییان سیییوء  یییدبیر الا  لیییید مقیییر دابشیییته دال بتیجیییه  و یییید  دال مییید  یییوان میییدیری 
غیرمتخسییید   ایربیییه  بفیییو ی و خیییائن الا  یییه دال ایجیییاد مقیییر و مشرومیییی  دال  ام یییه 

 مؤتربد  الی ه  ن ساخته و دال امر مشرومی  مدایی رامی  ایشته و بشدا برداالدم

 مدایی  مقر  سیره ایتسادی  مدیری  علویممشرومی  کلیدی:واژگان 
 

                                                           
 sama.mohammadi14@gmail.com            اال ناسی اال د باج القرغه ام داب گاه علو  یرآن و مدیث  ار الی        م1
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 در راستای محرومیت زدایی امیرالمؤمنین تصادینقش تکافل در سیره اق

 1سنابه مشندی

 چکیده:
یای مرینگی  یدف ادیان الای ام ب ر ا تناعی  چیدی  د برفایی عدال  دال  نا  ممینه

مشلله ایتساد و مشرومی  مدایی  دو اولین و مانترین  سیاسی  ا تناعی و ایتسادی بقوده اس ؛ ل ا
یا  الیننودیا  دال آیین ممامداالی اس ؛ به بشوی  ه آمومه یای موالد ب ر امیرمؤمنانولوی ا

 وابد  الایننایی مفید و  االسام دال  ا  دیی آباا میبندی و ساممانالو اا و ایدامات م رت  دسته
اسناد و  ده امالوا  اال این مقاله    االیخی ی  شلیلی با استفا یردممدایی یراال ردایی و مشرومی مقرم

   کامل ا تناعی مقی اس  ینگابی  ه ام سوی ای ان به  دال مکوم  علی مداالب دینی اس م
السنی   ناخته  د و به وسیله الایقردیای سلقی و ایجابی برای منای  ام ینه امراد  ام ه به ویوه 

 ی ر مشرو  و مشت    به من وال  امین بیامیای عالی و غیرعالی میات طیقه عنلی رردیدم 
 کامل ا تناعی و مشرومی  مدایی  می  وان  دال وایم با دی  دال عنلکرد م رت دال بشث

الایکاالیای ای ان الا به دودسته  لی  قشیم  رد  ه  امل  کامل دولتی و عنومی اس م دال  کامل 
دولتی  مکوم  بقش به سدایی دال  ناسایی ای اال آسیب ف یر و السیدری به آباا دال این ممینه دا ته 

یاء دال مد بیام بردا   بنایدم دال بخش  کامل عنومی  و متی دال موایم بشرابی می  وابد اماموا  اغن
 و ه به اغنیا و ا راف م بوف می رردد  ه وظیفه دینی و  رعی آباا ایجار می  ند  ه دال این ممینه 

 را  برداالبدم

شرومی  مدایی  مقر  سیره ایتسادیم م امیرالنؤمنین :  کامل واژگان کلیدی

 

                                                           
 sama.mohammadi14@gmail.com      اال د باج القرغه ام داب گاه علو  یرآن و مدیث  ار الی اال ناسی  م1
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یت اقتصادی امام مؤلف  کید بر نهج البالغهأ تبا  علیه های مدیر

 1مادی مردابیارلشتابی(
 2مریم  جاعی مقیقی

 چکیده:

ریییری ام مییدیری   ایشییته و یکییی ام عوامییل فی ییرم  ایتسییادی دالیییر  ام ییه  باره
یایی  االآمد ایتسیادی اسی م ایین میدیری  دال ب یا  ایتسیاد اسیرمی مقتنیی بیر مقیابی و مؤلفیه

ام باتییرین منییابم  ناسییایی و اسییتخراج یکییی   ییه سیییره و سییخن امیرمومنییان علییی اسیی 
دییید  ییه سییه مییومه ایتسییادی:  ولییید  آبااسیی م برالسییی دییییش و  ییامم باییج القرغییه ب ییان می

الیدی و ب ییاالت  مؤلفییه یییای مییدیری   ومیییم و مسییرف  دال  نییاال دو ا ییل مییدیریتی: بربامییه
ج بییه دسیی  آمییده ام اییین  شقیییش ی  ییه بییا الویکییرد دیییدم بتییایایتسییاد علییوی الا   ییکیل می

ییای مبیر   ا ت امی   شلیلیی ابجیا  ررمتیه اسی  ی بییابگر آن اسی   یه ا یلی  یرین بربامیه
دال بخییش  ولییید تییروت:  ییامین منییابم مییالی ام طریییش دالیامیی    ییده ام سییوی امییا  علییی

نییه مسییرف:  و ییه النییا  و دال ممیخییراج و م ییات؛ دال ممینییه  ومیییم دالآمیید:  قشیییم مشییاوی بی 
ام بربامیه  ویش ب یابگر برخیوالداالی امیا  علییبه عنیران و آبیادابی اسی  م برآینید  لیی فیو

ای م ییخد دال مییدیری  منییابم ایتسییادی و  و ییه ویییوه بییه مقولییه ب ییاالت بییرای  شقییش یرچییه 
 .باتر آبااس 

 مدیری  علوی  ایتساد علوی  آمومه یای باج القرغه   شلیل الواییم واژگان کلیدی:
 

                                                           
 mardani.m@qhu.ac.ir           ع و ییات علنی داب گاه یرآن و مدیث  یم    م 1
 mardani1400@gmail.com                      اال ناسی اال د علو  و م االف باج القرغه  یم      م 2
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 لیمنین عؤره امیرالمتدابیر اقتصادی و معیشتی و راه کارهای ارتقاء و توسعه اقتصادی در سی

 1مریم مدالعه لی

 چکیده:
یکی ام چیدیایی  ه به عنوان مریم داالی باید  مه یا و سیره ایتسادی اما  علیبراساس آمو

 .العای   ود این اس   ه الوابت ایتسادی باید الوان با د و رردا ایتسادی به الامتی  والت ریرد
دال عادبامه مالک ا تر دال این ممینه سفاال اای بشیاال اساسی داالدم دال بشث مریم  امیرمؤمنان

مریناای ایتسادی العای   ود باید  ا ران  داالی ایتسادی  م رت می مرماید: ارر یراال اس  
م دال عادبامه دبامالرابان و  ن تگران بتوابند به الامتی  اال  نند و ممینه م الی  ایتسادی آباا مرایم  و

بر مرایم  ردن امنی  ایتسادی ینه  ابقه و ممینه سامی  اال و  ولید و  جاالت  مالک ا تر  اما 
بجا م رت  أ ید  رده  ه مکوم  باید ب االت  ند  چون سخ   أ ید  رده اس م القته دال ینا

منکن اس  ایناا بخوایند به مرد  ستم  نند و امتکاال  نند و برخاا الا یرروبه  ه دل ان خواس  با  
بقربد و یینتاا الا امدایش دیندم مکوم  بقاید ا امه چنین  االیایی الا بدیدم ارر دال  ام ه ای بربامه 

 ایش یابد  چنابکه دال مکوم ته با د ب د ام مد ی باید مقر به  دت  دالس  ایتسادی و ود دا 
  م رت با بربامه ایتسادی به سامان  ویتی یدالی مکوم  خود الا به فیش برد  قریقا مقیر علی

سترسی بقود و بربامه یای بقود و یا یابل د  ایایی  ه دال دس  امیرمؤمنان دال  ام ه بقود؛ مگر
بود و بربامه اا الا فیش برده  م آن  ایایی  ه دس  امیرمؤمنان ده بوددال آبجا ا را ب اما 

بود دال آبجایا مقیر و ود بدا  م چنان  ه بنا بر بقل ابن ابی  یقه دال  تار مسن  خود و عقدالله 
بن امند بن منقل دال  تار م ائلش و بید ابن  ار آ ور دال منایقش م رت مرمود: دال مناطقی  ه 

و بربامه ا  الا به فیش برده ا   فائین  رین ابشاباا ام ب ر  آل   اال و مندل  ا تناعی من  اال  رده ا  
 و ایتسادی بان رند  می خوالد و سرفناه داالد و ام آر رواالا استفاده می  ندم

مم ی    ایتسادی و سیره   دابیر امیرالنؤمنین  وس ه ایتسادی:  واژگان کلیدی

                                                           
 Maryam.mazraeli@gmail.com     مومه علنیه  اال ناسی اال د علو  یرآبی      2سبح م1
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 کید بر سیره علویأ وسعه و توانمندسازی اقتصادی با تهای انتخاب شغل جهت تلفهؤ م

 1بجینه منسوالی
 2ماطنه عبایی

 3مادی  قیرفدالان
 چکیده:

 ی  برخی بیامیای عاطفیو ظایر یماد ییای  امین بیامیاآمد یکی ام الاها تآا  و  شب دال
ل وسیله  کام  وابددس  آوالدن تروت میامراد اس م ینچنین به یو الواب یسام بادا   الومممینه و

م نوی و بریراالی عدال  و الماه ا تناعی با دم ام این الو ابتخار  آل مناسب  ا  اال قاء و  وس ه 
ایتسادی دال ب ا  اسرمی اینی  داالدم اولین رامی  ه  م  اس  امراد برای ابتخار  آلی مناسب 

یا اس   ه سقب ایجاد یای مردی و ممابی و االمابرداالبد   ناخ  خود  است دادیا  عریش   فاوت
یری ر ندم دال ادامه  سنیم ود و الو  ابتکاال و بوآوالی الا دال ابشان مبده میعریه بشق  به  آل می

یا و استفاده ام  جاالر ماید اینی  اس ؛ دال این مرمله  و ه به م یاالیای اسرمی  آمات و آسیب
یای ابتخار  ندم برخی ام آمومه  ند  آلی متناسب با سقک مبدری اسرمیر  ته به مرد  نک می

ید  ه داسرمی مابند  و ه به بی    قوا و اعتناد به المایی  خداوبد  البگی م نوی به  شب و  اال می
یره ایل ت و سدال  وابنندی و اال قاء سبح ایتسادی موتر اس م دال این مقاله با استفاده ام آیات و الوایا

 الایکاالیایی برای ابتخار  آل مناسب بیان  ده اس م مرامل و -با  ا ید بر سیره علوی- القی 

 : ابتخار  آل  سقک مبدری اسرمی   وس ه ایتسادی  سیره علویواژگان کلیدی

 
                                                           

 najimeh.mansouri@gmail.com              داب جو د تری مکن  مت الیه داب گاه ا فاان    م1
 fatemehsima93@gmail.com                    اال ناس اال د م اواله  آلی داب گاه ا فاان    م2
 m.k.pedaran@gmail.com                          اال ناس اال د ملشفه و  ر  داب گاه ا فاان   م3
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یت ارتباط با مشتری از دیدگاه قرآن و نهج البالغه  مدیر

 1مشند مومیری ییری

 چکیده:

 ییکوینند یکییی ام مبالقییات بییه مییش  ام ییه مییا فییس ام سییی و یفیی  سییا  فیییرومی 
ابقییرر اسییرمی  اسییتقراال االما یییای بییار اسییرمی دال  لیییه  ییلون  ام ییه بییه ویییوه  سیینیم 

ا  فییوویش ما ییر  قیییین و ریییری یییای مییومه ایتسییادی و بامالرییابی اسیی م یییدف ام ابجیی
لفه یا و ا یو  م یتری میداالی و اال قیا  بیا م یتری ام دییدراه ییرآن و بایج القرغیه ؤ ناسایی م

 شقیییش ما ییر ام لشییاظ یییدف  ییاالبردی و دال ممییره فییوویش یییای الو  مییی با ییدم ام اییین
وه مییش بیرداالی  و یفی ام  اخه فینای یی ییراال میی رییردم بیه من یوال ریردآوالی داده ییا ام  یی

بدسی  آمیده  ابجیا  مبال یات  تابخابیه ای ایین مایم ما یل رردییدم بتیایج استفاده  ده  ه بیا
 یید ا ییو  ب ییری  ییاملامش الییب دو بُ لفییه و دسییته بنییدی آن دال یؤم 16مییا ی ام  ناسییایی 

مشییوالی   شییب ال ییای  الاییی   و ییه بییه خواسیی  م ییتری   ییدای  فی ییگی دال م املییه و 
 بییابش م املییه بییا امکییا  اسییرمی( و ا ییو  عنلییی  ییاملا سییود مت ییاالف  العاییی  مشییاوات  
اعتنییاد م قو بییه بییه م ییتری  عیید   ییم مرو ییی  مننوعییی  امتکییاال  ملییم و بردبییاالی  

تری  مشین خیدم  بیه میرد   امتیرا  بی یتر بیه م یتریان  دیید   شیریم دال خو رویی بیا م ی
 المم موائج م تریان و دعا  ا   شب  ومیش خدم  به مرد ( اس م

 : مدیری  اال قا  با م تری  ا و  ب ری  ا و  عنلی  یرآن  باج القرغهمواژگان کلیدی

 
                                                           

 yaaligan90@gmail.com                             اال ناس اال د مدیری  بامالرابی  موسشه آموما عالی امین         م1
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 عدالت اقتصادی در حکومت امام علی

 1سید عقاس موسوی
 چکیده:

  ام بقا  عب    االیخ مکوم  مردان الای اس م رواه این مکوم   و اه  م رت علی
به  ی یای مختل  علنی ی مرا ر ام دین و م یب خا مقیق    و ه و فرداما مراوان ابدی نندان عر ه

اس م برای ینین  آتاال مکتور میادی با الویکردیای روبارون ب یر:  رم  استثنایی م رت امیمکو
ی  ایتسادی  سیاسی  مقای   االیخی و متی ب امی مراالوی فووی گران مو ود اس م دال این بین  ا تناع

عدال  ایتسادی مکوم  علوی  ام مو وعات مانی اس   ه  نتر بدان فرداخته  ده اس م این فوویش 
ال الا موالد برالسی یرا ال  ایتسادی دال مکوم  اما  علیبر آن اس   ه به الوا  و یفی ی  شلیلی عد

ای    ام ه اسرمی مبلور   ام هی مردی  ا تناعی و مکومتی آن م رتدیدم بر اساس سیره
  رینیامته اس   ه دال  نا  اب اد و ودی خود  داالای   اد  فایداال اس   ه یکی ام ماممداال و  وس هدین

دید  ه یش ب ان مییای این  شقی فایداال و مت اد   عدال  ایتسادی اس م یامتهیای این  وس همؤلفه
ی  قشیم 1دال  ا  ال د و عدال  ایتسادی دال مشوالیایی ینچون:  دامات ا لی و بنیادین اما  علیای

یای ابقوه  ی  لوریری ام فیدایش تروت3یای عنومی به غاالت المته؛ ی عودت داالایی2عاد به بی  النا ؛ 
ی  أمین ا تناعی مشرومان و ام 5ین؛ ی  را دال الاه عنران و آبادابی مم2بام روت دال دول   دید؛ 

رابه او    نقه سلقی داالبد  ه موابم الاه الا برای مقرمدایی و  وس ه  االامتادران   والت ررمته اس م ایدامات سه
بنود و دو بربامه و ایدا  اخیر داالای  نقه اتقا ی یشتند  ه برای المم مشرومی  و ام میان الماه عنومی ینواال می

ی عنلیا ی نیش طققا ی به ا را دالآمدم این  شقیش  أ ید داالد  ه یراال ررمتن این فنج بربامهبردا تن  کاف ع
ی  االیای مکوم  علوی  ناا به عنوان  روالت عرمی و مسلش  منبقش بر عقربی  مدیریتی دال سرلومه

االی عدال  بریربقوده اس ؛ بلکه  و ه به مشأله مقرمدایی و  استن باال سنگین م کرت ایتسادی ام مرد  و 
ای الای و  روال ی دینی مبر  بوده اس  به عنوان مری ه ال سیره مردی و مکومتی اما  علیایتسادی  د

  وان این ا رمات الا  رمای امری ب ری و بیرون ام دین دابش م و بنی
 

 خنس  م ات  ابفا   خراجم   اما  علی عدال   عدال  ایتسادی  واژگان کلیدی:

                                                           
 mosavi.9355272382@gmail.com        فووه د تری مقه  ربیتی ا ام ة النسبفی ال النیة(مدیری  و دابش اال ناس  م1
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 به مالک اشتر المؤمنینطه آن دو در پرتو نامه حضرت امیر و دولت و رابماهیت بازار 

 1مشندامین ب نتی
 2ومید مقد 

 چکیده:

چگوبگی الاببه بین ایتساد و مکوم   موسو  به الاببه دول  و باماال   امری  ش   أتیر 
داالبد  ه دخال  یایی اس   ه دال موالد مایی  آن دو و ود داالدم دال یک سو مکا ب لیقرا  یراال دیدراه

 نند و دال سوی دیگر دول  الا  ناا دال مواالد خا ی  ه به  کش  باماال مو وف اس    جوید می
مو ب  همکا ب ماال شیشتی و سوسیالیشتی  ه بخش خسو ی الا به دبقا  منامم  خسی دابشته  

و ل ا   رد جاالت دال  ندن اسرمی ام یر  ندن یدینی دیگری بی تر ال د  ودم بشران دال ایتساد می
اما با آن  ه مکوم  اسرمی دال ممان بید دال اسر   وس ه میادی یام م مقه  جاالت و  شب و  اال

 کل  دیدی ام مکوم  بود  ه دال دبیا سابقه بدا    دوال  م رت امیر النؤمنینوفیامقر
 و ود مابدن  ی ه ام مکوم  مو ب  غر مابدن مقه سیاسی  دمبا این و ود دال اسر  منابم میادی

دال دوالان  و اه  و الاببه بین آباا با دم م رت علی وابد الو ن  ننده مایی  آن دو داالد  ه می
برای  یاییخرم  خود با مرستادن والیان به مناطش مختل   ش  ما نی  خود و دادن دستوال ال نل

أله بایی بشوه مکوم  و بید ب االت بر  اال آباا ام خود یادراال االم نندی برای برالسی این مش
با دم من وال مکنرابی میبه مالک ا تر  م روف به   رین آن بامه م رتابد  ه مامر ا ته

 مبال ه ما ر  را داالد با استفاده ام  شلیل این بامه فر وی بر این مشأله بیامکندم

 م مالک ا تر   م رت علی  مایی  باماال  دول : یواژگان کلید

                                                           
 aminnemati44@yahoo.com                 داب گاه ا فاان       اال ناسی اال د علو  یرآن و مدیث ررایش ایتساد اسرمی  م1
 vahid_moghaddam@yahoo.com            ع و ییأت علنی داب کده ایل القی  داب گاه ا فاان                    م2

mailto:aminnemati44@yahoo.com
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 ه امیرالمؤمنین علیمبارزه با فساد اقتصادی در سیر های اختالالت، آسیبها و راه

 1مشند بو الی مردوسیه

 چکیده:
نامم ممشاد ایتسادی عقاالت ام استفاده غیر یابوبی ام اختیاالات اداالی و دولتی برای  أمین 

استفاده ام اموا  و دا ته  ه اخترس  اال  ا و سوء  یروباروب ییا خسی اس م این مشاد  کل
یا ام آن اس م ام آبجا  ه مانترین سرمایه سیاسی مکوم  یا ناخته  ده ییابنوبه یامکابات دولت

ندم  یناد الا خد ه داال ماعتناد مرد  به ما نان اس  و ابوات مشاد  خسو ا مشاد ایتسادی  این اعت
یای بنابراین مقابله با مشاد دال عر ه اداالی  روال ی ابکاالباف یر اس م یکی ام مانترین چالش

کوم  علوی  مقاالمه با مشیت مشاد آلود باممابده ام ما نی  یقل ام خود بود  ه به خوبی آن الا م
د دال مدیری  مرمودم اررچه این مدیری  با یدینه میادی ینراه بود   ا  ایی  ه آن م رت  ان خو

ام  نله؛ برای مقاالمه با مشاد ایتسادی  ایدامات میادی  م رت امیرم الاه این مقاالمه ام دس  داد!
بامرردابدن عواید با ی ام مشاد به بی  النا    قوی  الومیه اماب  داالی بشق  به بی  النا   

النا   مشرو  بنودن  االرداالان ماسد ام خدمات دولتی  ایجاد   کیرت مجامات خائنان به بی 
والد بان دال م رد آبان و یدای  دائنی  االرداالان ام طریش؛  سشیح بینش آبامالسی برای  نتر  عنل

مکوم    و یه به دوالی ام دبیا و ال ایل اخریی  برم ال دا تن آبان ام یقو  یدیه و ال وه و   و یه 
الایکاالیای  یه باید ایدامات علوی و به طوال  لبه مقاالمه با سوء استفاده بددیکان  ابجا  دادم امروم

لگوی ادااله  ام ه عاالی ام مشاد  ریری ام مشاد ایتسادی دال اسر  الا  به عنوان باترین اعنلی فیش
دال مقاالمه با این  مدب ر یراال دادم دال این مقاله بر آبیم  ا چگوبگی مدیری  عنلی آن م رت

مشاد  مه بایای مقاالیا و الاهم  ل ا تناعی الا به  سویر بک یمم بنابراین به برالسی اختر ت  آسیب
 فردامیمممی ایتسادی دال  ر  آن م رت

 : مشاد ایتسادی  سیره علوی  اسر م ییدواژگان کل

                                                           
 abasaleh.s@gmail.com          استادیاال داب کده الایات داب گاه یم          م1
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 یره امیرمؤمنان علیراه کارهای توسعه اقتصادی در س
 1مششن بوالائی
 2 واد ایروابی

 چکیده:

( به م نای فی رمته ینه  ابقه ایتساد و الماه Economic developmentا ی وس ه ایتساد
ایداف و الاه  االیای  وس ه  بر   اروبدان   ام ایداف مام  وامم دینی و غیر دینی اس م مایی  

 ودم استخراج   قویب و  شلیل دیدراه یای مققو  یر  ام ه   ری  مییا و االمااساس بینش
اسرمی دال این بااله ام یک سو  فاسخگوی بیام  دی و اساسی  وامم مشلنان اس  و ام سوی دیگر 

ابشان اس م فوویش ما ر  ه با    بیابگر  وان با ی م االف اسر  برای  أمین س ادت این  اابی  
 شلیلی سامان یامته می  و د  ا الاه  االیای  وس ه ایتسادی الا ام من ر   الیم اسر   -الوا  و یفی

ام ب ر  یه ایتساددید  ه   وس به ویوه سیره  ابناب علوی به بشث ب یندم بتایج فوویش ب ان می
عجین اس  و بر  یویش با عدال  ایتساد ویر و  ات خ ابقه اس   ه دال ینه یاسر   فی رمت

استواال اس م  یو اخرو یو س ادت م نو یاخری یسام  بهیمام دیگر بید مابند؛ آالامش الواب عنا ر
 ی االیاابه دوالان  الاهآن یگ دید  ه دال سخن و سیره امیرمؤمنان اما  علیان میینچنین بتایج ب 

 یامسین آباا عقاال ند ام؛ باادینه ررخی ام ماماالایه  ده اس م ب یفی رم  ایتساد یبرا یمت دد
  ییا و امکابات داخلظرمی  یام  نام یریر   ا ید بر بارهیینر  اال و  را   قوی  و دان  االمر

نچون مثق  ی یو  ا ید بر المتاالیایمر قت ینچون مید  یناع    کر  یفایقندی به م ایل اخری
 ممی با د استآفاال و ابفا 

   ایتساد اسرمی   وس ه ایتسادی  االم اای اخرییمسیره اما  علی ی:واژگان کلید

                                                           
 M.nouraei@umz.ac.ir               استادیاال داب کده الایات و م االف اسرمی  داب گاه مامبدالان    م1
  irvani_javad@yahoo.com                            داب یاال داب گاه علو  اسرمی ال وی  م اد      م2
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 با رویکردی بر نهج البالغه از منظر امام علیبررسی تأثیرانفاق بر کاهش فقر اقتصادی 
                                                                                                       1سایر ینتی مامو                                                                                                        

 2میرا ال ایی

 :چکیده

ابشییان مو ییودی بیاممنیید امییا دال  ییرا و  کییافو بییرای دسییتیابی بییه بییی بیییامی اسیی       
لیی ا بییه طییوال  ا ییی و  قلییی ام بیاممنییدی بیییداال و ام فدییید آمییدن آن دال  ام ییه بیننییاب اسیی مبر 
ینین اساس اس   یه  و یه بیه بیاممنیدان امیری ابشیابی مرا  یاالیخی و میرا دینیی بیه  یناال میی 

ش آن ام چاییره ی آدمیی و  ام ییه دال آمییومه یش آوال و مداییییمولفییه ی البجی الودمامیا  و ییه بیه اییین
دال یالییب یییای متنییوت و روبییاروبی  رمای ییات راربییاال امییا  علییییییای  دینییی بییا خد دال م

اییین فییوویش دال فییی آن اسیی  بییا بام ناسییی  ییقکه م نییایی واوه   مابنیید ابفییا  آمییده اسیی م
بفیا  الا بیا اسیتناد بیه  تیار ررابشینر بایج ایتسیادی  ایگیاه و چراییی ا« مقیر»و « ابفیا »یای

القرغییه  و ییی  بنییوده و بییا  شلیییل مراینیید  أتیرریی اال ابفییا  بییر المییاه ا تناعی بییه چگییوبگی 
 أتیرریی االی اییین مولفییه ی االم یینند بییر  ییایش مقییر ایتسییادی و فیامییدیای آن بییر ب ییا  و 

  ادابی الا  قیین بنایدم

 ر خنس م اتابفا  مقایتساد   اما  علی واژگان کلیدی:

 

                                                           
 Sohilahemati@yahoo.com   و  یرآن و مدیثعل   د ال ته الایاتداب جوی  اال ناسی اال 1.
 zahrarezay72@yahoo.com     د علو  یران ومدیث مدالس داب گاه اال ناسی اال میرا ال ایی م2

mailto:zahrarezay72@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ومسـل ـــــــــــفصــ

 ، یوــــــعلـ ـرهـــــــیس
 رهـنگ و مـعاشـرتــــــفــ
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 لگويی برای آرامش روانی،ا حضرت امام علی یآل قرآنايده یهای زندگتبیین مؤلفه

 1عباسعلی اخوان ارمکی
 ملیکا هاشمی  

 چکیده:

اريب  اع عمی     ن  عل  یحض  نا ام  ا   یزن  د  یه  ایاز ب  ارزينیو ژی     یک  ی
ا مطابع   نم و ه اس  د  ر ای و مهاب   ب  یحضنا ب ا ر ن ن ب و هه د    ر س ینه  ن حض نا ي ل  

 یای و س لاپ ساس ا  ا ه ش و ه د   زن د س عی ش ده اس  ه ب    زند ی حض نا ام ا  عل ی
-ش و ه چ   موفل   د   باع آ  رام و رژان ی انم ان م ی یحض نا ام ا  عل  یرن ن  پ ایده

سنش ار  یزن د  ی پ رن ن ای ده یمنظ ور از زن د  ه ده یيحهی   نا ان م  یه ا ار ؟ یافت   یهای
ه ای  ن يود  ب ب   خ داه ي ک  ن  ر  ی اا خداژن ده   بن از معنوی  اس  ه د   بنخ ی از موفل   

 ر بنابن ماکالاه مهنژرزیه خوشنژییه رناع   ژ ان ب ب ا ر ن ن اس  د ب   یه یو ب ا سی نژی از 
ان ب     رام  و رژان  ی خواه  د رس  یدد رژ  ه انم   پ رن ن  ی حض  نا عل  یزن  د ی ای  ده

 باشدد س ژهو دی ی مبتنی بن رژیکن  يو ی ی ژ يحلیلی می

 ده حضنا علیی پ رن ن رامو رژانیه ایده :یواژگان کلید
 

 
 
 
 

                                                           
 akhavan1330@yahoo.com         دتنیه مدرسه محه  ژ س ژهاگن    د1
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 ه امیرالمؤمنین علیر دشمن شناسی و طرز برخورد با دشمن در سی
کید بر نهج البالغه و غررالحکم»  «با تأ

 1ابوذر ا غنسور

 چکیده:

موضوع  شمو شناسی ژ رژ  بنخور  با  شمو از موضوعاا مهم ژ اساسی  ر  موزه های 
 فمملمانان محموب می شو د ب  طوری د  با مناجع  ب   یاا منيبط  ر رن ن دنیم ژ احا یآ مختل

ه ب  اهمی   ن سی می بنیمد  ر ایو مهاب ه ضمو معنفی ملبف دتب شنیف منژی از معصومیو
ه  ر  نها ب  منیو علیله چند مور  از موار ی د  امینابمهغ " ژ "هغنرابحکم ژ  ررابکلم""نهج اببال

رژ  بنخور  با  شمو اشاره فنمو ه اند؛ ذدن شده ژ نظن چند ن ن از شنح نویمان   شمو شناسی ژ 
  ر مور   نها بیان  ن یده اس د

 دهغنرابحکمه اما  علی :  شموه  شمو شناسیه نهج اببالهغ هیواژگان کلید
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 aboozar.as@gmail.com                      ه يهنان        نور ا یس  اناگاه اببالهغ  نهج ارشد یاسدارشن ی انا ود 1
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 بستگان همسر( و و خانواده )فرزندان با معاشرت و تعامل
 علی منینؤامیرالم حضرت سیره در

 1ادبنیعلی
 چکیده:

  ر بمتگان فنزندان( ژ ژ خانوا ه )هممن با معاشنا ژيعامب های شیوه بنرسی ب  مهاب  ایو 
 هممنان از یک ه هنرژاناناختی ژ  ینی های  موزه منظن از سن از د می علی امینابمومنیو سینه

 ای ا   ر  نها ب  ابتزا  بو د ژ خواهدمعیارهایی ژ مالک د   ارای  ارند حهوری ژ ح  مهابب یکدیگن  ر
خانوا هه احتنا  ژ يکنیم ژ يوج  ب   جایگاه  ار ديوجهی  رابب ياثینخانوا  ی  نااع با ژ فضای مثب 

 از علی منیولامینابم یسینه بوی ه بی  اهب سینه ژرن نی  يعابیم ب  يممک حهوق متهابب با
 ژ جذاب را خو  میان رژابط يوانندمی  نها ب  عمب با بمتگان ژ فنزندان ه هممنان د  اس ممافلی 

 از مهاب ه سب ایو س ژهاگن  ر .بو  خواهد  نانابدی  سعا ا ب  من ن امن ایو سازندد ژ ممتحکم
 منیولامینابم عملی رژایااه سینه ژ  یاا ب  استنا  با ژعلمی  مهاالا ژ دتب  از بنخی مطابع 

 با معاشنا ژ ازاینک : يعامب عبارا اس  س ژهو ا لی اپلس .اس  دن ه بنرسی را علی
اس ؟  ددا  هممنان بیو  ار ؟ رژابط مازند ی  ر ياثینی چ  بمتگان فنزندان( ژ ژ )هممن خانوا ه
 يحهی  رژ  بن يکی  با چیم ؟ بمتگان ژ فنزندان ژ هممنان  رباره حهوق متهابب علی  ید اه

 فنزندان( ژ ژ خانوا ه )هممن با معاشنا ژ د : يعامب  ریاف  يوانمی ایدتابخان  نوع ژيو ی ی 
 شگنفی ياثین ما رفتار ژ اخالق ژ ما زند ی  ر علیمنیولامینابم سینه ب  دن ن عمب با بمتگان

 ب  ژی ه علیبی  اهب سینه ژ رن نی های  موزه ب  يوج  ها بدژن شیوه شناخ   ار د بنابنیو
 .اس  ناشدنی امنی

 

 دعلی ابمومنیو هممنه بمتگانه امین فنزندانه ژ خانوا ه : معاشناهواژگان کلیدی
 

                                                           
  akbarialif83@gmail.com       اببالهغ   اناگاه داشان      نهج ارشددارشناسی د1
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 ثر در ابعاد گوناگون مادی و معنویؤ زوم جهاد فرهنگی، با چشم انداز مل

 1شاهیو امینشهاری
 چکیده:

همانگون  د  هغنا ژ استحکا  فنهنگی ژ  ینی ه باعآ مصونی  فکنی ژ فنهنگی می شو  ژ 
 سیب ز ایی  ف  های  ینی را ب   نباپ خواهد  اش   رمهابب ه فهن ژ ضعف فنهنگی ژ عد   شنایی 

و  ر د  اش  د بنابنایعمی  ژ يحلیلی با ممایب  ینی ه  سیب سذینی فنهنگی ژ  ینی را  ر سی خواه
 «ارتصا ی»ژ « فنهنگی »یا « معنوی »ژ « ما ی »یک نگاه دلی ه فهن ژ هغنا را می يوان ب   ژ نوع 

يهمیم دن  د ب ز هغنای فنهنگی د  باعآ  سیب ز ایی ژ يهوی   ینداری اس  ه س  رمم  یگن یعنی 
 رج  ه می يوانند ب   یو  اری فهن فنهنگی ه فهن ارتصا ی ژ هغنای ارتصا ی با اختالف  ر مهدارژ 

انمان  سیب بنسانند د منا  از فهن فنهنگی  ر ایو س ژهو ه يهیدستی من   خصو ا نمب جوان نمب  
ب  ممایب فنهنگی ه مانند عد  شناخ  ژ عمب نمب  ب  ممایب  یو ب  عنوان جزء مهم فنهنگ اس  

   علمی ژ عملی فنهنگ ژ ابتزا  ب  ممایب د  ر مهابب ه منا  از هغنای فنهنگی ه روا ژ استحکا   ر عن
فهن فنهنگی سخ  ينیو ژ بدينیو نوع فهن اس  د   ینی اس  د ر اندیا  اما  علیفنهنگ 

بناساس شواهد بمیار ه  یو ژ فنهنگ همزا  هم بو ه ژ سهم بزر ی از بابند ی ژ ماند اری خو  را 
 رياریا يمدن بانی ه ن   یو بی فنهنگ  اریم ژ ن  فنهنگ » ژامدار یکدیگنند د از ایو رژ   ت  اند ه 

س  از ارا ه يانیعی خداژند د   ر م موع   متن ه ای از معارف  یو )اسال ( عبارا ا« د بی  یو 
ژ  ر حوزه باژرها )عهاید (ه ارز  ها ه ایدفوبوژی ه هن ارها ژ نما ها اراف  ژ ازطنی  ژحی  ر اختیار 
انمان رنار  ا ه شده اس  يا زند ی فن ی ه عبا ی ژ اجتماعی اژ را بنای رسیدن ب  هغای   فنینو 

یو رژ نمب  منطهی  یو )اسال ( ژ فنهنگ با يوج  ب  عنا ن  ونا ون فنهنگی ه هدای  دند د ازا
 مت اژا اس  د

 فنهنگه  یوه ارز  هاه ایدفوبوژیه ما یه معنوی واژگان کلیدی:
 

                                                           
 Architect.shahin7@yahoo.com               مدرس  اناگاه جامع علمی داربن یه يهنان د1
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 همدلی و همزبانی ملت و دولت از ديدگاه نهج البالغه
 1فاطم  ابما اا امینی ه ا انی

 چکیده:
از  فنینو انمان را رسیدن ب  دماپ می  اند د  با يوج  ب  نیازمندی اسال  بخالف مکايب ما ی هدف 

های ژیه دماپ مطلوب  ر زند ی جمعی میمنمی شو د زند ی جمعی مطلوب نیز با همکاری ژ همدبی ب  
 س  می  یدد الزم  ژحداه  ژا  ژ يوسع  یک جامع ه هدای   ن يوسط رهبنی يوانمند اس ؛ چنانک  سیامبن 

نیز ينها امامی بو ند  می نمو ندد ژحضنا علیبیو  ا  اردا  ب  ياکیب حکومتی اسال ر اژ اعظم
ازایو ح  محنژ  شدندد الزم   ژا  ژ ردرا دافی  د  مديی زمامدار حکوم  اسالمی بو نده ژساینافم 

ر ین  ا ژب ه اريباع با من   اس  د  ا ن ب  زبان ژ فهم ماتندی بنسند ژ خواس  ایو  ژ  ر یک راستا رن
یکپارچگی حکوم  ح ظ شده ژ من   بنای سیانف  داور همگا  با  ژب  رد  بنمی  ارند ژ يهدیداا 
خارجی نمی يواند سیبی ب  داور ژار  دندداعتما  من   ب  حکوم  موجب  رامو ژ امنی  ژ  ر نتی   باال 

رشد علمی اس  د  خو ه  رفتو سنمای  اجتماعی خواهد شدد رفاه اجتماعی ای ا  شده بمتن مناسبی بنای
موجب شکوفایی ارتصا  جامع  می شو د ردرا ارتصا ی باعآ شده يا داور استهالپ خو  را ح ظ دن ه ژ 
يملیم فاارهای بینژنی ناو د  ر ایو جامع  افنا  حاضنند بنای ح ظ مصابح جامع  از منافع فن ی ژ بنای 

ای موجب دمننگ شدن همدبی می شو ؛ ا ن ح ظ يمامی  ارضی داور از جان خو  بگذرندد هن فا ل  
 ژب  من ان  ر رفاه زند ی دنند ژ یک طبه  ارتصا ی بنين را ياکیب  هند د  زبانه فنهنگه اخالق ژ عا اا 

باشده يوان جلب اعتما  يو ه من   را نخواهند  اش د راهکاری د  مطنح می شو   نان با مل  ناهمگون 
ژ  ینده بنخالف جوامع الفیک بن اساس جهان بینی ژاحد سدید می اعتما  سازی اس د  ر جوامعی د 

سکوالره  بیب اعتما  مل  ژ  ژب ه  یو اس د  ر مبانی يایعه محوری د  باید هدف ژ خواس  ماتنک رنار 
اس د امتدا  ایو مو ا ب  نوعی از زمامداری من ن می شو  « رن ن ژمو ا اهب بی  يممک ب » ین ه 

يعبین می شو د  ر زمان هغیب  ایو ژالی  ب  فهها سپن ه شدهه سب راه  ستیابی ب  یک « الی ژ»د  از  ن ب  
ژ  سیامبن اعظم جامع   رمانی رسیدن ب  همدبی ژ همزبانی مل  ژ  ژب   ر سای  يعابیم انمان ساز

 جاناینان معصو  ایاان ژ اعتها  ب  ا ب ژالی  فهی  می باشدد
 

 انیه  ژب  ژ مل ه مو ا  ر نهج اببالهغ دهمدبی ژ همزبواژگان کلیدی: 

                                                           
 smfa1614@yahoo.com            دارشناس ارشد ا وپ فه  ژمعارف علویه  اناگاه سیا  نور مهنیز              د1
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 یعلو یهاارتباط گفتاری، در آموزه یکارکردها و هنجارها

 1محمدحمو باجالن

 چکیده:

ن سدید د  ب  دمك   یاس د   تار ژ اريباط یه اريباع   تاریاز ارما  اريباطاا انمان ییک
 هها بو ه ژ سدیدانمان  يادنون  ر دانون نیاز ژ يوج  هم یخاد ه یده از بامداِ  زیمتو بان  ر دنیم

اپه دد با ایو حاناند ژ نوشت  ن   ت  ه ربار یشماری ر طوپ ایو هزاران ساپه دماِن ب نیم د یجدید
 یخوه   تو ژ نوشتو  رمور   ن داستسایان دلم  ژ سیب شمار ژ ظنفی یب یهاب  سبب رابلی 

ها ژ فناهم  مده   نگن  نوسیدا یهاجدید   د  ب  مد   انو یها اایِو اف فت ه بلک   ر سنيو نگن
دار  ژ با ژسع  ژ يأثین ن ی تاریافت  اس ؛ چناد  هیچ اريباطی ب  ردر اريباع   یها فزژنیبینژرف

زند ی انمان  میخت  نیم د دمب هن مهدار معنف  جدید  ر ایو رلمنژه امکان يملط ژ نظارا بن 
 یها ژ داردن هاهاه مهاراوپه رژ ه ا ی ژر ؛ چنان د  شناختو مبانهم مینی را بهتن فنارفتار با

ن ه  ر  ر ایو زمی یيوجهییا ب ییا نايوان ی  اه یگنه نا ی ر بهبو  رژابط  ار د از سو ی نه نهو ملثن
ها ژ را اه بنژز ددژ یا رطع رژابط ژ یسبب سن  یابمللژ بیو یژ اجتماع یخانوا   یهاعن  

ضمو  هی  ينبیت یژ رژیکن  اخالر یژ اسنا  یشو د  ر ایو س ژهو با رژ  ي مینیم یهای ر یني
)داردن   یه ب  س  داردنِ  اريباع   تاریعل  ر سخِو امین سخوه« سخو»اشاره ب  جایگاه 

 یهاه ضمو س موزهد با  ر   ر ایو ایمناظن ب   نها سن اخت  ی( ژ هن ارهایژ  رمان یه هننیاريباط
شویم د  هدف  ن یرژ ماز مطابب رژب  یا«منظوم »ن بزر واره با سلمل  ژ   یهایبینبن ن ب  ژرف

 مهم اس د   ر ایو عن  یدیا  ژ رفتار   مبخایدن ب  ان یيعاب

 دی    ژشنو ه     ژ  وه   تاره عل اريباع   تاریه سخوه  ییو :یواژگان کلید
 

                                                           
 m.h.bajelan@chmail.ir         اناگاه رم            انا وی  دتنی ي مین يطبیهی د 1



 

                                                                                                                                                                        762   

ين اقشار  تعامل امام علیره و ینگاهی به س  سیب پذير اجتماعیآبا برخی از برجسته تر

 1حمزه علی بهنامی
 2محمد رضا جهان سناه

 چکیده:

اراار ژ طبهاا  سیب سذین جامع  بخو رابب يوجهی از جمعی  جوامع انمانی را ياکیب 
دن دمدبها ژ  ید اههای می  هنددعد  يوج  ب  ایو طبه  جوامع انمانی را با بحنان مواج  خواهد 

 ر  ین نا ام و  نژه اراف  شده اس دحضن   با ای مت اژيی  ر بنخور  ژ شیوه يعامب حادمان ژ م
سذین جامع  را فنامو  نکن ند ژ سازدار خا ی بنای يعامب  سیب اار  وياه حکوم  خو  ار مدا د

نه اما  هدف  ستیابی ب  سیا با ایو طبه   ر سیو  نفتنددمهاب  حاضن با رژشی اسنا ی يحلیلی ب
  ر يعامب با بنخی از اراار  سیب سذین اجتماعی ژ فنهنگی می باشدد علی

یتیمانهزنان بی سنسنس هبیماران ژ  :سیب سذین راستا ب  عنوان نمون  چهار ران   ر ایو
تی های حمای  ر يعامب با ایو اراار ژ همچنیو رژ  ی ا  عل نه ام سابمندان انتخاب شد ژ سی

م از رژشهای سخ  افزاری ژ نن  افزاری مور  مطابع  رنار  نف د  ر نتی   مباحآ می  اع ا  ام
رسید  منیولسینه امین ابم يوان ب  رژ  های  حیح بنخور  با  سیب های اجتماعی ه فنهنگی  ر

 ژ نها را ب  عنوان ابگوی زند ی اسالمی خو  رنار  ا 

 ابمنداندبیمارانه سسذینهسینه علویهزنان بی سنسنس هیتیمانهسیب  اراار  واژگان کلیدی:

 

                                                           
  bahrame1918@gmail.com                            استا یار ژ عضو هیاا علمی  اناگاه ا  هان    د1
  mr.jp.7200@gmail.com                             دارشناسی ارشد مدرسی معارف اسالمی  اناگاه ا  هان     د2

mailto:bahrame1918@gmail.com
mailto:mr.jp.7200@gmail.comهمراه
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 کلثومسنجی ازدواج خلیفه دوم با حضرت امامکان

 1 هیب يهوی
 2عباس محمو ی

 چکیده:

دلث  و  از موض  وعاا اختالف  ی  ر ي  اریا اس  ال  اس   د از ژاج خلی      ژ  ب  ا ا      
 مه م ي اریخی ح وا   يض عیف بنخ ی ازسن  ه س ذین  ی ا ر  ای و رض ی   را  ر يهوی   ی ا اهب

هم یو اس اس اراف   يحهیه ی ج امع جه    ان دد ب نژ ف دک م وثن  انم ت  خالف   هغص ب مانند
-رس دد ه دف ای و س  ژهوه جم عماخص ش دن هم   جوان ب رض ی ه ض نژری ب   نظ ن م ی

مخاب   ان ژ يبی  یو  نه  ا ب  دژن هن ون    موض  ع  ی  نی ب  نای   ژری رژای  اا ژ  رای موافه  ان ژ
ژر  وع ای  و از ژاجه  ر  ب    ژارعی    اس   د ماموری     نه بنرس  ی ژ يحلی  ب امک  انی  ابی  س   

ش  نایط ع  ا ی ژ اد  ناه اس   د ن  و ژری ای  و مهاب   ه  ژ س  وی  نگ  نی ا   ب امک  ان ژر  وع چن  یو 
جنیانی با يوج  ب   مت ون ح دیثی ژ ي اریخی مواف   ژ مخ ابف اس  د فای ده  نه ساس خگویی ب   

ب  ا خلی      ژ  اس  د ای  و س   ژهو اه  ب بی   بم یاری ش  بهاا  ر م  ور  چگ ونگی اريب  اع
س  ن ی نام    موض  وع ژ امک  ان ر س  اختاری ي  ازهه مطاب  ب خ  و  را  ر  ژ بخ  ِو ش  ناخ 

  هدداز ژاجه اراف  می

 علو  رن ن ژ حدیآدابخطابهادناه  ر از ژاجههعمن بومنیو ختن امینابمل واژگان کلیدی:     

 

                                                           
 soheibtaghavi@yahoo.com       ن مندز يخصصی حدیآ حوزه علمی  رم             د س ژهاگ 1
  abbasmahmoodi1358@yahoo.com            د س ژهاگن مندز يخصصی حدیآ حوزه علمی  رم 2
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 یعل نیمنؤرالمیام رهیرفتار با عائشه در س یچگونگ

 1زینب ثمنی
 2بهاءابدیو رهنمانی ن ا  شاف 

 چکیده: 

 ر بنخ ور  ب ا اف نا  مختل ف نا ان  ب و اب ی طاب ب یژ رژ  انمان دام ب عل  نهیس
م  وار  راب  ب  ویاز مهمت  ن یک  یباش  دد  یم   حض  نا نی  نظ یژاال ژ ب    ی هن  ده شخص  

مخ ابف  یاز چه نه ه ا ا مخاب  ان اس  د عافا  بنخ ور  ب  وهیش  یام ا  عل  نهیس  یبنرس
اس  ال  ژ  ای ر اس ال  اس   د    ش کارا  ر ي ار یژاز اف  نا  ا و یم حم وبم یب ا ام ا  عل 

ب  ا عافا    از  ی اش  ت  اس   د رفت  ار حض  نا عل   یفناژان   ناایمم  لمانان ي  اث انی  رژاب  ط م
بع د  یحت  یاس   ژ ام ا  عل  امبنی عافا   همم ن س ییعد راب ب يوج   اس  د از س وچند ب  

ب  ا ژج  و   گ  نی  یس  و از .راف  ب هم    ا  انیا یاز جن  گ جم  ب ه  م احت  نا  س  اب  را ب  نا
 یحکوم    عل  و  ی  جن  گ جم  ب عل ییژ بنس  ا یعافا    ب  ا ام  ا  عل   یخص  وم  ژ  ش  من

 یم  ور  سوءاس  ت ا ه ب  نا گ  اهویر  نار  نفت    ژ جا چ   یخواه  د عافا    باز ینم   حض  نا
 یام  ا  عل   نهیس   یاز طنف   ویچن   ه  م.ج  اه طلب  ان ژار  ع ش  و  یب    اه  داف بعض   یابی س  ت
 وهی ار  ژ نمون     ن ش   یزن از منظ  ن اس  ال    اب خا    کی  اس    د    رفت  ار ب  ا  وی  از ا یح  اد

ام  ا   نهیس  .از زن  ان اس    یيوس  ط  نژه   ن   ی ر نح  وه باز ن ان  دن عافا    ب    مد حض  نا
 .ب  اژ اس  یاحتنام یاز عد  ب ی ر رفتار با عافا ه حاد یعل

 زند هجنگ جمب هویمنلا  ابم  هعافا  هیما  علا واژگان کلیدی:

                                                           
 kuhesabalan@gmail.com        انا وی  دتنی مدرسی معارف اسالمی  اناگاه يهنان  د1 

 عضو هیئ  علمی مدرسی معارف اسالمی  اناگاه يهنان د2
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 اجتماعی آنان در سیره امام علیجايگاه بانوان و فعالیتهای فرهنگی و 

 1علی يوالیی
 2بیال محنابی را 
 3معصوم  ياج ابدینی

 چکیده: 
داور  یژ ما  یمعنو یسازند یه اعتال یبنا یانمانی مهم ژ ارزشمند یزنان ذخینه ها

اسی ژ سی یفنهنگیه ارتصا  یاجتماعی  ر حوزه ها یشند  ایاان  ر فعابیتها اوند ژمحموب می
انهالب اسالمی يلهی میاو د  نچ  د  موجب باالرفتو میزان  یاز  اساسی رشد داور ژ از  رمانهااز بو

ه رژانی ین  نان اس د بدژن شناخ  ژی  یهاماارد  زنان  ر جامع  میاو  احتنا  ب  حهوق ژ شلژ
شگ   انگیز بانوان ژ   اهی از جایگاه حهیهی  نان  ر  ی نیا ییازهاه يواناییها ژظنافتهاریه ناخال

ب   بیب  .جممی ژ رژحی زنان مهدژر نیم  یا ه ازعواطفه ا رادااهژيواناییهانظا  همتیهاست 
های بمیاری  ر زمین  يکنیمه محب  ژ ارز  ژ جایگاهی د  اسال  بنای زن رافب اس ه س ار 

  هددعلینو مور  يهدین رنار میب  زن بیان شده اس د  یو اسال ه زن را از جایگاه زن بو احتنا  
 ار ه مگن دمی د  بزر وار ژ احتنا  بانوان را ساس نمی»فنماید: می  ر ایو باره ب  نهب از سیامبن

حضنا  هبنرسی  ید ا« نماید مگن دمی د  سم  ژ فنژمای  اس ددنیم اس  ژ ب  ایاان اهان  نمی
 ر ربب ژ بعد از اسال  « زن»مورعی  اجتماعی  نیازمند ب    اهی ژ شناخ  ه رباره زن علی

اس د از نظن ياریا رژشو اس  د  زن ربب از اسال   ر محنژمی  فناژان بو ه ژ از جایگاه مناسب 
 ; چنا د  نگاه ب  زن نگاه ابزاری ژ داالفی بو ه یعنی زن  ر ر یف یکی اجتماعی بنخور ار نبو ه اس

 از داالهایی بو ه اس  د   ر اختیار من ان بو هه يا بذا بیاتنی از زند ی ببنندد

 فنهنگیه اجتماعید هسینه اما  علی : جایگاهه بانوانهواژگان کلیدی

                                                           
 tavallaei@hatmail.com      نژه ابهیاا فه  ژ مبانی حهوقه  اناگاه یز      استا یار  د1
 lmr5493@yahoo.com        اگاه سیا  نور   هیاا علمی  نژه ابهیاا فه  ژ مبانی حهوق  ان د2
 baharkerman@yahoo.com                   هیاا علمی  نژه ابهیاا فه  ژ مبانی حهوق ه  اناگاه سیا  نور   د3

http://imamalinet.net/per/indexp.htm
http://imamalinet.net/per/indexp.htm
http://imamalinet.net/per/indexp.htm
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 امیرالمؤمنینی فرهنگی در کالم زاينقش حکومت دينی در آسیب

 1جمیل  جع نی
 2امان اب  راه سیما

 3زهنا خطیب 
 چکیده:

 ذاران  های حادم بن جوامع یکی از مهوب  های مهم ژ مور  يوج  سیاس امنژزه فنهنگ  
مداران اس  د  می يواند يأثین زیا ی بن يوسع  ژ موفهی  ژ نادامی یا شکم  یک مل  یا  ژسیاس 

ها هنچند از نظن سیاسیه نظامی ژ ارتصا ی مهتدر باشنده با حکوم حکوم   اشت  باشدد 
اند د  ضنژرا  ار  با بننام  های  ری  ژ دار مد سالم  ژ های فنهنگی مواج ای از  سیبم موع 

های ژار   مده از سوی ينیو خطنها بنای جامع   ینیه  سیبمهم ایمنی  ن را يضمیو نمایندد
ينیو هی  نان از ژظایف یا نايوانی  ر ان ا  ژظایف ژ یا انحناف  نان بزرگزمامداران اس  د  نا  ا

 ژر  د  نتی    نه یا انحناف افنا  جامع  از  ستورهای  ینی ژ یا ضنب  را ب  جامع   ینی ژار  می
با   اهی دامب از ایو ژارعی ه  ر بیاناا خو   ر  پ جامع  اسالمی اس د اما  علیاضمحال

اندد ایو مهاب  با يکی  بن دال   ن های مهابل  با  ن اشاره دن هها ژ راهب  ایو  سیبموار  مختلف 
 یابی ب  یک س بن ایو اساس  سن از دها می ر نهج اببالهغ  ژ نیز شواهد ياریخی ب   ن حضنا

ن   په  ر  نژ ا ای ژظی    حیح زمامداران ژ دار زاران حکوم   ینی اس د افنهنگ اسالمی ژ ایده
ها را بنفنهنگ ينیو  سیبيوانند سخ بننام  عمب دننده می ژب  من انه نا رس ه خو سن ژ بی

جامع  ژار  سازند ژ چ  بما با يوسب ب  دارهای خالف شنع  ژ رانون ژ خالف شأنه عوامب سهوع ژ 
  اعتباری فنهنگ را نیز فناهم  ژرندديباهی ژ بی

 های فنهنگیدنهج اببالهغ هارزشه ینی حکوم  سیب های فنهنگیهواژگان کلیدی:

                                                           
 jafari.j2020@yahoo.com       زرران         اسالمی  زا   اناگاهه زرران ژاحد حهوق  نژه استا یار د1
 زرران اسالمی  زا   اناگاهه زرران ژاحد مدینی  ژ حمابداری  نژه استا یار د2
 مدرس  موز  ژ سنژر  شهن يهنان - انا وی  دتنا  اناگاه سیا  نور يهنان  د3



 

762                             

 طلوب از ديدگاه امیرمؤمنان علیی مبسترهای ضروری رسیدن به آينده

 1مهدی جالبی
 2زا هحمو نهی

  3ابها  ساالری هوشمند
 چکیده:

ی مطلوب هاه سوق  ا ن جامع  ب  سوی  یندههای رهبنان حکوم ينیو  هغدهغ یکی از مهم
ی راهکارهای ملثن ژ ای ا  بمتنهای ضنژریه  ستیابي ب  ابزارهایی چون اراف يوانند با اس  د  می

هم از  ا بهبو  بخاندد امینملمنان علی ر ممین شکب  ا ن ب  ژضعی   ینده  خاب  دنند ژ  ن ر
ی بنای بهبو  رژندهای موجو   ر جامع  جمل  رهبنان اجتماع بو نده سنسو ایو اس  د   یا اما 

 اند؟ی مطلوبه بمتنهای مناسبی را اراف   ا هبن   ن ب  سوی  یندهخویوه ژ سیا

ی عوامب رسیدن ب   ینده رژ ب  منظور  ستیابی ب  ساسا ایو ممئل ه م موع س ژهو سیو
بنای بهبو  عملکن های  نژن  ژر ه ژ ناان  ا ه د  اما بی مطلوب را از  پ دال  حضنا

اس د ها سن اخت ب  ای ا  بمتنسازی ژ ا الح زینساخ  های مختلفموجو   ر جامع ه  ر عن  
دوشید با جایگزینی ابگوها ژ يوان  ریاف  د  ایاان میمی يأملی  ر سخنان امینملمنان علیبا 

 ی متعابی ب  حند   ر ژر دهای مطلوبه جامع  را ب  سوی  یندهارز 

 اهکاره بمتنسازیداببالهغ ه ری مطلوبه نهجه  یندهاما  علی واژگان کلیدی:

 

                                                           
 a. jalaly@ferdowsi.um.ac.ir            انایار  نژه علو  رن ن ژ حدیآ  اناگاه فن ژسی ماهد        د1
 naghizadeh@ ferdowsi.um.ac.ir    انایار  نژه علو  رن ن ژ حدیآ  اناگاه فن ژسی ماهد        د2
  elhamsalari50@yahoo.com            انا وی ارشد علو  رن ن ژ حدیآ  اناگاه فن ژسی ماهد       د3
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 تماعی در سیره حکومتی امام علیبررسی تعامالت اج

 1منیم جلیلیان

 چکیده:

ينیو اهداف  ییو ابهی اسال  اس د شناخ  ا وپ جامع   رمانی ژ  ستیابی ب   نه از اساسی
يعامالا اجتماعی سازنده ژ  ژسوی  با من  ه  ر سلوک سیاسی حادمان ژ ح ظ امنی  ژ عداب   ر 

 ای بنخور ار اس د جامع  اسالمی از اهمی  ژی ه

-ب  عنوان سیاوا ژ حادم جامع  اسالمی مناوری جامع سینامون اخالق سیاسی اما  علی
هاه ژحکمتهای نهج اببالهغ  سیو رژی حکمنانان ژ من   رنار  ا ه هاه نام ب خطب اجتماعی را  ر راب

ای مختلف هاس  يا با يبعی  ژ ابگو بن اری از سینه حکومتی ایاان جامع  اسالمی را  ر بنابن  سیب
 دنددح ظ ژسالم   ن را يضمیو 

اريباع ژيعامب  ه دی ی ا با استنا  ب  دال  اما  علیس ژهو حاضن  ر سی  ن اس  ي
های ایو يعامب بارزينیو شاخص  را مور  بنرسی رنار  هدد از ایمت  با من   از  ید اه اما ش
ژرزیه  دار ه ع و ژ  ذش ه ح ظ عزا ژ دنام  ژ خو  خلهی اشاره دن  د  يوان ب  عداب یم

 خور د یهای مختلف ب  چام مژ ب  مناسب  ی  هن یک بارها  ر سخنان اما مصا 

 ه يعامالا اجتماعیه من  ه نهج اببالهغ داما  علی واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 m.jalilian114@gmail.com      استا یار زبان ژ ا بیاا عنب  اناگاه بنستان   د1
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 مبانی سبک زندگی از ديدگاه نهج البالغه
 1فاطم  جوانبخ 

 2سید ابناهیم حمینی 
 چکی ده:

 یو  ییو زند ی اس   ژ س بک زند ی ينجمانی از  ن اس د از مهم ينیو رساب  های  یو 

 امبن ادن  رن ن دنیم ژ سن  سیژ ينبی ؛ راه ژ رژ  زند ی مبتنی بن  مبیو اسال   ر حوزه يعلیم

اس د رایو مهاب  سعی بن ایو شده د  با بنرسی متو نهج اببالهغ  مبانی ژ  ب بی    ژ مکتب اه

استخناج  ن  د ؛يا بدیو ژسیل  بتوان  سای  ها ژ اساس  یز سخنان اما  علا  وپ س بک زند ی ا

س بک زند ی   حیح ژ دامب  اس المی را شناخ  ژ بنای رسیدن ب  سعا ا  نیا ژ  خنا  نها را ب  

 دار  نف  ژ ب  هدف متعابی اسال  د  همان حیاا طیب  ژ سبک زند ی يوحیدی اس ه نایب شدد

 مبانی ه  نیاه يوحیده يهواه انمان شناسید هنهج اببالهغ  سبک زند یه واژگان کلیدی:

 

 

 

                                                           
 atemeh636@yahoo.com      هیئ  علمی  اناگاه فنهنگیان ژ  انا وی  دتنی علو  رن ن ژ حدیآ س ژهاکده نهج اببالهغ   د1
 Sehosseini43@gmail.com             بین  موز  ژ سنژر  ژ  انا وی  دتنی مبانی فه  ژ حهوق اسالمی  اناگاه سن یب رم  د2



 

                                                                                                                                                                        722   

 صومینی معبررسی اعتدال در هويت سازی خانواده بر اساس سیره

  1نن ب حمنی مهد 
 2حمو حمنی

 چکیده:

های اسال  ب  عنوان  خنیو شنیع ه خو  را  ینی میان  معنفی نمو ه ژ یکی از شاخص       
بارز اندیا  ژ عمب اسالمی اعتداپ ژ سنهیز از افناع ژ ي نیط  ر يمامی شئون زند ی اس د بنرسی 

های ارزشمندی را  ر اختیار انمان رنار  ر ابعا  مختلفه  رس ی معصو   انی افم ی زندسینه
 های فکنی جدیدی  ن بزر واران منطب  ساز د یکی از چابو هد يا اعماپ ژ رفتار خو  را بن سینهمی

 ر يمامی جوامعه بحآ هوی  اس د هوی   ارای ابعا  مختل ی مانند: هوی  فن یه اجتماعیه 
طلبد يا بن اساس مهیاسی معتبنه حدژ  هن ددا  رعای  وع ابعا  هوی  میفنهنگیه ملی ژ ددد اس د ين

اس د  ی معصومیوسازی بن اساس سینه  ن  د هدف از يحهی  حاضن بنرسی اعتداپ  ر هوی 
انده عباريند از: مبانی هوی  سازی  ر اسال  ددامند؟ ژ ابعا   ن سلااليی د   ر ایو زمین  مطنح شده

چگون  امکان سذین  ی معصومیوس ؟ اعتداپ  ر هوی  سازی  ر سینهچگون  ينسیم شده ا
ی ساین هوی   ینی ب  عنوان سای  ی معصومیوهد د   ر سینه میهای يحهی  ناان اس ؟ یافت 

باشدد از سوی  یگن مبحآ اعتداپ ب  مکمب ينبیتی ها میهوی ه ژ  ر ژارع ریا  ژ مبنای  یگن هوی 
 د يحهی   ن ی  رابب مااهده اس  د  ب   ورا متوازن مانع از افناع ژ ي نیط می ر يمامی ابعا  ينب

الهغ  نهج ابب ژ از منابع رن نه نهج اب صاح  ژ سیو رژی ب   ورا يو ی یه اسنا ی ان ا   نفت 
 است ا ه شده اس د ی هوی  سازی معصومیو  از سینهی مصا یجه  اراف 

 ه هوی  سازیدصومیوی معنه: اعتداپه سیواژگان کلیدی

                                                           
  nmoghadam91@yahoo.com    دارشناس ارشد س ژهو علو  اجتماعی     د 1 

 فو ژ بیمانب حنف  د2
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 از منظر قرآن ومعارف علوی مبانی و اصول سبک زندگی

 1منیم ح  ژر ی طارانکی
 2میثم ح  ژر ی طارانکی

 چکیده:     
 از منظن رن ن ژمعارف اما  علی هدف نوشتار حاضن استخناج مبانی ژ ا وپ سبک زند ی

ژ نهد مبانی سبک زند ی هغنبی می باشد؛ رژ  س ژهوه يو ی ی ژ از نوع يحلیب محتوا بو ه ژ جامع  
یاا ژ ارواپ منهوپ از حضنا  ماری شامب  یاا رن ن دنیم ژ  ثار ژ منابع هغنی اسالمی ژ احا یآ ژ رژا

ن ب ایو س ژهو ا وپ سبک زند ی اس د نمون   ینی ب  شیوه هدفمند ان ا  شده اس د علی
را ذیب چهار مبنای جهان شناسیه انمان شناسیه  علی مبنای  موزه های رن ن دنیم ژ معارف اما 

معنف  شناسی ژ ارز  شناسی استخناج ژ يبییو ژيحلیب نمو ه اس د یافت  های س ژهو حادی از 
  ن اس  د  :

ا ژ   اه هد  خاب  انمانی بهتنیو طنح سبک زند ي بنای بانه ينها ژ ينها از دمی بن می  ید اراف -1
ها بو ه ژ يما  يال  اژ  ر جه  سعا ا بان خال   ها ژ عابم بن يما  مصابح زند ی  ناز ژی  ی

 یکتا خاب  همتید-شو  ژ اژ دمی نیم  جز خداژند 
ی ژ  نچ  -2 رابب  سبک زند ی اسالمی ب  بعد عینی ژ رفتاری افنا  می سن از  ژ يا حدژ ی  ن را دم 

افنا  اس ه چنا  می ساز  ژبی نهو ا لی منبوع ب  مبانی سای  ای اعتها ی ژ باژرهای  ینیمااهده 
 نه ب  اسالمی یا هغین اسالمی  د  نمی يوان هیچ رفتاری را با رطع نظن از انگیزه هاه نی  ها ژ مبانی

پ  و    خاستگاه ا لی سبک زند ی اسالمی ایمان ب  ا بو ن  ن متصف ساخ د بنابنایو می يوان
 یو ژ مبانی معنفتی  یو مبیو اسال  اس  د   نایو هاه باژر ژ رفتار فن ی ژ اجتماعی انمان از  ن 

 می  ین د نااا

 دی اسالمیه رن ن دنیمه اما  علیمبانیه ا وپه سبک زند  واژگان کلیدی:
                                                           

 haqverdi.m@gmail.com                عضو  نژه معارف  اناگاه شهندن  ژ س ژهاگن             د1
 دارشناسی ارشد مدینی  رسان  از  اناگاه يهنانه س ژهاگن د2
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يست و طبیعت در   یسنت و سیره امام علمحیط ز

 1سیدعلی حمینی
 2مهدی عنفانیان

 چکیده:

مم  اب  مح  یط زیم    از مباح  آ مه  م ژ د  اربن ی رژز   ار ماس    ژ ب  ی ش  ک ب  نای 
به  ای با  ن بای  د ب    ح اظ    از مح  یط زیم    اندیا  یدد مم  اب  مح  یط زیم    ب    ر  دری  ر 
 م  وزه ه  ای اس  المی  ارای اهمی    اس    د     ی  اا متع  د ی  ر ر  ن ن د  نیم ب    ای  و مم  اب  

س  ن  ژ س  ینه عل  وی ب  دان ب    خص  وی  اختص  ای یافت    ژ  ر س  ن  ژ س  ینه معص  ومیو
انم ان را  ر بناب ن مح یط اط ناف ژ سینام ون خ و   ارای   ه ش ده اس  د ام ا  عل یيوج  ژی 

 ر  منیولری د    س   ار  ژ يو   ی  ه  ای امینابم  مم  ئوبی  ش  نعی  انم  ت  اس    ب    ط  و
بناب  ن  به ه  واه  یاه  انه حیوان  اا ژ ددد ش  اهدی ب  ن ای  و مدعاس   د  ر ای  و مهاب    س  عی ش  ده 

وج  ب   م وزه ه ای عل ویه نه و ژ جایگ اه طبیع   ژ مح یط زیم    ر س ن  ژ س ینه اس  با ي
 سیاوای اژبیو شیعیانه يبییو شو د

 ه محیط زیم ه حیوانااه  به دااژرزید: اما  علیواژگان کلیدی

 
 
 
 

                                                           
         اما   ا قی  اناگاه عضو هیئ  علم د1 

  karegar979@gmail.com                           انا وی  دتنی فه  ژ مبانی حهوق اسالمی           د2



 

722                             

 مدل مفهومی رضايت زناشويی برگرفته از اصول رفتاری زوج نمونه اسالم
 )سیره علوی در معاشرت با همسر(

 1عاط   حینا

 چکیده:
   ار ییا شهاژا دب جامع  ياثین چامگین ينیو نها  د   ر سعا ا یه زین بناییع  اسالم ر جام

ثن ایو نها  را يح  ياثین رنار  هده رضای  لنیو عواملی د  می يواند داردن  مخانوا ه اس ؛ از مهمت
هن انمانی بن اساس رانون اعضای خانوا ه بخصوی زن ژ شوهن از یکدیگن اس د از طنف  یگن 

خله   ارای حب  سینژی  اس  ژ ب   نباپ ابگو ژ مدپ بنای ابگو بن اری  ر زند ی فن یه خانوا  ی 
ژ اجتماعی خویو اس د  ر فنهنگ شیع ه ژجو  م اخن  سمانی ژ انمانهای دامب معصو ه سنمای  

  ا همهاب  با است  ر ایور می رژنددای بزرگ ژ معنوی ژ ساتوان  ای ارزشمند بنای ابگو بن اری ب  شما
 ر بنخور   حضنا امینابملمنیو یژ   تار یاز ا وپ رفتار یاز رژ  يحلیلی يو ی ی نمون  های

 یب جوانب ژ جزفیاا ایو رفتاره  امشو  يا  ر يحلییبیان م با هممن بزر وارشان حضنا فاطم 
ناژان با يال  ف هغنب ید   نیا ید م هومبا هممن بن اشت  شو  یم هو  ساز ار ی رک داربن  یب  سو

د   ی ن  ار   ر حاب یداربن  یژ ارای   ن ب   ورا مدپ ها ی ر م هو  ساز یمتخصصان خو   سع
 ن را  ر اختیار ما رنار  ا ه اس د  یهتنیو يعنیف ژ زیبا ينیو مدپ عمل یو مبیو ما رنن ها سیو ب
  مهمتنیو ابعا  مدپ م هومی رضای  زناشویی د  از سینه ایو زژج نمون  نتایج ایو س ژهو ناان  ا

هممنی ژ ژظایف فن ی اس د استنباع می شو  شامب ان ا  ژظایف بند یهان ا  ژظایف 
ه   ب  هممنه محب  ژ احتنا  فناژان نمبیه راز اریژ يوج  ب  بند یه  بن ژ بن بار یخدامحور

نامهدژرهيهمیم دار  ر خان  ژ مدینی  زمان  ییز از يهاضاهممنه سنه یزین  ظاهن ژ باطو بنا
اس دامید اس  ابگوبن اری از ایو مدپ بتواند  ر اريهاء رضای  زناشویی زژجیو ملثن بو ه ژ سبب 

 جلب رضای  ابهی  ن  د

 سینه علویه مدپ م هومی رضای  زناشوییه زژج نمون  اسال د :واژگان کلیدی
                                                           

 a.heyrat@yahoo.com          د مدرس  نژه مااژره  اناگاه ا  هان     1
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 اجتماعیراهبرد افزايش همدلی 
 ر سیرۀ اخالق اجتماعی امام علیهای قرآنی دبا رويکردی به تجّلِی آموزه

 1مهیار خانی مهد 

 چکیده:

ی  موزه -س ژهو حاضن با رژ  يو ی ی سینۀ  رهای رن نی  يحلیلی ژ بن مبنای يحلیِب ي ل 
سن اخت  اس د ه ب  ارافۀ راهبن ی ب  منظور افزایو همدبِی اجتماعی اخالق اجتماعی اما  علی

 ينیو نتایج ب   س   مده از س ژهو بدیو رنار اس : مهم

ی شاخص  -1  :شامب -ماعی  ر رن ن  ر سینۀ حضنا علیهای بنجمتۀ اخالق اجتي ل 
مو ظوه امان   اریه ژفای ب  عهده امن ب  معنژف ژ نهی از منکنه ان اق ژ ایثاره يعاژنه يواضعه ح 

بیانگن  ن اس  د  ينها با يبعی   از ابگوهای  -ش  ژ معاشنا نیکو بنه  دار ه عداب ه ع و ژ  ذ
  ن  دهای مختلف  نه ب  طور دامب ژ  ری ه محه   میابهی اس  د  اخالق  ر جنب 

های مذدوره ب  راهبن ی  س  یاف  د  بن اساس  نه با يوان با نگن  يحلیلی ب  شاخص می -2
ه یهیو افنا  نمب  ب  ح ظ حنیم خو  ژ  یگنان را  ر «ذاا حب  » ژ هغنیزۀ« حنیم»يکی  بن دلیدژاژۀ 

 ح ظ -های حدارلیچارچوب رژابط اجتماعی افزایو  ا د  ر ایو راستاه يمامی افنا  جامع  از نگن 
ب  سوی افزایو همدبی  -ها  ر راستای بند ی خداژندح ظ حنیم انمان -يا متعابی -حنیم فن ی

 اجتماعیه  ا  بن خواهند  اش د
 

یه سینهه اخالقواژگان کلیدی  داجتماعیه رن ن دنیمه اما  علی : راهبن ه همدبیه ي ل 

                                                           
  andqurani.qom@gmail.com      انا وی  دتنی علو  رن ن ژ حدیآ  اناکده ا وپ ابدیو رم   د1

mailto:andqurani.qom@gmail.com-
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 اده و بستگان در سیره امام علیتعامل و معاشرت با خانو 

 1حکیم  خزاعی

 چکیده:

عنوان همت  نخمتیو ساین نها های خانوا ه نها  اساسی ژ محوری  ر جامع  اس  ژ ب 
ينیو ژاحد اجتماعی اس  د  اساس ژ زینساخ  ژاحدهای خانوا ه دوچک یدد اجتماعی ب  شمار می

 اجتماعی بزرگ ژاحدهای  ر نهو ای ای بنای افنا  د  ژسهمی موفهی  میزان رژ دين ب  شمار میبزرگ
نوا ه ها  ر دانون مهدس خادنند بمتگی يا  ب  نحوه رشد ژ ينبی  ژ شکوفایی استعدا های  نمی ای ا

یابیم د  بیاتن  ر ها ژ ماکالا ژ فم  ژ با نگاهی ب  ژضعی  نابمامان اجتماع  رمی  ار د همچنیو
يواند مناأ بدبختی ژ سعا ا افنا  باشدد  ین ؛ بنابنایو خانوا ه میف ورها از خانوا ه سنچام  می

 د ن   ژ سعا ا ژ خوشبختی اعضای خانوا ه را ب  همناه خواه نچ  موجب يحکیم دانون خانوا ه می
 اش  ژجو  يعامب ژمعاشنا نیک ژ يوج  ب  ژظای ی اس  د  هنددا  از اعضای خانوا ه نمب  ب  

باشند؛ ژ  نچ  موجب يزبزپ ژ نابو ی ژ ها مییکدیگن  ارند ژ از نظن اخالری موظف ب  رعای   ن
 ريوجهی افنا  نمب  ب  يعامالا خو   های اخالری ژ بی ن   ژجو   سیببدبختی خانوا ه می
بهتنیو ژ زیباينیو ابگو بنای  شنایی افنا   ار امینابملمنیوباشد؛ رفتار ژ   تخانوا ه ژبمتگان می

 می ب  عنوان نمون  حضنا علیباشد  ر خانوا ه ژ بمتگان می با نحوی يعامب ژ معاشنا
ذی ِبِ  َيطین  یعن َک ابَّ م َجناح  ه  نان چون  ی خویااژندان  را  نامی بدار د  فنمایند:اًدِنً  َعِایَنَيک َفِانَّ

؛ اما از  ن ا د  ب    تار ژ رفتار ایاان  ر ایو زمین  دمتن يوج  شده باپ يو همتند د  بدان سنژاز میکنی 
موضوع  ژهو ر ایو س ژ بیاتن ب    تار ژ رفتار ایاان  ر ابعا  سیاسی ژ حکومتی يوج  شده اس  بذا 

 را مور  بنرسی رنار  نفت  اس د ژبمتگان از منظن اما  علیا ه يعامب ژمعاشنا با خانو

 ه بمتگاندیعامبه معاشناه خانوا هه سبك زند ه ياما  علیواژگان کلیدی: 

                                                           
 hakimehkhazaee@gmail.com          انا وی رشت  ابهیاا ژ معارف اسالمیه فلم   ژ دال   اناگاه بینجند      د1

mailto:hakimehkhazaee@gmail.com
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 علی از ديدگاه حضرتاجتماعی  کنترل

 1 سید دنیم خوب بیو خو  نظن
 2 جوا  موسیوند

 چکیده:

تماع  ر اج ینه ت   ر نوع انمان با زند  یاستعدا ها ییب  دماپ مطلوب ژ شکوفا دنیراه رس گان ی
 ن یانتظا  ژ سذ  یرعا هینظم یامو ژ بدژر از هن ون  ب یجامع  ا  ا یا یممکو اس د بنا یبان

 یضنژر یجامع  امن یاعضا یيمام یبنا یاجتماع یشدن ا وپ زند  ن یژ نها  یرانون یچارچوب
عضاه ا یسم   ر بنخ یژ هوس ها اپیژ ژجو  ام افنا  ویا ویيضا  منافع  ر ب زین گنی  یاس د از سو

 ویا  ر .ساز  یمعضب مطنح م کیرا ب  عنوان  یاجتماع  یژ بنهم خور ن امن یاختالفاا احتماب
ا امو ر ی ر ساخ  جامع  ا یانیعن   دمک شا ویمت کنان  احب نظن  ر ا یها د اهیراستا طنح  

ژ ب   سو کیاز  انیعیب  عنوان اما  ش یحضنا عل یاجتماع ا یاند یساز د بازشناس یممکو م
را بنعهده  ویساپ ا اره جامع  مملم ویچند یبنا ویمملم   ید  با بهب خل یحکومت یتیعنوان شخص

وج  ب  ي  هیژ ينب می رباره م هو  عداب ه نهو يعل ییها د اهیژ با طنح   گنی  ی اشت  اس  از سو
وج  ژ ي یاخالر بیامان با رذا یبن سنژر  مکار  اخالق ژ مبارزه ب دیاز منکنه ياد یامن ب  معنژف ژ نه

هم  جانب  ب  ممافب  ما اهت  یامو ژ  ر نها یطیمح  ا ی ر ا یاجتماع یب  نهو  ژب  ژ نها ها
 اشت  اس د س ژهو حاضن  یمنطب  با ا وپ اجتماع یاجتماع ی ر ساخ  نظام یسع هیارتصا 

  ار د یحضنا عل د اهیاز   یتماعم هو  دنتنپ اج ویی ر يب یيالش

 دعداب  هینظارا اجتماع هیدنتنپ اجتماعه سینهه اما  علی واژگان کلیدی:

                                                           
  khoshnazar110@gmail.com    ناگاه علو  رن نی مالین      مدرس حوزه ژ  اناگاه ژ رفیب  ا د1
 j.moosivand136969@gmail.com                                       مالین رن نی علو   اناکده رن ن علو  رشت   انا وی د2

mailto:khoshnazar110@gmail.com
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 ره اجتماعی امام علیسی

 1سیددنیم خو  نظن
 2سکین  افاار

 چکیده:

  د  منااء  ن رن ن ژ سن  بن ا وپ ژ روانینی استوار اس سینه اجتماعی اما  علی
 ر بنخور  با افنا  جامع  ب  حهوق ژ دنام   نها احتنا  می  علیمی باشدد اما  سیامبن

 ذاشتندد از منظن  ن بزر وار من   از نظن اجتماعی ب   ژ  ست  يهمیم می شدند  نژهی بنا ر  ینی 
مملمانان ژ  نژهی  ر  فنینو با  نها یکمان بو ند بذا  ر رژابط اجتماعی خو  با مملمان ژ 

 ر رژابط با  ژس  ژ  شمو منژا ژ مدارا را ا ب رنار  نبو ندد اما  علی هغینمملمان ي اژيی رافب
 ا ه ژ س ار  ب  رعای  اعتداپ  ر  ژستی ژ  شمنی می نمو ندد ژ از  ن ایی د  هم  من   را از نظن 
طبهايیه حهوریه ارتصا ی بنابن می  انمتند بذا معتهد بو ند همگان  ر بنابن رانون ژ  ا  اه اسالمی 

من   را  ر رژابط اجتماعی خو  با  یگنان  پ بنابنندد  ر نتی   اما  علیز  ر يهمیم بی  ابماژ نی
ب  راز اریه عدپه احمانه انصافهخو  رژیی ژددد  عوا می نمو ند يا با رعای   ن ا وپ فن  ب  

اشک  جایگاهی بنسد د  ا ن ندای ح  را ببیک     ژ  ار فانی را ژ اع نمو  هم  من   از فهدانو
 ریزند ژ ا ن زنده ماند همگان با اشتیاق ب  سویو  یندد

 ه خو  رژییه عداب ه منژا ژمدارادسینهه اما  علی واژگان کلیدی:
 
 

                                                           
  khoshnazar110@gmail.com    مدرس حوزه ژ  اناگاه ژ رفیب  اناگاه علو  رن نی مالین       د1
 afshartheology93@gmail.com                     انا وی دارشناسی ارشد علو  رن نی  اناگاه مالین        د2

mailto:khoshnazar110@gmail.com
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 علیی امیرالمؤمنینمعلمی در سیره مسئولیتاحساس  اعتالیهای راهکار

 1محمدمهدی خیبن

 چکیده:
 ی يعلیم ژ ينبی  اس هممافب  ر حوزه ينیوينیو ژ حیايیمملبی  معلمی د  از بنیا ی

ی ینهبن س یا  ینی خواهد شدد نگاه محههان  ب  ایو امن با يکی  -ضامو اجنای مطلوب فنایند یا  هی
ف ساز د هدين میه  هنگ حند  بنای يحه  جامع   ینی سیانفت  را هموارين ژ سنیعمعصومیو

بنای اعتالی احماس مملبی  سذینی  ر  علی های ينبیتی اما از ایو نوشتاره سن اختو ب  رژ 
 کوم  ظاهنی اما  علیمیان معلمان اس د با استنا  ب  رژایاا ژ شواهد ياریخی ژ با يوج  ح

ی  ن بزر واره ضنژرا ایو ژ  ر نتی   امکان ابگو بن اری بهتن از سینه نمب  ب  ساین افم 
 شو دس ژهو بیاتن  شکار می

  سب يحلیلی اس د  ر ایو مهاب -دتابخان  ای ژ از نوع س ژهو يو ی ی بنرسی حاضن جنب  يحهی 
ی امینابملمنیو سذینی معلمی  ر سینهاز بیان م اهیم دلیه راهکارهای اعتالی احماس ممئوبی 

استنباع شده؛ ژ از ایو رهگذر ي اژا مملبی  ژ احماس مملبی ؛ ژ نیز خاستگاه احماس علی
يأدید بن راهکارهای  ی اما  علی ر سینه بیان شده ژ بدس   مده د  ی علوی نیزمملبی   ر سینه

معنفتیه اعتها یه رفتاریه سا ا  ژ عهاب ژ يوج  ب  نتایج داره موجب يهوی  ژ اعتالی احماس 
مملبی  سذینی معلمان شده اس د امید  نک  ایو س ژهو  امی هن چند دوياه جه  رسیدن ب  يمدن 

 مبانی علوی باشدد نویو اسالمی بنخاست  از

 دامینابملمنیو علی یممئوبی  معلمیه احماس ممئوبی  معلمیه سینه واژگان کلیدی:

 
 

                                                           
 kheibarmohammadmehdi@yahoo.com                         ابل  حافنیه میبد   انا وی  دتنی  اناگاه  ی  د1
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 یهای امام علاقتصادی در آموزهدهی فرهنگ در پیشگیری از جرايم سامان

 1مصط ی  باا  يهنانی
 2سمان  فتحی  

 چکیده:

اس    ژ حک  ومتی د    ه ب       الح  ژرن  ده ام  ور ه  ای ام  ا  عل  یفنهن  گ  ر  موزه
د   ن  ه د؛ چنان ار ه بای د ب ن  ن باش د ي ا فنهن گ  ن جامع   را س اما داهو جن  را  ر اندیا  

 هی فنهن گ بنای سیا گینی از ج ن ه ب   ژی  ه ج نایم ارتص ا ی ب   س امان امینملمنان علی
 ن ه  ای ام  ا ه ار  داماا د  ن د ای  و نوش  تار ب  ن  ن اس    ي  ا ب  ا بنرس  ی  موزهجامع    ار  دا  می

 هی فنهنگ  ی ب  و ه ما  خص نمای  د؛ ای  و د  ار ب    رژ  فه    حض  نا را د    س  بب س  امان
 ه د د   ام ا  ابحدیثی ژ يا کیب خ انوا ه ح دیآ   ورا  نفت   اس  د ای و يحهی   نا ان می

ی سیا  گینی از ج  نایم ارتص  ا ی ب    ا   الح فنهن  گ ظل  م  هی فنهن  گ  ر زمین   ب  نای س  امان
نم  و ه اس   د يغیی  ن ژ ا   الح نگ  ن  نم  ب  ب    س  تیزی ژ ا   الح فنهن  گ ارتص  ا ی ار  دا  

م   تو از م   ن    ر ظلمس   تیزیه ی   افزایی  ر ظلمظل   مه رهغب     حمای  از س   تیزیهاری ج 
همچن  یوه  س  تیزی ب  و د هی فنهن  گ ظلمه  ای ام  ا  ب  نای س  امانس  تیزان از جمل    رژ ظلم

ن  ای ا   الح بی  نو نم  ب  ب    د  ار ژ ي  ال ه ای   ا  فنهن  گ س  ادی ارتص  ا یه ای   ا  فنهن  گ هغ
ب  نای ا   الح فنهن  گ  از ار  داماا ام  ا  عل  ی ژرزیرناع   د   افی ژ ای   ا  فنهن  گ 

  یددارتصا ی ب  شمار می

 هجنایم ارتصا یداما  علیسیاگینی از جن ه هی فنهنگهفنهنگهسامانواژگان کلیدی:

                                                           
 delshadtehrani@gmail.com     د استا یار  اناگاه رن ن ژ حدیآ          1 

  samaneh.fathi92@gmail.com                  یآ       نهج اببالهغ ؛  اناگاه رن ن ژ حد یو نا یآدارشناس ارشد علو  حدد 2

mailto:samaneh.fathi92@gmail.com
mailto:samaneh.fathi92@gmail.com
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 تطبیقی آثار اجتماعی امربه معروف و نهی از منکر از ديدگاه نهج البالغه و بررسی 
 شناسان غربیجامعه 

 1سمینا رجب زا ه ياکنی     
  2 سهیال سینژزفن  

  چکیده:
امن ب  معنژف ژ نهی از منکنیعنی  عوا ب  نیکی ژ باز اشتو از امور ناسمند  ر حوزۀ های 

يواند فن  ژ جامع  را ب   ذار  ژمیفن ی ژ اجتماعیه  ثار ژ سیامدهای مهمی را از خو  ب  جای می
ازایو رژ  ر  .ژ سیانف ه هدای  دند ژ ينک  ن سهوع ژ انحطاع را ب  بار  ژر سوی ژحداه سالم  

 موزه های  ینی ب  بزژ  زند ی اجتماعی ژ ممئوبی  افنا   ر بنابن یکدیگنه يأدید ژ با طنح فنیضۀ 
ع  ممعنژف ژ نهی از منکن ب  ایو نیاز اجتماعی ساسا  ا ه شده ژ راه را بنای سویایی ژ بابند ی جا ب  امن

ضنژرا ایو نظارا اجتماعی  ر  ثار جامع  شناسان هغنبی مانند يوماس هابزه   .هموار ساخت  اس 
  وس  دن ه  ژردیمه يابکوا سارسونز ژددد ب  رژشنی ژ با ا بیاا  مختلف مور  يوج  رنار  نفت  

 لمنیوب امینابماس د ایو مهاب  ب  شیوه يحلیلی ب  بنرسی  راء هغنبیان سن اخت  ژ  ن را با معارف نا
نظم اجتماعیه دنتنپ اجتماعیههمبمتگی اجتماعیه امنب  معنژف ژ نهی از   .مهایم  دن ه اس 

منکنه م اهیمی معا پ ژ مااب  همتند د  ابتزا  را ب   نچ  د  باید باشده ب  ذهو متبا ر می 
سازنددم اهیمی د  هم  ثار فن ی ژ هم  ثار اجتماعی فناژانی  ر جامع  ب   نباپ خواهند  اش د  ر 

ب  فناخور  انو خو  ب  بنرسی بخای از  ن سن اخت  اندد بکو  ر نهج اببالهغ  ایو  هن  ژره محههیو
مبحآ از زژایای مختلف مور  يحلیب رنار  نفت  ژ  ثار ژ سیامدهای  ن يبییو  ات  ژ نیز ضنژرا ژجو  

 ژاجنای  ن ب  مخاطبیو  وشز  شده اس د

 ده اما  علیه ا الحه نظارا اجتماعینکننهی از مژ نهج اببالهغ ه امن ب  معنژفواژگان کلیدی: 

                                                           
 s.r25532553@gmail.com      يهنان انو  موخت   اناگاه علو  حدیآ  د1
    انایار  اناگاه فن ژسی ماهد   اناکده ابهیاا        د2
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 با همسر، خانواده و نزديکان آداب معاشرت امام علی

 1اعظم رحم   با ی

 چکیده:

 ین ه دمی د  منگ را س ینا ژ س ن  هن دم ی بن اس اس جهان بینی خای اژ ش کب می
 ن  د اما دمی د  نگن  ژ ب   نیا طمع  ار  هم  اخالق ژ رفتار ژ   تار   ر مدار  نیا مینابو ی می

یو رژ زند ی ژ نگن  س  ینا ژ س  ن  اژ بن اس  اس اخالق ژ يهواس   د از اموحدان  ب      ژ عابم می
 ر جبه   یگن نز یکانو از  ن جه  د  علیبا همم  ن ژ فنزندان ژ     اب معاش  نا علی

ف جها  ادبن ژ ه نا دبنی ب  حدادثن رش  د رس  یده اس    رابب يوج  اس   د ایو س ژهو با هد
با نز یکانا ان  ر  د  اس   ابگویی موف  بنای يما   نرس ی ش یوه های معاش نا اما  علیب

 ر معاشنا  یو سواپ ساسا  وید د  اما  علیهای  زا ه  ر زند ی شخصی اراف  دند ژ ب  اانمان
 با نز یکان ژ خویاانو ب  چ  ا وبی سایبند بو  ژ چگون  با  نان رفتار می دن د

 داما  علی اب معاشناه  ل  رحمه عداب ه سع   دره مهمان نوازیه   واژگان کلیدی:
 
 
 
 
 
 

                                                           
 sabetazam157@yahoo.comاسالمیه استا یار ژ مدرس ياریا ملسم  علمی يحهیهی مکتب ننجب   دتنی ياریا ژ يمدن ژ ملب د 1

mailto:sabetazam157@yahoo.com
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 در بیان حکمت های فروع دين سیره امیرالمؤمنین علی

 1زا هرضا رستمی  

 چکیده:
ضنژری ينیو ممئل  سب از ایمان ب  ا وپ اساسی اسال ه شناخ  شنیع  خداژند ژ اردان 

باشد ژ عبا ا ژ دماپ ژ سعا ا   می  ر  نیا ژ  خنا هم با عملی اسال  ژ سایبندی ب   ن اردان می 
دامب ينیو انمان های رژی دا می دندد اهب بی  عصم  ژ طهاراعمب ب  شنیع  ابهی معنا سی

زمیوه سیاگامان هم   ابحان  ر سایبندی ب  فنافض ابهی همتنده سب  ر حهیه  رمز انمان دامب 
 نیع  خداژندی اس دشدن  ر شناخ  ژ عمب ب  فنافض ابهی ژ ش

 ر ایو مهاب  ب   ن بخو از شنیع  اسال  د  فنافض ژ اردان عملی  یو ابهی ب  حماب می  ید از 
 ر بخو های  شده اس د اما  علی اشاره جمل  نمازه رژزهه جها  ژ ددد از  ید اه اما  علی

ن ب  رژی  ژری ب  مختلف خطب  هاه نام  ها ژ حکم  های خو  مخاطبان را ب   ورا های  ونا و
شنیع  ابهی ژ اردان عملی اسال  فناخوانده اس  ژ با بیانی زیبا ب  اهدافه  ثاره بنداا ژ علب ژجوب 

ن  ایبندی ب   نها هموار نمو ه اس دایو اردان اشاره دن ه ژ از ایو طنی  راه را بنای شناخ  بهتن ژ س
را  ر سایبندی خابصان  ب  ایو   یگن امامان معصو ژ  ژ علی دب د  حضنا محمد

فنافضه اسوه عینی خو  رنار می  هد باید  ر   تار ژ عمب همناه ژ همموی  نان سیو رژ  ژ ایو همان 
رمز دماپ انمانی ب  يما  معنای دلم  اس دامید اس  با  رک شایمت  شنیع  خدای عزیز ژ بلند 

  حب   ن بند ان شایمت  شویمدمنيب  ژ عمب ب   نه عزا ژارعی را ب   س   ژریم ژ هم 

 ه دماپه عمبه نمازه شنیع ه  ژستیه عبا اه اخالی: اما  علیواژگان کلیدی
 

                                                           
 rostamizadeh@uk.ac.ir    استا یار  نژه معارف اسالمی  اناگاه شهید باهنن دنمان       د1 
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  زندگی ازسیره و سخنان امام علیروش شناسی استنباط سبک 
کید بر مقتضیات زمان و با  مکان تأ

 1ابناهیم رضایی   ریانی
 2محمدعلی رضایی ا  هانی

 چکیده:
مکتب اسال  ارتضا می دند  نچ  را بان  ر ممین رشد ژ دماپ خو  ب  جامعی  ژ جاژ انگی 

ه ژ  ر رأس  نها امینمومنان علی  ن نیاز  ار  بیان دن ه باشد ژ چنیو نیز هم د سینه اهب بی 
ي لی عملی  موزه های اسال  اس  د  می يواند چناغ راه  یند ان بنای رسیدن ب  سعا ا  نیا ژ  خنا 

بک اس د اما س« سبک زند ی»سویه یکی از دلیدی ينیو ملب   های سعا اه ينسیم از  یگن  باشدد
زند ی بان  ر هن عصنه يح  يأثین مهتضیاا زمان ژ مکان زند ی اژس  ژ الز  اس   نچ   ر سینه 

 زار  شده اس ه مطاب  با نیازهای امنژز بان بازخوانی ژ استنباع  ن  د این اس    ن حضنا
 شکار می  ن   د  هدف از نگار  ایو « رژ  شناسی استنباع سبک زند ی»د  ضنژرا يدژیو 

اع سبک مبانی استنب»مهاب ه يدژیو ایو رژ  شناسی اس د از ایو رژ سب از بیان دلیااه ب  يانیح 
 ر سبک زند یه مانژعی  اجتها  رژشمنده  ژ افم  منجعی  علمی سیامبن مانند« زند ی

يأثین عنف  ر استنباعه سن اخت  ایمد  ر ا ام ه رژ  هایی را د   ژجو  احکا  ثانوی  ر  یوه ژ
 انامندان مملمان  ر استنباع سبک زند ی ب  دار  نفت  اند يانیح دن ه ایم ژ بن سینه 

يطبی   ا ه ایم د  مهم ينیو  نها عباريند از: راعده جنی ژ يطبی ه ي کیک احکا  ثاب  امینملمنان
اب ناغه ابغاء خصو ی ه ينهیح مناعه بهنه  ینی از حکم عهبه ژ رعای   ژ متغینه اجتها   ر منطه 

مصلح  ژ م مدهد نتی   ایو مهاب   ن اس  د  با يممک ب  سینه علوی ژ استنباع رژشمند سبک 
زند ی از  نه می يوان نمون  بی نظینی از سبک زند ی اسالمی را ب  نمایو  ذاش  د   ر هن زمان 

 ان شنایط( داربن   ار دژ مکان )متناسب با هم
 درواعد استنباعه سبک زند ی رژ  شناسیه استنباعه ه: امینملمنانواژگان کلیدی

                                                           
 erezaei@yahoo.com                    بمی  رم      دتنای ي مین يطبیهی جامع  ابمصط ی ابعا د1
 rezaee@quransc.com                 عضو هیئ  علمی ژ استا  يما  جامع  ابمصط ی ابعابمی  رم      د2
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 پاسخ به شبهات پیرامون جايگاه زن در نهج البالغه از زبان نهج البالغه

 1شهناز رضایی
 2رحیم خادپور

 چکیده:

مطابب متنوع ژ متعد ی  ر  نهج اببالهغ  ب  عنوان یکی از مهمتنیو َاسنا   ینی ماه ماتمب بن
های معارفه اخالق ژ احکا   ینی اس د بخای از معارف نهج اببالهغ  مور  سوء بن اش  هم  زمین 

   ن بن  یو اسال  رنار  نفتهاه من ذ ژ  ستاژیزی بنای طعن  ژار  دنرنار  نفت  ژ ایو سوء بن اش 
يوان ه ب  سهوب  میاناا اما  علیبالهغ  ژ ساین بیاز طنی  يدبن ژ يأمب  ر خو  نهج اباس د

ال » ه«ایاک ژ مااژرة ابنماء»های ایاان را  ریاف د ازجمل  يعابین معنای  حیح ژ  رس  فنمو ه
ه «ابمنأة شن دلها»ه «ان ابنماء نوارص االیمان ژ نوارض ابحظوظ ژ نوارص ابعهوپ»ه «يملک ابمنأة

مامی ژ ددد ي« یا اشباه ابنجاپ ژ ال ابنجاپ»ه «بنماءیايی علی ابناس زمان ددد یکون ابملطان بماورة ا»
انده باید  ر بمتن مناسب خو  فهم ها ژ ساین يعابینی د  مور  سوء بن اش  رنار  نفت ایو فنمو ه

شونده ن  اینک  ب   ورا یک عبارا م زا از بمتن ژ سیاق   تار مور  سوء بن اش  رنار  ینندد يوج  
 رباره يعابینی د  مور   خصوی عنای  ب  يوضیح خو  اما الهغ  ژ ب  ب  مضامیو يعابین نهج ابب

انده باعآ فهم  حیح ژ سابم از ایو يعابین خواهد بو دمهاب  حاضن ب  رژ  سوء بن اش  رنار  نفت 
ای ژ اسنا ی يأبیف شده اس  ژ هدف از  ن ساسا ب  يحلیلی   يو ی ی ژ از طنی  مطابعاا دتابخان 

 باشددمی منیولنتی   سوء بن اش  از يعابین امینابمشبهايی اس  د  

 ه شبهااه زنه نهدد ج اببالهغ ه اما  علی: نهواژگان کلیدی

                                                           
 hahnazrezaee.441@gmail.com ن ژ حدیآ  اناگاه  زا  ارژمی   بین  موز  ژ سنژر ه مدرس  اناگاه ژ  انا وی  دتنای علو  رن د1
 khakpoor.pnumah@gmail.com                  استا یار  نژه علو  رن ن ژ حدیآ  اناگاه سیا  نور     د2
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 ست و همنشین خوب از ديدگاه علیويژگی های دو 

 1محمد زبیکانی                                                              
 2حمیو زبیکانی

 چکیده:

 ؛  اشت  اس ژس  خوب ژ ژی  ی های  ن از  ینباز مور  يوج  سیاوایان ژ بزر ان  ینی رنار 
بنرسی شدد ابتدا ژی  ی های  ژس  ژ همنایو خوب ) يهوای  ی حاض ن  ید اه علی مهاب   ر

ابهیه خو  خلهی ژ حمو خل ه سخاژا ژ بخاوه  دار  ژ یکننگیه انتها سذینیه خن مندیه 
 راز اری( مطنح ژ يعنیف شد ژ سپب سیا  های  ن مور  بنرسی ژ ي زی  ژ يحلیب رنار  نف د 

 د ه انتها سذینیه  دارو  خلهیخوبه يهوای ابهیه خ ه  ژس : علیواژگان کلیدی

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 mohammadz87@yahoo.com                            انا وی دارشناسی ارشد مااژره شغلی  اناگاه عالم  طباطبایی     د1
 انتظامی ژ مدرس ممیزی ناجادارشناس علو   د2
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 عزت نفس از ديدگاه علی

 1محمد زبیکانی
 2عبدابل  هغالمنضا داشی   

 چکیده:

 عزا ن ب م هومی اس  د  از  ین باز  ر دانون يوج  ژ اهتما  سیاوایان  ینی ژ همچنیو رژان
با محوری  موضوع عزا  حاضن با هدف بنرسی  ید اه علیشناسان رنار اشت  اس د مهاب  ی 

مطنح  ن ید ژ سپب عوامب يحه  عزا ن ب )يهوای  ت  شده اس ه ابتدا  ید اه علین ب سن اخ
ابهیه  نامی  اشتو ن به  ژری از  ناف  ژ سمتی( ژاداژی شددسپب  ید اه مزبو بنرسی شدد ابتدا 

ژ  کیه نیاز ب  امنی سیو شنع های ضنژری ژالز   ر ارضای نیاز ب  عزا ن ب)نیازهای فیزیوبوژی
ثبااه نیازهای يعل  ژ عا ( مطنحه  ژ سپب نیاز ب  احتنا  از جانب خو  ژ  یگنانه د  عزا ن ب  
بخای از ایو نیاز محموب می شو ه مور  بنرسی رنار  نف د ر انتها  ژ  ید اه مور  ارزیابی رنار 

اری ا  ب   زا ی ژخو مخت نف  ژ شباه  ها)شایمتگی ژ  الحی  انمان  ر دمب عزا ن به اعته
 ر دمب عزا ن به يال  ژ اهتما  شخصی  ر دمب عزا ن ب( ژ ي اژا های )نهو معنوی  
 ر يحه  عزا ن به فطنا ابهی ژ ما یه بن ژر ه شدن نیازهای فیزیوبوژیکی  رمهابب يحمب رنج 

 ها ژ سختی ها ژ ریاض  ن ب  ر يحه  عزا ن ب(  ژ  ید اه مور  بنرسی رنار نف د

 ه مزبود: عزا ن به علیاژگان کلیدیو 

 

                                                           
 mohammadz87@yahoo.com                 دارشناسی ارشد مااژره شغلی  اناگاه عالم  طبابایی د1
    ag.kashi@gmail.com       استا یار  نژه مااژرهه  اناکده رژاناناسی ژ علو  ينبیتیه  اناگاه عالم  طباطبایی د2
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 در تعامل با خلیفه اول سیره امام علی

 1حبیب زمانی مح وب

 :چکیده

یک  ی از مب  احثی د    ي  ادنون دمت  ن ب     ن يوج    ش  ده اس    ن  وع بنخ  ور  ژ يعام  ب 
د    بیا  تن مطاب  ب رای  ج  رب  اره زن  د ی ام  ا  ب  ا خل   ا اس   د چن  ان س  ن یده ام  ا  عل  ی

ب ا خل  ا حکای    ارن د؛ ح اپ  نک   ي أملی  ری    ر   ر  ژره خل  ا از يهاب ب ام ا  علی
- ر  ژران خان     ه د مح ور بم یاری از ار داماا حض ناي اریا ژ س ینه ایا ان نا ان م ی

ناینی بن مبنای يعامب با خل  ا ب و ه اس  د  ر ای و س  ژهوه ض مو اش اره مختص نی ب   بیع   
 سن ازیمد مصا یهی از يعامب ایاان با خلی   اژپ میبا خلی   اژپه ب  ذدن  اما  علی

ب  نای ح   ظ  ی  و اس  ال  ژ  ه  ای يحهی    ح  ادی از ای  و اس    د    ام  ا  عل  ییافت   
يحه   ژح  دا ام   اس  ال   ر بناب  ن  ش منان  اخل  ی ژ خ ارجیه ب    ژی   ه مني دانه حاض  ن ب    

ب  ا اب  وبکن نی  ز  بیع    ب  ا اب  وبکن ژ  ر ا ام    يعام  ب ب  ا خلی     اژپ ش  دد مبن  ای يعام  ب ام  ا 
همناه ی  ح ظ اساس اسال  ب و  ژ هنج ا ينه ا يأیی د عملک ن  خلی    مط نح ب و ه حض نا

رس  اندن  ر مهابل    ب  ا مني  دانه ما  اژره  ر د  ن د يا  وی  ب     م  یب س  پاه اس  ام ه ی  ارینم  ی
 ژری ر ن ن از مه م ي نیو مص ا ی  فتوح ااه ح ب ژ فص ب مم افب رض ایی ژ ي ال  ب نای جم ع

 با خلی   اژپ اس د يعامب اما  علی

 ه ابوبکنه يعامبه سهی  ه اسال داما  علیهای دلیدی: ژاژه

 

                                                           
 د    Zamani1358@Gmail.comاسالمی س ژهاگاه اما   ا قب استا یار ياریا ژ يمدن مل د1

  ژهاگاه علو  اسالمی اما   ا ق ر س 1931ایو مهاب  بن نفت  از س ژهای با عنوان اما  علی ژ خلی   اژپ اس  د   ر ساپ 
 ان ا  شدد
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 له خالفتأبه مس و آثار رويکرد فرهنگی حضرت علیاهمیت 

 1محمد زندی
 چکیده:

از جهاا مختل ی  ارای اهمی  اس د اختالف میان مملمانان   ژران خالف  اما  علی
 ر امن خالف  ژ شکب  ینی س  جنگ  اخلی  ر ایو باره را شاید بتوان مهمتنیو خصیص  ایو  ژره 

نوان  ب  خالف  ب  عأ   سو ه مملی تناض مملمانان ب  خ اجنای اع  م  ر م  اببت  سیاتن ه  انم د
می ش  و    نچ  باعآ يوج  خای ب   ژره خالف  اما  علی ب  ای دانونی مطنح ش  ده ژبیأمم  
 ب أبا رژیکن ی فنهنگی ب  يبییو مم ب  اس د اما  علیأکن  مت اژا ایاان نمب  ب  ایو ممرژی

خالف   ژ  ف اع از مورعی   خو  ب   عنوان خلی   مم  لمانان سن اخ د ایو رژیکن  د   ر راببهای 
خی ژاجد اهمی  بمیار بو ه ژ سیامدهایی را نیز موجب شده مختل ی سی  نفت  شده  ر  ن مهطع ياری

اس  د   ر نگاه دلی مثب  ژ زمین  ساز يمدن سازی  ر جهان اسال  بو ه اس ه اما سب از شها ا 
ه خل ای اموی از فضای ای ا  شده سوء است ا ه دن ندد  ر ایو نوشتار ب  بنرسی حض نا علی

ب  خالف  سن اخ  ژ سب از يبییو ایو مهمه أب  مم   ژجوه اهمی   رژیکن  فنهنگی ام ا  علی
 ایمدنمو ه سیامدهای  ن را  ر جهان اسال  بنرسی 

 ه خالف ه رژیکن  فنهنگیه مدینی  اسالمید: اما  علیواژگان کلیدی
 

 

                                                           
 mhd.zandi@yahoo.comطلب  سطح س  حوزه علمی  رم ژ  انا وی دارشناسی ارشد فلم   ژ دال  اسالمی  اناگاه بارنابعلو   د 1
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 ی فرهنگی در سیره علیجايگاه بانوان در فعالیت ها

 1فاطم  زینلی سور
 2ابها  عباسی

 چکیده:

علینهغم سن   ثاب  می دند د   ن حضنا علی سینه حضنابنرسی اجمابی  ر 
جاهلی  ب  شخصی  ژ مها  زن احتنا  بمیار می  ذاشت  اس د اژ ن  ينها  ر خان  شنیک زند ی 
هممن خو  بو ه اس  بلک  من ان را نیز ب  ساسداری از حنم  ژ حهوق زنان يو ی  دن ه ژ دوشاهای 

زب  زن همیو بب د  اژ ایاان را  ر ا اره خان  ژ ينبی  فنزندان ارج نها ه اس د  ر بیان دنام  ژ من
زن  ب « »ة ریحان  ژ بیم  بههنمان أابمن»معنفی نمو ه ژ می فنماید:  را مظهن جماپ ژ عطوف  ابهی

 ر دالمی  یگن از زن ب  عنوان «د خوشبوی زند ی اس  ژ نباید دارهای  شوار را بن اژ يحمیب دن 
مند ژ رابب احتنا  می باشد ژ باید امان  ابهی یا  شده اس  د  همچون امانتهای  یگن خداژند ارزش

 ر ایو س ژهو د  ب  رژ   د  شایمت  امان   ذار اس  از اژ محافظ  ژ نگهداری شو د  نچنان
سیو از    ایو نتی   بنسد د  اما  علیدتابخان  ای اسنا ی يو ی ی دار شده اس  رصد  اشت  ب

حتی  ر  ورا بد رفتاری ژ اهان   هن مکتب ما ی طنفدار زنه مدارا با زنان را يح  هن شنایطی
 ر «فدارژهو علی دب حاپ»الز  ژ ضنژری  انمت  ژ خاون  ژ يعنض ب  اژ را محکو  نمو ه اس د 

بنرسی های رژاناناختی ژ يحلیب های رفتار اجتماعی زنه ياثین ينبیتی چنیو شیوه ای را اثباا نمو ه 
 اس د

 مان  ابهیه مظهن جماپده مها  زنه ارزشمنده ا: اما  علیواژگان کلیدی

                                                           
  shahid3222.f@gamil.com                        انا وی دار شناسی  اناکده علو  رن نی زاهدان     د1 

 e.abbasi@gmail.com            متان ژ بلوچمتان             انا وی دار شناسی ارشد علو  رن نیه  اناگاه سی د2
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 شناسی فلسفی از منظر امام علیانسان 

 1حبیب ابل   انو شهندی
 2حما  ابدیو ملمنی شهندی

 چکیده:

انمان شناسی از جمل  مهم ينیو حوزه های مباحآ فلم ی می باشده د  ياریخی ب  ردم  
  یگنی را باناسد ژ بدیهیخو  انمان  ار د انمان يا نتواند خو   را باناسده نمی يواند هیچ چیز 

اس  د  يا اندیانده شناخت  ناو ه شناخ  اندیا  ژ مور  اندیا  ژارع شده ها هغین ممکو اس د بن 
ایو اساس انمان شناسی فلم یه یکی از  ون  های انمان شناسی اس  د   ر  ن ب   نباپ شناخ  

 ماهی  انمان دلی همتیمد

  اس  د   ر سخنانه رفتار ژ سینه ی ایاان ه حکماز ساح  های شخصیتی اما  علی یکی
ماهو  اس د نگارنده معتهد اس  باید حکم  علوی ب  عنوان یکی از منابع هغنی ژ عمی  معنفتی 

 ر حوزه های فلم    فنینو انمانه دی ی  سیدایو  ار  ین د  ید اه های اما  علیمور  است ا ه رن
ددد ياکیب  هنده ی ساختار انمان شناسی فلم ی  انمانه ارز  های انمانیه هغای  شناسی انمان ژ

 از منظن ایاان همتندد

 را  ار د ما  علی نگارنده  ر ایو مهاب ه رصد يبییو ممئل  ی انمان شناسی فلم ی از  ید اه ا

 ه انمانه انمان شناسی فلم ید: اما  علیواژگان کلیدی

 

                                                           
 عضو هیأا علمی  نژه فلم   ژ دال   اناگاه رم د1
 hesamodin.momeni@gmail.com           انا وی  دتنی فلم   اسالمی  اناگاه رم     د2
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 و خانواده از ديدگاه حضرت علی خانه

 1نوه یا غن سلیم
 2فتحی  خناسانی سور

 چکیده :

خ  انوا ه از مهمت  نیو عوام  ب م  وثن  ر رژاب  ط ژ محیط  ی ام  و ب  نای  س    ی  ابی ب    
اهداف عابی انم انی اس   د ب ا نگ اهی ب   ژض عی  نابم امان اجتم اع  ر م ی ی ابیم د   بیا تن 
 ر ه  ا ژ ما  کالا از خ  انوا ه س  ن چا  م  میگی  ن  س  ب بح  آ  ر م  ور  چگ  ونگی  اش  تو 

د من ابع هغن ی اس المی رهنم و  ه ایی  ر هم   زمین   ه ا ده اپ بمیار ض نژری اس  وا ه ای ایخان
ب  نای م  ا ف  ناهم  ژر ه ان  د د از  ی  د    اه نه  ج اببالهغ    ه م  دینی  خ  انوا ه زی  ن بن  ای م  دینی  

ر خ انوا ه از  ی د اه حض نا هاس د  رایو س  ژهو ب   بنرس ی ش یوه ه ای م دینی    حیح  
اینک    ژاب  دیو خان    را مح  ب ام  و ب  نای فنزن  دان يب  دیب ه رژاب  ط اس  ال   ر خ  انوا ه ژ عل  ی

زن دان دنند ژ بنرسی احت نا  متهاب ب نم ب  ب   یک دیگن ژ يک نیم فنزن دان ژ نظ ارا ژ دنت نپ فن
   حیح ژ نه  و ژاب  دیو  ر ای  و م  ور  ژ ژظ  ای ی د    م  ن   ر مهاب  ب زن  ار  خ  واهیم  ب    ش  یوه

 ژ یفن  اژر ی نی  ا  ی زن  د  س  یب ه  ا خ  انوا ه خ  و  را از سن اخ    ژاینک    چگون    م  ی ي  وانیم 
 عصن جدید محافظ  نماییم مور  يحهی  رنار خواهد  نف د

 ه دنام  انمانه مدینی  خانوا هدیخان ه خانوا هه اما  عل واژگان کلیدی:

 

                                                           
 Pajohesh_salimi@yahoo.comعصن)عج( رفمن ان  بی اناگاه ژ استا یار ژ عضو هیاا علمی  نژه فلم    ژ دال  اسالمی د1
 دارشناس ارشد رژاناناسی ينبیتی د2
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 سیرۀ امیرالمؤمنین درتعامل ومعاشرت باخانواده وبستگان 

 1اعظم شنیف خانی
  2رحیم خادپور

 چکیده:
سایدار اجتماعی اس  د  بنیا  جامع  بن  ن شکب می  ین د ياکیب دانون های خانوا ه نها  

خانوا  ی سابم ژ  حیح ژ منطب  بن ا وپ  ینی ژ معیار های اسالمی, الجن  ب  ياکیب یک جامع  
باعآ  ممتگی ها ژ ضعف های  صور ژ ضعف  ر ياکیب خانوا ه, ینی بابنده خواهد ان امید ژ ر

امع  اسالمی خواهد شد ژ از طنف  یگن بن ينبی  فنزندان نیز اثناا اساسی  ر ياکیب یک ج
ا وپ معاشنا  حیح با اعضای خانوا ه ژ ساین بمتگان یکی از  .نامطلوبی خواهد  ذاش 

مهمتنیو ممایلی اس  د   ر بحآ خانوا ه باید ب   ن يوج  شو د رن ن ژ نیز بزر ان  ینی ما ب  ایو امن 
اند, چنا د  يبییو ایو ا وپ ب  منزب  چارچوب ا لی ياکیب خانوا ه اسالمی خطین عنای  ژی ه  اشت  

اس  ژ هن  نچ  رنار اس  بعدا بنا نها ه شو  باید  ر ایو چارچوب رنار بگین د بازداژی ژ بازشناسی 
ایو ا وپ دلی ب  ما دمک می دند د  بهتن ژ راح  ين  موزه های  ینی منيبط را  ر جای خو  رنار 

ایو يحهی  دی ی  : ر زمان مناسب خو  ب  دار  ینیمد ایو نوشتار  ر همیو راستا, می دوشد د  ا ه ژ 
بو ه ژ ب  رژ  يحلیلی   يو ی ی ان ا   نفت  اس  يا با استمدا  از  یاا رن ن دنیم ژ فنمو ه های 

, ب  يبییو ا وپ دلی ب  خصوی فنمو ه های اما  علی ,ژ افم  اطهار سیامبن ادن 
معاشنا  حیح با خانوا ه ژ خویااژندان بپن از  د  بارزينیو  نها عباريند از: محب  ژمهنژرزی؛ 
فناهم  ژر ن محیطی بدژن اضطناب؛ هغلب  بنعا ا های بد ژدمب عا ا های خوب؛ يکنیم ژ عزا 

 ن بد

 ه ينبی ه  ل  رحمه محب دوا هه احکا  خانوا هه اما  علی: خانواژگان کلیدی

                                                           
 sharifkhani4242@gmail.com                انا وی دارشناسی ارشد رشت  نهج اببالهغ   اناگاه سیا  نور يهنان     د1
 Khakpoor.pnumah@gmail.com               استا یار اناگاه سیا  نور يهنان د2



 

722                             

 در نهج البالغه یالمؤمنین علم امیر کال  با درس گرفتن از یاسالم یيرانا یسبك زندگ

 1یشهنیار یمهد

 چکیده:

 یش ده ژه دف اژبی   از   ن  ژر یجم ع  ژر ینهج اببالهغ  ش نیف د   يوس ط س ید رض 
س  خو امی  ن د  ال  حض  نا  یه  ا ی ی  د يوج    ب    زیب  ای ی ن چنانچ    از ن  ا  دت  اب بنم  

ژب    ی رس  م وز ی ن دت اب را ب نا یژرت  یب و ه اس   ژب  اب و ابیطاب ب یمنیو علامینابمل
 یدن یم  رس ه ا ی  ا ق خ و  بنرس  یز بیان اا ر ن ن ن اط  ژ سیا واا یعنوان چ ناغ راه زن د 

 ر  یج   ب   بیان اا مه م مه ا  معظ م رهب نب ا يو .ب  م ا خواه د  ا  ی ر زمین  سبك زند  یزیا 
 ر ای  و نوش  تار ب     ی ر زمین    س  بك زن  د  ط  ی س  اپ ه  ای اخی  ن یاس  تان خناس  ان ش  ماب

ی ه  ر م ور  ارتص ا  د   از  ن راب ب اس تخناج اس   ژ ب و یژ  رم ان یمهمتنیو مباح آ بهداش ت
 شو د  یدند؛ سن اخت  م یاراف  م یچامگین ینیز راهکارها یمهاژمت

 دنهج اببالهغ ه ينبی  اینانی اسالمیه ه اما  علیسبک زند ی: واژگان کلیدی
 

 

 

 

 

                                                           
 shahryar@sums.ac.ir    فوق يخصص خون ژ  نکوبوژی دو دانه  اناگاه علو  سزشکی شیناز      د1
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 سیره امیرالمؤمنین ها درآداب و رسوم اجتماعی و مبارزه با بدعت

 1ابناهیم  ابحی حاجی  با ی  

 چکیده:
ينیو رسومی اس  د  ِروا  یک سنو ژ   اب اجتماعیه از جمل  ریا   ارينیو ژ زینبنایی

جامع  ب   نهاس د ایو رسو  یا ریا   ر ياریا چند هزار ساب   ار  یا منااء  ن را باید  ر سن  ژ 
با   اب ژ رسو  اجتماعی ژ  بنخور  حضنا علیشنیعتی چون  یو اسال  یاف د يوج  ب  نوع 

 ر ابگوسازی ژ ابگو سذینیه بمیار  ی نوظهور اسال  سدید  مدهههایی د   ر جامع مبارزه با بدع 
-ی  ذشت هاباشدد يحمیو یا يهبیح سن ی اسالمی امنژز میحافز اهمی  ژ رابب است ا ه بنای جامع 

ری  ذاهایی د  يوسط بنخی  حاب  سای  ان اعم از ریا   اشتو  ر ياریا یا  یوه بنخور  با بدع 
ها ژ ها ژ ي کیک رافب شدن میان انواع سن  با ایو ربیب سن شد ژ نوع بنخور  امینابمومنیو

هایی د  ين از هم  راه حبهاه  ن هم با  ر نظن  نفتو شنایط زمان ژ مکان ژ مخاطب ژ مهمبدع 
 اراف  دن نده موضوعی اس  ضنژری ژ نیازمند يحهی  ژ يحلیبد حضنا علی 

 هادبدع سنو ژ   اب اجتماعیه ياریاه هضنا علیی حسینهواژگان کلیدی: 
 

 

 

 

                                                           
 salehi.ebrahim114@gmail.com            س ژهاگن حوزه ژ فارغ ابت حصیب از  اناگاه م یده رم  د1
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 امام علی از منظر های اجتماعی گفتار در تحقق همدلی و همزبانیموانع و آسیب

 1فنشت    اری

  چکیده

دی یو مبیو اسال  یك  یو داماًل جمعی اس  د  بن ا ب ژحدا ژ همناهی  د میان افنا  يأ
يحکیم  ن فنامیو ژ اش  ژ ساسد ی  ژستان  میان افنا  ژ چگونگی اشت  ژ ب  منظور ای ا  رابط 

س  ا اجتماعی ينیو طنق ای ا  اريباعينیو ژ بنیا یاز مهم جامع ژضع نمو ه اس د دال   ستورايی
ب  اهمی    مهید دندد با يوج های   تار  ینیلمان باید خو  را نمب  ب  فنا ینی  موزهد  یك فن  مم

ضمو  چارچوب فنهنگ اسالمی  رایو نوع رژابط  ی اسالمیژ رداس  رژابط اجتماعی  ر جامع 
 ایار د همان نکت    ر سیجامع  را نیز  هایسذینی بنیانعد   سیب افنا ه سالم  رژحی ژ رژانیيأمیو 

شاهد  معصو  یب دن ه ژ  ر  یاا ژ احا یآ افم د  شنیع  اسال  نمب  ب   ن مملژپ ژ متعهد عم
ی وپ اژبی ا  ژ يعمی   ن همتیمه سب بنا ریهای اخوا ژ ف ژ  ری  سینامون من ع  سیوندظنی نکايی

هدف ما از ان ا  ایو مور  يوج  بو ه ژ  های سیو رژی  ن يا حدژ  زیا یژ چابو اريباع زبانی
ی بیاناا های   تار  ر رژابط اجتماعی افنا  از رژزن يو ی ی بیان  فاا ژ  سیب -س ژهو يحلیلی

 اس د علوی

  اما  علیه ژحداه   تاره ماعیاجت ه  فاابنرسی واژگان کلیدی: 
 

 

                                                           
 salehi.ebrahim114@gmail.com            رم س ژهاگن حوزه ژ فارغ ابت حصیب از  اناگاه م یده  د1
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 ملی با رويکرد سخنان حضرت علی جايگاه زنان در تولید
 1ن ا  یطاهن یمحمدعل

 چکیده:
مثب     یه  ا یژ ژی     ن  ان از اس  تعدا ها  یشخص  ی  زن  ان ژ می  زان بنخ  ور ار یبنرس  

اف  نا  را يوان د یه میمختل ف از جمل   بح  آ يوبی د مل  ینه و  ر ح  وزه ه ا یژ اثن  ذار ژ ای  ا
اس     یژ ی  ا هغین  اهان    بنح  ذر  ار دب  دیهنا رس    ب       ورا   اهان     یه  ا ی ر س  یو  اژر

 ین ان هن وز  ر می ان راطب   م ن   نها ه بع د از  ذش   ر نن ه ا زیاینان -ید   ر فنهنگ اسالم
ژ  یمص  نف یه اع  م از دااله  ای ر ي  أمیو مایحت  اج  زن  د  یمم  تهیم ژ بنجم  ت  ژ راهب  ن 

ه سوش ا  یژ يزفین  یاز ژس ایب  ش پزخان  ي ا ار ال  رف اه یي أمیو ب واز  خ انگمانن د  یهغینمصنف
زنن  دد ای  و یخ  انوا ه جه    انتخ  اب م یيهنیب  ًا ح  نف اژپ را  ر می  ان اعض  افنزن  دان  ارن  د ژ 

يو  ی ی ب   بنرس ی عوام ب يهوی   نه و  -مهاب  ضمو يوج  ب  ای و راهب ن ه ب   رژ  يحلیل ی
 ر   ام ا  عل ی ژ رژای ی ب وی ه س خنان حض نا عل ی ن یزنان  ر يوبید مل ی ب ا رژیک ن  رن 

 ژ حوزه معنفتی ژ ع اط ی سن اخت   اس  دایو بنرس ی ه ا  ر جنب   ه ای نظ نی ژ عمل ی نا ان 
س    د    ع  واملی نظی  ن دم  ب  ان  و ژ خان     اری ژ از طنفیهب  ا  ر نظ  ن    نفتو ا  هن  ده ای  و

اعیه م  ی يوان  د نه  و زن  ان  ر مم  افب اختصا   ی ژ هم  اهنگی ب  یو ژظ  ایف فط  نی ژ اجتم  
نهو اساس ی ژ راهب ن ی  ن ان را  ر سیا نف   ن ب ا يوج   ب   رف ع موان ع ر انونی ژ م ابی ژ يغیی ن 

 نگن  ابزاری ب  زنان  رجامع  متبلور ساز د 

 ه بایمت  ها ژ نبایمت  هادیان   ارخ ه اما  علی هینهو زنانه يوبید مل  :یواژگان کلید
 

                                                           
 m41taherynejad@gmail.comاستا یار  اناگاه علو  ژ معارف رن ن دنیمه  اناکده ينبی  مدرس رن ن ماهد            د1
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 منین علیؤره امیرالمفرهنگی و اجتماعی آنان در سیهای جايگاه بانوان و فعالیت

 1خینی  عچن 
 2منیم  نممینیان

 چکیده:
زن رب   ب از اس   ال   ر محنژمی     ف   ناژان ب   و ه ژ از جایگ   اه اجتم   اعی مناس   بی    

بنخو ار نبو ه اس  چنا د   نگ اه ب   زن نگ اه اب زاری ژ د االیی ب و ه یعن ی زن  ر ر ی ف د االیی 
اس  د   راختیار م ن ان ب و ه ي ا از  ن ب ذا ببنن د ام ا  ر  ژره اس المی زن ان از جایگ اه ژاالی ی 

زی  نا از  ی  د اه اس  ال  زن  ان ذخی  نه مه  م ژ ارزش  مندی ب  نای اع  تالی م  ا ی بنخ  و ار بو ن  د؛ 
ه  ای اجتم  اعیه فنهنگ  یه ش  وند ژ ش  ند   نه  ا  ر ح  وزهمعن  وی س  نزمیو محم  وب م  ی

 شو دارتصا ی از عوامب رشد یک سنزمیو ژ يحه   رمانهای  ن را شامب می
ینه اجتم  اعی  ن  ان  ر س  ه  ای فنهنگ  ی ای  و س   ژهو ب    يحلی  ب جایگ  اه ب  انوان ژ فعابی     

س  ن از ؛ زی  نا یک  ی از من  ابعی د    از  ینب  از  ر مباح  آ اخالر  ی م  ی منیو عل  یلامینابم  
ان  د د  ال  امی  ن د  ن ه رب  اره جایگ  اه ژ منزب    زن  ان  ر د  ال   ین  ی ژ اس  المی ب     ن اس  تنا  

اببالهغ    اس   د ای  و س   ژهو د    ب    رژ  يو   ی ی يحلیل  ی ب  و ه  ر نه  جمنیو عل  یلابم  
ای اینتننت ی اس  ه ب ن  ن اس   ي ا ب ا بنرس ی ها نی ز ب     ورا دتابخان   ن  ژری  ا ه اس  ژ
 ر ح  وزه ب  انوان ژ فعابی    اجتم  اعیه فنهنگ  یه ارتص  ا ی  ان  نانبه  ای ام  ا  عل  یس  خن

بپ  ن از د  ب    خص  وی ام  ا  عل  ی  ن  ان ب    جایگ  اه ژارع  ی  ن  ان  ر س  ینه اه  ب بی   
ب نای مه ا  زن احت نا  بم یاری  د   ام ا  عل ی بنرسی ه ای اژبی   ح ادی از ای و ام ن اس  

راف  ب اس    ب    ط  وری د      ر بی  ان دنام    ژ منزب    زن هم  یو ب  ب د    اژ را مظه  ن جم  اپ ژ 
 دندد  عطوف  معنفی می

  ه زنانه جایگاه فنهنگیه اجتماعید اما  علی: واژگان کلیدی

                                                           
 echresh_kh@yahoo.com    استا یار  نژه زبان ژا بیاا عنبی  اناگاه شهید چمنان اهواز  د1
 Garmciryan.m1370@gmail.com        انا وی دارشناسی ارشده  نژه زبان ژا بیاا عنبی  اناگاه زابب     د2

mailto:Garmciryan.m1370@gmail.com
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يم زنان از  پرستی مردان در خانواده به مثابه تکر  منینؤامیرالمديدگاه سر

 1یسید یوسف علوی ژثور 

 چکیده:

يأثینس  ذینی  ب  انوان  ر يک  نیم خ  انوا ه ژ يک  نیم ژارع  ی منیولد اه امینابم  از  ی  
ن د    نه ا  خ انوا ه نه ت   اس   علی نهغم  حدادثنی از ژارعی  ها ژ نه و ه ای طبیع ی ان ان  ر

ژ ارز  ژج  و ی همم  ان بنخور ارن  د ژب  ی جنی  ان طبیع  ی م  دینی   یزن ژ م  ن  از هم  ت
خ  انوا ه ارتض  ا م  ی دن  د د    م  ن ان ي  أمیو معیا    ژ سا  تیبانی يض  میو ش  ده از همم  ن ژ 

س و  ی خ اطن ژ فناهغ   ب   م دینی  ام ور  اخ ب  عهده  اشت  ي ا زن ان بتوانن د ب ا  فنزندان را بن
بیع ی  ن ان  ر خ انوا ه از ی د اه اس ال  ه م فعابی   زن ان  ر اج ناء نه و ه ای ط خان  بپن ازندد

ب  ا يوج    ب    ابزام  ايی د     ر اس  ال   ش  من ه ش  ده اس   د س  نگ ب  ا جه  ا  زن  ر می  دان زن  د ی
نمب  ب  يأمیو مهنی  ژ ن ه  بنای م ن ان يعنی ف ش ده اس  ه سنسنس تی م ن ان را بای د بناب ن ب ا 

ا  خ  انوا ه  ر نظ  ا  فهه  ی يک  نیم زن  ان  ر خ  انوا ه يله  ی نم  و  ژ احک  ا  فهه  ی م  نيبط ب  ا نه  
وا ه م  ذاهب اس  المی د  امال همخ  وان ژ س  از ار ب  ا فط  نا ژ ش  نایط طبیع  ی نه  ا  مه  دس خ  ان

 ژري را  ر ي  أمیو مهنی     ژ ن ه    ب  ن اس    د    يک  ابیف اب  زا  یاس   د از ای  و رژ زژجی     ع  امل
ع اف م ی عهدة زژج ممتهن م ی س از  ژ  ر نتی    زن ان را از ان  ا  ژظ افف بی نژن از يوانا ان م

 ر حمای    از ای   اء نه  و ه  ای طبیع  ی م  ن  ژ زن  ر  ی امینابم  لمنیوهانمای  د ژ يو   ی 
ن اس    د    انتظ  اراا فناي  ن از  بی  انگن خ  انوا ه از يهوی    دار م  دی  ر يا  بی  زن  ان ب       ب 

ج   ب   مهتضیاا طبیعی ژ شنعی از  ن ان ظل م ژ اجح اف  ر ح    ن ان ژ اش تغاپ زن ان ب دژن يو
د عام  ب اف  زایو س  ختی د  ار ب  نای  ن  ان ژ از دژد یه همم  ن یهمانن  د م  ا رنه  و ه  ای طبیع  ی 

 ها می باشددخانوا ه ییختگهم  م

 سنسنستیه خانوا هه اشتغاپد هامینابملمنیو : يکنیم زنانه ن ه ه مهنی هواژگان کلیدی

                                                           
 syvosoughi@gmail.com  , syvosoughi@qom.ac.ir نژه فه  ژ مبانی حهوری  استا یار  اناگاه رمههیئ  علمی ژ  عضو د1
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 نسبت به زنان سیره فرهنگی حضرت علی

 1سیدضیاءابدیو علیانمب 
 2زهنا ناط  اینانلو

 چکیده:   

ی  ر ب  اره ای  اا  ر ش  نایط خ  ای از حض  نا عل  ی   دژر ژ ژج  و  بنخ  ی رژ
ه ا ژ ش بهايی از س وی اف نا  ب ا عن اژیو يحهی ن شخص یتی زن ان ژ  ر نظ ن اپلساز س زنانه زمین 

  ویی ب   اس  د ای و س  ژهو  ر   د  ساس ا و حهوق  ن ان از جان ب حض نا امی ننگنفت
ی فنهنگ ی چگون   ب ا زن ان  ر س ینه  ت اری حض نای عمل ی ژ رفایو سواپ اس  د   س ینه

منه  وپ ب     س     م  ده رفت  ار  ب  و د ب  ا بنرس  ی دتابه  ای رژای  ی ژ ي  اریخیه مم  تنداا ژ ش  واهد
دنام     ه بی  انگن يک  نیم شخص  ی ه يوج    ب    رژح ژ رژان زن  ان ب  ا رعای    ا   وپام  ا 

ب هم  تند؛ ژج  و  ای  ر ينبی   راف  ب  نای ای  و را ن جایگ  اه ژی   ه انم انی ب  و ه ژ ام  ا  عل ی
 ه  د د    رژای  اا ه  ای  ون  ا ون نا  ان م  ی ر مورعی    زن  ان فاض  ب  ر زم  ان  ن حض  نا

ه  ای موج و  مبن ی ب  ن ن ارص ابعه به ش  ن  ژ ددد ب و ن عمومی    ن دار  بلک   ایا  ان  ر مورعی  
ه  ای ای  و را  ن بهت  نیو د  اربن  را ب  نای جوام  ع اس  المی  ر انته  اپ فنهن  گ  ون  ا ون از ظنفی   

 انددينبی  ژ  موز  ابگوسازی نمو ه اسال  اعم از

 فنهنگیه رفتار علویه زنانه سبک زند ید :یواژگان کلید

 

                                                           
 olyanasab_s@yahoo.comيبنیز )هیئ  علمی  اناگاه ژ استا  حوزه(    سزشکی علو   اناگاه اسالمی معارف  نژه استا یار د1
 mrs.z.nategh@gmail.com        ری )معاژن س ژهو حوزه خواهنان منند(    حدیآ علو   اناگاه ارشد دارشناسی د2

mailto:olyanasab_s@yahoo.com
mailto:mrs.z.nategh@gmail.comش%20%20%20ماره
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 البالغهو نهج علیجرداق به زندگانی امام رجهای رويکرد جها و زمینهعّلت
 1حمو فضب
 2ار شین اسدبیگی

 چکیده:
نگ  ار ژ ن  ویبه رژزنام   ج  ن اقه س ژها  گنه ملب  فه ش  اعنه نمایا  نام س   عان  ج  نج
ی اژ ب   جه   هم  واری ب ا ش یعیان جن وب ببن انی اس  د خ انوا ه -ی مم یحیا یب بنجمت 

 عل ییا ان چن ان  ببم تگی ب   ام ا ان دد اببنان مت أثن از م ذهب ش یع  ژ  ژس تدار  ن ب و ه
م  زیو د  ن ه « ال فت  ی اال عل  یه الس  یف اال ذژاب ه  ار»ی  اش  ت  د    س  ن ر خان    را ب    جمل   

ژ  ی ام ا ان اژان د و دیه  بباخت  ط ب نا ر ب ا نه ج اببالهغ    ش نا ژ  ر هم بو ندد جنج يوس 
را ب   ذه و س پن د ب   ر وپ خ و   س ب از  ه ای حض ناسخنانو ش د ژ بم یاری از   ت  

ا ا دن  دد ب  دیو جه     س    ب     فن   تی ب  و  ي  ا  ی  نو را ب    ام  ا  سای  ان يحص  یب  رس  ی
 عل  ی جل  د دت  اب ب  ا عن  وان ام  ا نج ز ؛ س   ی زن  د انی ام  ا و دت  ابی  رب  ارهنگاش  ت

باش  دد ای  و    دای ع  داب  انم  انی د    بی  انگن زژای  ای  ون  ا ون شخص  یتی  ن ام  ا  هم  ا  م  ی
ه ای عنب یه فارس یه انگلیم یه ه ا نم خ  ب   زب انبدیب ي ادنون  ر میلی وندتاب ارزشمند ژ بی

ژ ح  ب  اس   د هنچن  د خ  انوا هه زا    اهه مح  یط فنانم  ویه اس  پانیایی ژ ار ژه منتا  ن ش  ده
خ  و  ي  أثین نب  و ه ام   ا ذژق ا ب  ی ب ی  ژری اژ ب    س  م  ژ س  وی ام  ا ژیرومی   عنب  ی  ر ر

ژ جامعی    نه ا د    ر منته ای فص اح  ژ بالهغ   نگاش ت   ه ای ن اب ام ا جنج ژ اندیا 
 اس د بو ه علیو سبب عطف يوج  ژی ب  اما شدهه مهمتنی

  اقده نهج اببالهغ ه جنج جناما  علی واژگان کلیدی:

                                                           
 انا وی  دتنی ابهیاا ژ معارف اسالمیه ياریا ژ يمدن ملب اسالمی  اناگاه  زا  اسالمی ماهد ژ استا  مدعو  اناگاه  د1

 hf_1967_t@yahoo.com           فنهنگیان ماهد    
 jafar.asadbeigi@gmail.comمدین  نژه ياریا ژ يمدن ملب اسالمی ژ عضو هیأا علمی  اناگاه  زا  اسالمی ماهد     د2

mailto:hf_1967_t@yahoo.com
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 حقوق متقابل والدين وفرزندان ازديدگاه امام علی

 1بیال راسمی زا 
 2ژبی ابل  حمومی

 چکیده: 

 ین ی  یم و ن مم ین دم اپ ژ س عا ا نیازمن دخانوا ه ب نای رس یدن ب   رش د معن وی ژ س 
ای  می باشد د  حهوق اف نا   ر ن يعی یو ش ده باش د  ی و اس ال  از نظ ن حه وریه حم اب ژی  ه

ب  نای ژاب  دیو ژ فنزن  دان  رنظن نفت    ژ ردت  اب ژ م  وزه ه  ایو  ژرنم  ایی دل  ی ازای  و حه  وق 
مته ابلبیوه ژاب دیو ژفنزن  دان اراف    ا ه ژا  ن ژاب  دیو ژفنزن دان ب   رعای    حه وق متهاب ب خ  و  

ژ س  ن   بی  ان ش  ده احت  نا  بگذارن  دهخانوا ه سویاينازرب  ب  رمم  ین رش  د معن  وی  د     رر  ن ن
ژاريه  ای دی   ی اعض  ای خ  و     ا  بنم  ی  ار  ژ موج  ب سی  دایو اف  نا ی م ی  د ژمثمنثم  ن ب  نای 

دتابخان    ای ژ  مهاب    حاض  ن ب  ارژ  يو   ی یه يحلیل  ی ژ ب  ا اب  زار جامع    اس  المی م  ی ش  و د
 م  ی س  ن از  ژ از یو ژ فنزن  دان ازمنظ  ن ام  ا  عل  یداس  نا ی ب    بنرس  ی حه  وق متهاب  ب ژاب  

دنک  ا   رس  خنان ژرهنمو ه  ایو د     ردت  اب  نانم  نگ نه  ج اببالهغ       ن  ژری ش  ده چن  یو 
 فنزن دان اهمی   م ی  نه در ب   حه وق مته ابلیو ژاب دیو ژ عل ی نتی    نفت  میاو د   ام ا 

ب  نای ژاب  دیو ح    ن  ا  نیک  و   ا  د     ردت  اب خ  و  ب    يا  نیع  دام  ب  ن حه  وق سن اخت    مثال 
   ذار نها ب  م  وزیهرن ن  م  وختو ژب  نای فنزن  دان ح    اطاع    ج  زء  رم  وار ی د    ب     

 نافنمانی خدا من ن ن   ژ احمان ب  ژابدیو خصو ا   رزمان سینی متذدن ات  اس د

 ده ژابدیوه فنزندانه حهوق متهابباما  علی واژگان کلیدی:

                                                           
 lailaghasemi9@gmail.com            انا ودارشناسی ارشد  اناکده علو  رن ن   د1
 علمی  اناگاه سیمتان ژبلوچمتانعضوهئی   د2
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 اجتماعی در سیره امام علیهنگی جايگاه بانوان و فعالیت های فر 

 1فاطم  رهنمانپور
 2سیده   ا سعیدژرجوی

 چکیده:

 یب نا اس   د   م ن  یملظ ف ب   هم   ژظ ای  یمعن و ءژ اريه ا یيعاب یزن  ر اسال  بنا
زن  ان  یام  ا  عل   یم  ور مکل  ف ش  ده اس   د  ر  ژران زن  د ب    م  دارج بني  ن ب  دان ا ءاريه  ا

 اش  ت  ان  د مانن  د: س  نژر   ر  ام  ان فاطم    بن    اس  ده  یمثبت   یب  زرگ ژ مورعیته  ا یجایگ  اه
ژ ينبی     ب  ا حض  نا فاطم    یب  ا بط  ف ژ محب    حض  نا خدی     ژ همم  نرش  د ژ نم  و 

 دحضنا زینب

ب ا  ن ان  اش تند  یخ ویو بنخ ور  نز یکت ن ی ر  ژران زن د  د    ن حض نا یاز میان زن ان
 یوی زن  ان ژ فعابیته  ارا  ر خص   ژ نهط    نظ  ناا  ری    حض  نا یيوان  د س  ینه عمل   یژ م  

 باشدد یما منتهب نماید هممن ژ  ختنشان م نها را  ر خان  ژ خارج از  ن ب  

از جمل  : بی ان احک ا   طم  حض نا فا یژ فنهنگ  یاجتم اع یفعابیته ا یهدف مهاب   بنرس 
 ب  ا ام  ا  حم  یو یاز جمل   : همناه   ژ حض  نا زین  ب یب  انوانه س  نژر  فک  ن یش  نع

 باشدد یم ین  ر سینه اما  علزنا یجه  اراف  ابگو بنا

 دیه سینهه اما  علیاجتماع یه فنهنگ: جایگاهه زنانواژگان کلیدی

                                                           
 ghahramanpur42@yahoo.com                 مدرس  نژه معارف  اناگاه فنهنگیان د1
safa.saeidy@yahoo.com                                                انا وی  اناگاه فنهنگیان يبنیز د2
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 امام علی هگفتار در سیر  هحوز  در تربیت اجتماعی آسیب ها و موانع
 1علینضا داژند
 2زهنا حاج داظمی

 چکیده:

اس د سن اختو ب  زمینۀ   سیب ها ژ موانع ينبی  اجتماعی   تار   ریکی از مباحآ مطنح 
وری ط انع اجتماعی بمیار موثن باشدد ب موضوع ينبی  اجتماعی می يواند  ر داهو  سیب ها ژ مو

ژ  موزه های  ینی ماه موضوع ينبی  اجتماعی  ر  ژایاا معصومیود   ر  یاا رن ن دنیم ژ ر
از «   تار» ه اس د حوزۀ   تار مطنح شدهه ژهن ون  يغیین  ر ایو زمین ه ب  عنوان  سیب شمن ه شد

دالمی اس  د  انمان ب  دمک  نظن بغویه ب  معنای سخو   تو اس  ژ از نظن ا طالحی ب  معنای 
از سوی  یگنه دندد   نه  ن چ  را د   ر  رژن خویو  ار   شکار می دند ژ مهصو  خویو را بیان

را د  مانع ای ا  ينبی    سیب ها ژ موانع  ينبی  اجتماعی   ر حوزۀ   تاره   ف  ها ژ  سیب هایی
اعماپ ژ رفتارهای افنا  جامع  اسالمی را يح  يأثین خو  رنار  ا ه ژ  ژ رس   ر جامع  می شو  

 رایو يحهی  د  با رژ   دندد بنرسی می باعآ يضعیف شدن ينبی  اجتماعی  رس  می  ن  
نی ژ  ید اه افمۀ يو ی ی ژ با استنا  ب   یاا ژ رژایاا ژ يحلیب  احب نظنان رن  -يحلیلی

 سیب  ها ژ موانع ان ا  شده بدیو نتی   رسیده ایم د   ژ ب  ژی ه حضنا علی عصومیوم
  ينبی  اجتماعی  رحوزۀ   تار  عباريند از:

 استهزاءژ يممخن  یگناند -3انتها  های ضعیف ژ مخنب -2شایع  سنادنی؛-1

 موانعه ينبی ه   تاره اجتماعد ه حضنا علی  سیبه اسال ه رن نه واژگان کلیدی:

                                                           
  motarjem60@yahoo.com               استا یار ي مین ژ علو  رن نه  اناکده ي مین ژ معارف رن ن  اناگاه علو  ژ معارف رن ن دنیم  د 1
 kazemizahra139@yahoo.com اناکده ي مین ژ معارف رن ن  اناگاه علو  ژ معارف رن ن دنیم   رن نیه ارشد رشت  علو ی انا و د2

mailto:motarjem60@yahoo.com
mailto:motarjem60@yahoo.com
mailto:kazemizahra139@yahoo.com
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 تحلیل اثباتی نقش وقف در کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی از ديدگاه نهج البالغه

 1داژند علینضا
 2حاج داظمی زهنا

 چکیده:
ژازمه  م ي نیوه ارد ان يوس  ع  معن وی انم  ان رلم دا  م  ی ژر ف از جمل   يک  ابیف ابه ی 

معن وی جامع   ژ د اهو ِانحناف اا اجتم اعی نه و شو  د  ه  ر رش د ژ ش کوفایی ارز  ه ای 
ی ای ا می دند  ی اا ر ن ن د نیم ژ د اهمی   ای و موض وع ي ا  ن جاس   د   بخا ی از بمیار مهم 

را ب   خ و  اختص ای  ا ه اس  د  رای و س  ژهو د   ب ا رژ  يو  ی ی رژایاا معص ومیو
 ن ه  ا ژ رنتی     يحلیل  ی ژ    ن   ژری مطاب  ب از من  ابع ژ س  پب يحلی  ب ژ بنرس  ی محت  وایی  -

 ی  اا ي  ا ب  ا يکی    بناراف    نک  اا ژ نظ  ناا  رای  و م   اپ     ورا سذینفت   ه ي  ال  ش  ده اس   ؛ 
بنخ ی از ي أثینايی د  ه ژر ف  ر د اهو  س یب ه ا  ر جامع    ژرژایاا ژ  ید اه  ام ا  عل ی

: ژر  ف  ر د  اهو  س  یب ه  ا  ار  عب  ارا اس    از نها  ی د   رنار ی  ن د   ار ه م  ور  بنرس  ی
د  اهو  هد  اهو ط  الق ژ ج  دایی  رخ  انوا ه ه  ا هازس  ینه امام  ان ر   یو ابگوس  ذینی ژا

حمای    از دو د  ان ب  ی ه رژی  ژر ن جامع    ب    داره  ای فنهنگ  یه  ز ی ژ س  نر   رجامع   
ژ  یگ ن م وار  از ای و  س  د ب   اعته ا  نگارن د انه ا  ن  ر جامع   اس المی ژر ف ژ  سنسنس 

ي  أثیناا  ن نها ین    ش  و ه هن اره  ای سذینفت    ش  ده  ر جامع    ب       ورا عمل  ی اج  نا خواه  د 
 شدد افنا   نیز سعی خواهند دن  بینو ژ رفتار انحنافی خو  را ا الح دنندد

 دای اجتماعیه رن نه اما  علیی هژرفه  سیبه ناهن ار واژگان کلیدی:
 

                                                           
 motarjem60@yahoo.com               استا یار ي مین ژ علو  رن نه  اناکده ي مین ژ معارف رن ن  اناگاه علو  ژ معارف رن ن دنیم  د1
 kazemizahra139@yahoo.com اناکده ي مین ژ معارف رن ن  اناگاه علو  ژ معارف رن ن دنیم   رن نیه ارشد رشت  علو ی انا و د2

mailto:motarjem60@yahoo.com
mailto:kazemizahra139@yahoo.com
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 علوی هموانع اخالق اجتماعی در سیر 
 1داژند علینضا

 2ادن  حاج داظمی
 3حاج داظمی زهنا

 چکیده:
موانع اخالق اجتماعیه ب  بنرسی  فاا ژ  سیب هایی می سن از  د  شکب اجتماعی  ارند ژ 

خو  رنار  ا ه ژ سایداری افنا  را  ر ارز  هاه باژرها ژ رفتارهای افنا  جامع  اسالمی را يح  يأثین 
ا  رایو س ژهو د  ب دبنابن م اسد ژ  سیب های فنهنگ اسالمی يضعیف ژ  سیب سذین می  ن اند

 يحلیلی ژ  ن   ژری مطابب از منابع ژ سپب يحلیب ژ بنرسی محتوایی  ن ها ژ-رژیکن ی يو ی ی
ن یاا يا با يکی  ب رنتی   ارزیابی نکاا ژ نظناا  رایو م اپ   ورا سذینفت  هيال  شده اس ؛ 

ژ  ید اه بنخی  ب  ژی ه حضنا علیژرژایاا ژ سینۀ هنیک از معصومیو
ختب می  اندیامندانهسارهای از عواملی د  يحه  ارز  ها ژ عمب ب   ن ها را  ر اخالق اجتماعی رام 

بايوج   ب   موزه های  ینی می يوان  ریاف  د  موانع اخالق اجتماعیه رنار می  ین دساز  مور  بنرسی 
عباريند از: هغنژر ژخو بزرگ بینیه بدبینی ژمن ی نگنیهيضعیف شدن ع اف ژ متن  بد 
ح ابید رژارع ا ن رجامعۀ اسالمیهموانعی  راخالق اجتماعی سدید یدژمعیارهاژارز  های 

ع ه از ماهی  ژ  ورا اسالمی ژابهی خو  خارج شو هایو امن سبب اخالری سذینفت  شده  رجام
ينژیج عهاید ژ ارز  هاي اخالری مغاین با اخالق اجتماعی ژ ر نتی   هبنژز رفتار های انحنافی 
 خواهد شده د  ایو  ون  رفتارها نیز ب  نوب  خو  ب  زژاپ ژنابو ی  اخالق اجتماعی من ن می  ن  د  

 داجتماعیه رن نه سینهه حضنا علیعه اخالق : موانواژگان کلیدی

                                                           
 kavand@quran.ac.ir                         عارف رن ن  اناگاه علو  ژ معارف رن ن دنیم استا یار ي مین ژ علو  رن نه  اناکده ي مین ژ م د1
 kazemimaryam861@yahoo.com                      دارشناس ارشد رشت  علو  رن ن ژحدیآ  اناگاه اراک     د2
 kazemizahra139@yahoo.comعلو  ژ معارف رن ن دنیم اناکده ي مین ژ معارف رن ن  اناگاه   رن نیه ارشد رشت  علو ی انا و د 3

mailto:kazemizahra139@yahoo.com
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 تعامل و معاشرت با همسر در سیره امام علی
 1علینضا داژند
 2میثم ش اعتی

 :چکیده
نظ ا  خ  انوا ه یک  ی از ا   لی ي  نیو ژ مه  م ي نیو نظ  ا  ه  ای اجتم  اعی اس    د     ر  ن 

معاش نا ب ا ژظ ایف س نگینی ب ن  ژ   ار  د    ر يعام ب ژ من  ب  عن وان رد و ا  لی خ انوا ه 
همم  ن ژ ب  ا ي  دبیناا عارالن    م  ی يوان  د زمین     رام  و ژ س  عا ا خ  و  ژ خ  انوا ه خ  ویو را 
فناهم ساز دایو امن محه   نخواه د ش د مگ ن ب ا  اش تو ابگ ویی دام ب همچ ون عل ی ب و اب ی 

د    ب    عن  وان ابگ  وی همم  نی شایم  ت  ژ ي ل  ی انم  ان دام  ب  ر زم  یو ه  ر س  ینه  طاب  ب
ژ معاش  نا ب  ا همم  ن سن اخت    اس   ديعامب ژ معاش  نا ب  ا همم  ن خ  ویو ب    مم  أب  يعام  ب 

ه يعام  ب  ر اجتم  اع ژ ش  اید بت  وان ه يعام  ب  ر مح  یط خان   جنب    ه  ا ژ ابع  ا  مختل   ی  ار  د    
ای  و يع  امالا بنش  من دب  عن  وان نمون    ه یک  ی از يعام  ب  ر ارتص  ا  خ  انوا ه را از مه  م ي  نیو 

ی و ب دان معن ا نیم   د   م ن   ر خان   نبای د ممئوبی  های ا  لی زن هخان    اری اس   ام ا ا
ب  روپ مع نژف  س   ب   س یاه ژ س  ید بزن د بلک   خان   د انون مه ن ژ محب   اس   ژ م ن   ر 

یا  ر بح  آ يعام  ب ب  ا همم  ن خ  ویو  ر مح  یط خان    م  ی يوان  د ای  و د  انون را    ن  ي  ن نمای  دد
را  ر س یو  ی  ن  ژ ارتص ا ی د   م ن   ر معاش نا ب ا همم ن خ ویو بای د اعت داپ ژ میان   رژی 

 یا  ر بحآ اجتماعی د  من  باید  ر دنار هغینا ژرزیدن ب  هممن هبن اژ سخ  نگین 

 دهممنهيعامب با هممن همعاشنا با هممن ه سینه امینابملمنیو: واژگان کلیدی

                                                           
  motarjem60@yahoo.com        استا یار ي مین ژ علو  رن نه  اناکده ي مین ژ معارف رن ن  اناگاه علو  ژ معارف رن ن دنیم  د 1
 shefaati.mm@gmail.com  اناکده ي مین ژ معارف رن ن  اناگاه علو  ژ معارف رن ن دنیم  رن نیه ارشد رشت  علو ی انا ود  2

mailto:motarjem60@yahoo.com
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 البالغهدر نهج های ياران حقیقی امیرالمؤمنینويژگی
 1زهین عباسی

 چکیده:

 ر  ژران حک    ومتی خ    و ه ا     حابی  اش    تند د       ر  عل    ی  امینابم    لمنیو
ه  ای  زم  ایو  چ  ار بغ  ز  ش  ده ژ از مم  ین ح    منح  نف  ا  تند ژ سی  نژان  یگ  نی نی  ز بزنگاه

ر  د  مان  ده ژ حت  ی  ر ای  و راه ب     اش  تند د     ر راه امام    ژ سی  نژی از ام  ا  خ  ویو ثاب 
و ه ژ اببالهغ     ب  ب ب    س  تایو  ن  ان  ا   نی  ز  ر نه  ج ش  ها ا رس  یدند ژ حض  نا

 دنددهای شخصی   نها را باز و میشاخص 
 ر م  ور  شخص  ی  ا   حاب  ملمن  ان ر ای  و مهاب    ط  ی بنرس  ی س  خنان امی  ن   

ژ معنف  ی  ه  ای  ن  ان  ر د  ال  حض  ناحهیه  ی خ  ویوه ب    بنش  ماری     اا ژ ژی  ی
 یاران ب  عنوان ابگویی بنای جامعۀ اسالمی سن اخت  شده اس د

 ه نهج اببالهغ ه یاران حهیهیدامینابملمنیو: واژگان کلیدی
 

 

 

 

 

                                                           
 Zuhayrabbasi@gmail.com         دارشناسی ارشد زبان ژ ا بیاا عنب   د1
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 گی در سیره امام علیاهتمام و رسیدگی به اقشار آسیب پذير اجتماعی و فرهن

 1اعظم هغیاثی ثانی

 چکیده:

ژ س  ینه ایا  ان ن    از ب  اب اب  ناز عل  م ژ دم  اپ  ب  اب فض  افب اه  ب بی   رل  م ز ن  ر 
بلک  حکای   ژر ن بض اع  مزج اۀ  ر ب ازار مص ن جه   جل ب محب   ای و بزر  واران اس   

ثب     ن  ه  ر ای و مه اپ ب    د ژبا ایو نی   د   ن ا  حهی ن  ر زم نه نویم ند ان ب نای م وال
اهتم  ا  ژرس  ید ی م  والی متهی  ان ژ امی  ن ملمن  ان ب    ارا  ار  س  یب س  ذین اجتم  اعی ژ فنهنگ  ی 
خ  واهم سن اخ   د  ژ نکت    مه  م  ر س  ینه عل  وی  ر ای  و رابط     نم    د    اژال ایا  ان از ژج  و  

جامع    فه  ن  ر جامع    ب    ش  دا رن  ج میبن ن  د ژ يم  ا  ي  ال  خ  و  را  ر رابط    ب  ا رف  ع  ن  ر 
مینمایندد ژ از  ن ا د  ح ادم جامع   اس المی میباش ند خ و  را د امال مم ئوپ  ر ای و رابط   م ی 
 انن  د ژ ثانی  ا  نک     ر دن  ار رس  ید ی ژ اهتم  ا  ب    ریا    دن  ی فه  ن  ر اجتم  اعه  ر س  ی رش  د 
شخصی  ژ اعتالی معنوی   اف نا   س یب س ذین جامع   نی ز میباش ندد ژ نمون   ه ای بم یاری از 

 ر اثن ای اريب اع ب ا ایا ان ژ رش د فزاین ده  ف نا  س طح س اییو اجتم اع ب   عل یا جذب شدن
 علم ژ معنف   ر  نان   ر ياریا سناغ  اریمد

 ه ضعی انه فهینانه رشد فنهنگیه رشد اجتماعی: علیواژگان کلیدی

 

 

                                                           
  دتنای فه  ژ مبانی حهوق د1
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 و مخالفان ارانيدر برخورد با  یمواضع مشترک امام عل

 1رحیم  دنیمی رزرلع     

 چکیده:

 یا  گیهم ازی  ژن ع ی ر فنهن  گ ش   یام  ا  عل   یژاال  یژشخص   عی  رف گ  اهیجا
م ا را  یعل  نهیازس  ینی ب  خص وی جامع   م ا  رعص ن حاض ن ب   ابگ و   ویجامع  مملم

ژمخاب   ان  ارانی  ر بنخ ور  ب ا  یمواض  ع ما تنک عل  وی یژيب یب ن  ن  اش   د   ب   بنرس 
بنمح   ور ح       هم   داراهعمبیهراطعی هغلکارژ یبک   اریاز فن زی   هسنهی زا  یداعط   امیبپن از

ژمخاب   ان خ  و   ارانی   ربنخ  ور  ب  ا  از ا   وپ ما  تنک ام  ا  یژع  داب همنژا ژج  وانمن 
 .بو ه اس   اانیشن اایح ی ر ط

 مدارا هیارانهمخاب انهعداب ه زا یه یاما  عل واژگای کلیدی:

 

 

 

 

 

 

                                                           
  انا وی  دتنی ياریا ژ يمدن ملب اسالمی د1
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 منین علیؤمنان در سیره امیرالمچگونگی برخورد با اصحاب و دش

 1رحیم  دنیمی رزرلع 

 چکیده:

 اری را مد نظن رنار   اریهعداب  ژ من    رطی حیاا خو  س  ا ب  یو حضنا علی
 ا ه ژ  ر بنخور  با مخاب ان ژ یاران نهای  راطعی  ژ  ناح  ژ هوشیاری ژ منط  ژ استدالپ را 

با خل ای ربب از خو  ژ  ر زمان ژالی  خو  نیز با مخاب ان  علی ی نمو نددرعای  م
حکوم )ا حاب جمبه  یوهخوارج( با ح ظ راطعی  خویو  ر اجنای روانیو ابهی مدارا می 
دن نددينيیب  ا ن جلماا سنسو ژ ساسا با مخاب ان هيحمب بنخی يندی ها ژ بد  ویی های افنا  

بامخاب ان زمان  ن نمون  هایی از مدارای  ن حضناجاهب ژ نا ان ژ نا  اه ژ ع و ژ بخاو  نا
نیز بن سای   لح ژ   تگو بو د ژ هیچ جنگی را  هغاز  سیاس  نظامی  ن حضنا خو  می باشدد

 ن نبو ندژ  ر حیو جنگ نیز شئوناا انمانی را رعای  نمو ه از بمتو  ب ب  رژی  شمو ژ یا  يو 
ان جنگی نیز  بنخور  متناسبی  اشتندد ن بزر وار بنخالف ز ن خیم  های  نها ممانع  نمو ه ژ با اسین

دد رابط  ژ نخل ا هیچ ژر  از شیوه زر ژ زژر  ر نفتو بیع  از من   ژ سندوبی مخاب ان است ا ه نکن 
با یاران ژ  حاب ه رابط  منید ژ منا ی بو د رانتخاب دار  زاران خو   يعامالا حضنا علی

ب رنار  ا ه ژ ب  منظور رعای  عداب  ژ حمو اجنای امور بن عملکن  ژ يوانایی ژ شایمتگی  نها را ا 
رفتار دار  زاران خو  نظارا ژ منارب  شدید اعماپ می نمو ند ژ با مااهده يخلف ژ سمتی از جانب 

  نها ه ب  نکوهو ه مواخذه یا عزپ  نها می سن اخ د

 راطعی د عداب ه مداراه یارانه ه سینهه مخاب انه: علیواژگای کلیدی

                                                           
  انا وی  دتنی ياریا ژ يمدن ملب اسالمی د1



 

227                             

 بررسی ساحت تربیتی زنان در اجتماع از منظر نهج البالغه
 1م تبی داوری
 2فاطم  داربخو راژری

 :چکیده

 یافت  ينزپ حد ينیو ساییو ب  زنان ژجایگاه بیاتنه شخصی  ازاسال  ربب ژی ه ب  ياریا  رطوپ
 ستنفت  زنان  بو ه شخصی  ازرفتارسیامبنی د  رحمةبلعابمیو  ژ ژ  تار  اسال  باروانیو خو بو ه  یو

 ژار  ار یافتو شخصی  زنان  رخانوا هه بیو ازسیو اژء شانی  سیدادن ن ژاريها عالژه بن ژ را احیادن 
اما  ب   منظن رابط  ی زن  رجامع  را از نهج اببالهغ هنهو ژ مب  رمهاب  فوق بايأ  حن  اجتماع دن د

جامع  فیزیکی زن  ر همان حضور هیم اژتی  ممهغینممتهیم يعبیننمو هه فعاب  ژ ورا ممتهیم ژ
ری نظن نفتو نهو دلیدی ژمحو  ر ژخدمتی د  بدژن ژاسط  اراف  میدهد؛ ژفعابی  هغینممتهیم ژی با

هممن اری ان ا  میدهده بزر تنیو  ب  يبع دمک شایانی د  ازطنی  سنژر  فنزندان ژ زن  رخانوا ه ژ
چگونگی نهو ژفعابی  ممتهیم زن  ازمنظناما  علیيوان    :  می ب  اجتماع  ار د خدم  را

م اندیایدن عارالن  میباشد ژ نیزنهو هغینممتهی راطعی ه ح ظ حنیم ژراطعی  ژ  راجتماع بايکبنژ
های رژ م موع   حب  ایو از ژی هم شامب نهو ينبیتی زن  رخانوا ه ژنهو ژراثتی ژی اس د

 ستوراا  زن  راجتماعه عالژه بنمطابه  باسینامون نهو دلیدی ژمحوری  ا  علیحکیمان  ام
اسال   ار دس ژهو فوق ب  شیوه  ها ب  جامع  ژ یوهحکای  ازملثنينیو ژشایمت  ينیو خدم 

 دتابخان  ای ژاسنا ی فن یند يحهی  را ب  ان ا  رسانده اس د

 هينبی زنهاجتماع هاما  علی: واژگان کلیدی

                                                           
 دارشناس ارشد رشت  فلم   يعلیم ژينبی  اسالمی  اناگاه عالم  طباطبایی د 1
 حدیآ ژ رن ن  اناگاه ه(اببالهغ  نهج  نایو)حدیآ علو  رشت  ارشد دارشناسد 2
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 تربیت اجتماعی کودک در سیره علوی
 1دهنوجی منضی 

 چکیده:
 یه  م   ا  یاجتم   اع یژ الزم     زن   د  یاس     اجتم   اع یانم   ان ا    ابتا موج   و 

 یاجتم  اع یه اعتم  ا  ب    ن   ب ژ ر  درا س  از اریاجتم  اع یاز مهاريه  ا یبنخ  ور ارهیرژان
د    ر  ن شخص ی  ف ن   ی  م  یز مهمت نیو ژ م وثنينیو  ژران زن د ا یدژن ش ك یک اس د ب 

اس    ام  نژزه ای  و حهیه    انکارناس  ذین ب     ی ژران د  و د  ی  ن ؛یش  ده ژ ش  کب م یسای    ری  ز
نی از ندارن د؛  یس اییو فه ط ب   يوج   منارب   جم مان اثباا رسیده اس   د   دو د ان  ر س نیو

؛ ی؛ ع  اط ی نه  ا ش  امب رش  د اجتم  اع یابع  ا  ژج  و بلک    ای  و يوج    ژ ينبی    بای  د هم    
ژ  یبنر  نار یيوان  ای یهم  ان د  و دع  ا فنزن  د انم  ان نی  ز از را  ر بن ی  ن د طب یژ هوش   یشخص  یت
اس    ژ  یبم  یار حی  ايمی  ان نه  و س  در ژ ما رهرا  ار د  ر ای  و  یاجتم  اع یی  ك زن  د  یرابلیته  ا

 م  وز د  ر ای  و مهاب    ب    يبی  یو ينبی    یخ  و  را از س  در ژ م  ا ر م ید  و   رژاب  ط اجتم  اع
سن اخت       عل  یب  ا  یگ نان از  ی  د اه ام امهاريه ای اجتم  اعی دو د ان  ر اريب  اع ب ا هرفت  ار 

ابگوه ای  م ب ژ ژرف اندیا ی هنچ   بیا تن  ر راس تای به نه  ی نی ازأشده اس د باشد د   ب ا ي
 شایمت  ژ  حیح ه امی ب  سوی رشد ژ ينبی  هم  جانب  بن اشت  شو د 

 : ينبی  اجتماعیه خانوا هه مهاريهای اجتماعیه سینه علویدواژگان کلیدی
 
 

 

                                                           
 marzieh.kanooji@yahoo.comرفمن ان استا یار ژ عضو هیاا علمی  اناگاه ژبی عصن)عج( - دتنی يخصصی فلم   يعلیم ژ ينبی  د 1
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 در راستای محرومیت زدايی علیمات فرهنگی حضرت روشها و اقدا

 1سمان  محمدی
 چکیده:

های ه  دف ا ی  ان ابه  ی از نظ  ن اجتم  اعیه چی  زی ج  ز بنس  ایی ع  داب   ر يم  ا  زمین   
فنهنگیه سیاس یه اجتم اعی ژ ارتص ا ی نب و ه اس  ؛ ب ذا مم ئل  ارتص ا  ژ محنژمی   ز ای ی 

 ر  ی یو زمام داری اس  ؛ ب    ه ای م ور  نظ ن امینملمن انجزژ اژب یو ژ مهمت نیو اژبوی  
 هی بندی ژ س  ازمانه  س  ت ه  اه رهنمو ه  اه رژش  ها ژ ار  داماا حض  نانح  وی د     موزه

 ز ایی ر  نار  ی  ن ديوان  ده راهنم  ایی م ی  د ژ دارس  از  ر جه    فهنز ای  ی ژ محنژمی    نه  ا می
  رژ  دار ایو مهاب  ه ياریخی   يحلیلی با است ا ه از اسنا  ژ مدارک  ینی اس د  

فنهن  گ س  ازی را از ش  مار سیاس    ه  ای خ  و   ر راه س  تیز ب  ا فه  ن ر  نار  ا  ژ  ام  ا  عل  ی
ب  نای اج  نا ژ اعم  اپ  نه راهکاره  ایی همچ  ون  ش  نا د  ن ن م  ن   ب  ا بایم  تگیها ژ نبایم  تگیهای 
ارتص  ا یه ينهغی  ب ژ يا  وی  م  ن   ب    ام  ن زد  اا ژ    در ه ها  دار ژ ان  ذار م  ن    ر نپ  ن اختو 

بینا  ها ژ منا  ها بواس  ط  ابگوس  ازی )خ  وراک س  ا ه ه سوش  اک س  ا هه حه  وق ش  نعی ژ ا   الح 
ممکو( را بن زید ژ ب دیو  ون   ب ا اعم اپ ای و رژش ها ژ ار داماا فنهنگ ی يوانم   ب ن  ژ را ن 
اهغنیاء ژ دار زاران  ژبت ی ي أثین مثب   بگ ذار  زی نا  ن ان م ی يوانن د ب ا اج نای ژظ ایف خ و   ر 

 ژارع شونددامن محنژمی  ز ایی بمیار مثمن ثمن 

 زدااد هاما  علی ز اییه فهنه سینه ارتصا یه: محنژمی واژگان کلیدی
 

 
                                                           

 sama.mohammadi14@gmail.com      دارشناسی ارشد نهج اببالهغ  از  اناگاه علو  رن ن ژ حدیآ شهن ری      د1
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 آداب معاشرت از نگاه امام علی اخالق و

 1فنشت  محمدی
 چکیده:

 ی ينهاییبمیاری از   اا اخالری سب از  موختوه يمنیو ژ ممارس  ژ ریاض   ر  وش 
 اجتماع نیز  ارند يا سین ينبیتی ژ اخالرِی اژ اف منظور رشده يکامب ژ سیانف  نیاز ب  حضور  رب 

عد فن ی ژ هم اجتماعیه   اب ژ رواعد مخصوی   ر فن ه دامب ژ نها ین  شو د ينبیتی د  هم از ب 
خو  را  ار  ژ بنای ساماندهی رفتارهای فن ی ژ اجتماعی از سوی بزر اِن اخالق اراف   ن یده ژ ب 

شان را ب  جان ژ  پ منوه خوی ژ عمب انمانی خو ه  یگنان سخو یژاسط  ن  د بزر انی د  ب می
يوان نوعی میسذینند ژ چون همواره یکی از منابع  موزشیه سخو ژ دن اِر ایاان بو ه اس ه ب  می

از  ر شونده ياثین ذارندد اما  علیای د  از سوی  ژبتمن ان  ا     ملثنين از روانیو باز ارنده
شان های خو  رهنمو های اخالرینفان اسالمی بو ند د  با اخالقه عمب ژ  موزهبزر اِن اخالق ژ ع

ها  ر بو ه اس  د  سب از ایاان با همان خوی ژ خصل های حضنا رسوپمکمب رن ن ژ  موزه
سعی  ر ای دوياهی نکن ند ژ  ر يما   ژران حیاا رسوپمنجعی   ینی ژ معنوِی خو  بحظ 

خطوع  اندد هنچندلی ژ اخالری از منجعیِ  ينبیتی ژ اخالرِی نبوا  اشت سازی عمابگو ینی ژ شبی 
ع خور  اما منجچام میژبیو ب  ر  ثار ژ دال   یگنان نیز دم خالری ژ رهنمو های ينبیتی اما ا

ی حاضن نیز بن همیو اببالهغ  ژجو   ار د مهاب  ر اثن ن یب نهج های اما دامب ژ ممتند  موزه
 اساس يدژیو ژ يحنین شده اس د 

 خلهیه  ثار فن یه  ثار اجتماعیده اخالقه معاشناه خو : اما  علیواژگان کلیدی
 

                                                           
                      ereshtemohammadi86@gmail.comمیه  اناگاه ابزهنادن ملب اسالدارشناسی ارشد ياریا فنهنگ ژ يم د1
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 علی تحلیل آداب اجتماعی در  خطبه های امام

 1رمضان محمدی 
 2منیم خزایی مورانی 

 3نمنیو رالنی 
 چکیده:

ی ک ه دف میان   اس   ن   ه دف نه اییه ایا ان ب نای  حکوم  از نظ ن ام ا  عل ی
 ژا  یکپ  ارچگی ژ يثبی    نظ  م اجتم  اعی ای  و ه  دف میان   ه ب  ن   اب اجتم  اعی ب    عن  وان ی  ک 
جه    ی  اب يادی  د  اش  ت  ان  د؛ بطوریک    يوس  ط  نه  ر خطب    ه  ای نه  ج اببالهغ    خ  و ه  اف  نا  

ژ عنا   ن ما  خص را  ر  جامع    را ب  ا زن  د ی اجتم  اعی يطبی    م  ی  ا ن  د ژ بم  تنهای  رفت  اری
ش نایط ژمورعیته ای خ ای ب نای اف  نا  مع یو  م ی نمو ن دد ر ای و مهاب    س عی ش ده اس   ب  ا 

  اب اجتم  اعی  ر س    ح  وزه جنگ  یه  ین  ی ژ ب  یو ف  ن ی  بنرس  ی خطب    ه  ای ام  ا  عل  ی
دی  د ب  ن م   اهیم هن اریهجه    ينظ  یم أر  نار  ی  ن د ح  وزه   اب جنگ  ی ب  ا ي م  ور  بنرس  ی

س  نتهاه  ر  ژ بع  د ي  نس از خ  دا ژ اس  تهام   ر جن  گ؛   اب  ین  ی ب  ا يادی  د رفتاره  ا  ر راب  ب 
ب  ن م   اهیم ارزش  یه جه    ای   ا   ژا  ژ یکی  ارچگی  ر باژره  ا ژ اعته  ا ااه  ر  ژ بع  د نم  از ژ 
امن ب  مع نژف ژ نه ی از منک ن ژ ح وزه   اب  ب یو ف ن ی ب ا يادی د بنم  اهیم س اختاری؛ جه   

متهاب  ب نه  و ه  اه  ر  ژ بع  د  ذش    ژ مهنب  انی  س  ت   ينظ  یم چه  ارچوب فعابی    ژ اريب  اع
م ی  بندی  شده اس د ب ا يوج   ب    س ت  بن دی ژ يحلی ب  ای و م  اهیم از  س ینه ام ا  عل ی

ن مطل وب ژ  ب ا ينظ یم رواع د رفت اریه ام  ی   یاف   د   ام ا  عل  وان ب  ایو نتی    س  ي
وب فنهن  گ اس  المی را مطلوب ژ ای   ا  يک  ابیف ف  ن ی بناس  اس احک  ا  اس  المی چه  ارچن  ا

 سای  ریزی ژ ن را نمب ب  نمب منتهب دن ه اس د

  ذش دينس ازخداهامنب  معنژف ژنهی ازمنکنههه  اب اجتماعی:اما  علیواژگان کلیدی
                                                           

 rmohamadi@gmail.com                   دتنی ياریا ه استا یار  اناگاه رم د مدین س ژهاگاه حوزه ژ  اناگاه   د1 
 دارشناسی ارشد شیع  شناسی ياریا ه  اناگاه رمه  یو س ژه  اناگاه ا  هان د2
 ghalani_n@yahoo.com                     انا وی  دتنی جامع  شناسی فنهنگیه مدرس  اناگاه سیا  نور         د3

mailto:ghalani_n@yahoo.com
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اجتماعی -های قرآنی و علوی در ارتقای پیشرفت فرهنگینقش خانواده بر اساس آموزه
 جمهوری اسالمی ايران

 1بهنا  منا ی
 2 لمحمدیسمی  

 چکیده:
ه  ای رنان  ی ژ عل  وی  ر اريه  ای سیا  نف  بازشناس  ی ن   و خ  انوا ه ب  ن اس  اس  م  وزه

ب       ورا دام  ب  ر جامع    ام  نژزی ض  نژريی  اجتم  اعی جمه  وری اس  المی ای  نان-فنهنگ  ی
 اجتن  اب ناس  ذین اس   د ب    ژی   ه  نک     ر ط  ی س  ابهاه هم  واره س  عی  ش  منان  ر يحنی  ف ژ

هاس    ژ یه  ا ژ خوبیهم    زیبای یي  ابلو يم  ا  نم  ا ل  ین  ابو ی  ن ب  و ه اس   د ام  ا  ع
اب د: انم ان س نخور ه از ییم یژن د ب ن ي ار  س ینه ژ رفت ار اژ ي ل ژ  ی اا خدا یابه  یهاارز 

 ین ژ  ن اس  وه  ابه   س  از ر  نع  ابیم انمانام  نژز ب  یو از ه  ن زم  ان  یگ  ن ب    ي یمکاي  ب م  ا 
 نیازمند اس د

نژر  یافت   ب   ای و س لاپ اس   د   خ انوا ه س  بن ایو اساسه مهاب  حاضن  ر سي ساس ا
ن  ی ژ عل  وی ب  ا چ    ژی  یه  ای م  ی يوان  د باع  آ اريه  ای سیا  نف   ه  ای رنب  ن اس  اس  م  وزه

هی    ژ رژ  يح یس  المی م  ی ش  و ؟د ن  وع يحهی    د  اربن اجتم  اعی جمه  وری ا-فنهنگ  ی
ژ ژ م  دار ه مه  االا از اس  نا   ی ی  نب  و ه ژ ب  ا بهنه یيو   ی ی ب  ا رژیک  ن  دی   -يحلیل  ی

س  نژر  یافت    ب  ن اس  اس  یش  ده اس   د  ر خان   ی ژراطالع  اا الز  جمع یدتابخان    يخصص  
خ  انوا هه  ین اس    د    ژاب  دیوه فنزن  دان ژ اعض  ا  ین بهت  نیو ژ ع  ابیتنیو منارب    رژح   ر  ن

  یب نماینددأاز خداژند متعاپ ي خویو را ب  اطاع 

 : خانوا هه مدینی   علویه اعتداپ ژ محب دیواژگان کلید
 

                                                           
 b.moradi53@gmail.com      نایو ممایب اینان  - انا وی  دتنای علو  سیاسی د1
 باشگاه س ژهاگنان جوان ژ نخبگان د2
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 در میراث مکتوب  منینؤرائی شخصیت شناسی امیرالمچ
 عالمه محمد حسین کاشف الغطاء

 1نمب  یحمیو منا 

 چکیده:

 ر هم    جوان  ب از جمل     منیولب    خص  وی امینابم   بی    ش  ناخ  اه  ب
ژ م  ا ی  یحی  اا معن  و یخ  ور  ب  ا    نژه ه  ای اجتم  اعی راهگا  ارفت  اره   ت  ار ژ د  ن ار  ر بن

ن دام  ب اس   ؛ زی  نا ایا  ان با  نی  اس   د شخص  ی  ژی  ر بن ارن  ده ابگ  وی ی ک انم  ا یب نا
د  ن  ژ ی انم    ژ خ  و  از ایا  ان سی  نژی م  را ابگ  وی دام  ب ب  نای خ  و  ژ هم    م  ی سی  امبن

را  ر يم  ا  ابع  ا  زن  د ی ب  نای ه  دای  جامع    بک  ار بم   د از  هم  ان ما  ی ژ رژ  سی  امبن
 ید  نان ژعظیم  یمعنف    ب    اری  انوس ب   من  ان عل  یلش  ناخ  شخص  ی  امینم ای  و رژی

ه ا  ر  ن جم ع اس  د ه ن ف ن ی از جامع    ر ح د یه ا ژ زبی اییه اه نیک یاس  د  هم  خوب
از  ن  یيوان د جنع   ام یدن د  س   سی دا  يوان خو  ب   ش ناخ  ژ معنفت ی از  ن حض نا

ر ای  و م  ب بپوش  اندد  ح    اس      ر زن  د ی اجتم  اعی خ  و  جام    عه  ا را  د    معی  ار خ  وبی
 ر می  نا  مکت  وب عالم     منیولش  ناخ  ژ معنف    ب    امینابم  از چناف  ی  یمهاب    ب    بخا  

 داشف ابغطاء سن اخت  شد يا راهگاای امنژز جامع  بانی باشدد  ب   ن نیازمند اس د 

 ه شناخ  اهب بی ه مینا  مکتوبه عالم  داشفمنیو علیل: شناخ  امینابمواژگان کلیدی

 

 

                                                           
      hmoradi1338@gmail.com                   استا یار س ژهاگاه حوزه ژ  اناگاه رم   د1
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 در مواجهه با منافقان منانؤو امیرم رسول اکرم یرهس بررسی تطبیقی
 1مهدی من انی) لمتانی(

 2ی عصاربنامین 

 چکیده:

- نیب ان جنیان ن اق ب   عن وان ی ک  س یب  رژن  ین ی از  هغ از ظه ور اس ال  ي ا دن ونه

 را ب    نب اپ  اش ت  اس  د  ر ای و می انه رس وپ ه ای فناژان ی  ین جامع  اسالمی بو ه ژ محن  
عه  ده رس  اب  ا اره جامع    اس  المی را بن  ر  ژ  ژره مت   اژا د    من  انلامینمژ اد  ن 

ژ خنث  ی س  ازی فعابی     ن  ان  ءب    مهابل    بنخاس  ت  ژ  ر جه    افا  ا  اش  تنده ب  ا ای  و جنی  ان
 ن اس   د    يال  بمیار نمو ندد ام ا مم أب  ای د    ر ای و ب اره دمت ن م ور  يوج   ر نار  نفت  ه

ب  ا منافه  ان ي   اژيی ژج  و   اش  ت   من  انلژ امینم د  ن جه    رس  وپ ا ی  ا ب  یو نح  وه موا
ان  ه د د   ش دا اس ؟ ایو س ژهو م ی دوش د ي ا ب ا مهایم   ژ يحلی ب ای و  ژ مواجه  ه نا 

ب  ا  بیا  تن از نح  وه يعام  ب رس  وپ اد  ن متناس  ب ب  ا ش  نافط زم  انیه  من  انلعم  ب امینم
 منافهان بو ه اس د

 ژ منافهاند ژ منافهانه اما  علی سیامبنجنیان ن اقه يعامب با منافهانه  واژگان کلیدی:
 

 

 

                                                           
 mardani.m@qhu.ac.ir          عضو هیاا علمی  اناگاه رن ن ژ حدیآه رم         د1
 a.baniasareh@gmail.com                        انو  موخت  مندز يخصصی علو  حدیآه حوزه علمی  رم    د2
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 منین علیؤره امیرالمآداب و رسوم اجتماعی و مبارزه با بدعتها در سی

  1 فنیده مملمی مهنی
 2بیلی نیک ن ب  ههانی

 چکیده:

رفتاری مملمانان د  ب   بیب اهمی  فناژانه از  ذشت  يا دنون محب بحآ  از مباحآ اخالق
  طور دلی موض وع بدع   ر دنار   اب ژ رسو  اجتماعی اس د بژ   تگوی زیا ی بو ه ژ هم  ه 

های  ینی بو د از  ن ا د  هدف اسال  سیدایو انحناف های فکنی عصن اما  علیاز چابویکی 
هاه ژ رس اندن انمان ژ همواره  ر طوپ ياریا مبارزه با بدع  بی ب  ژی ه مکتب  س مانی اهب 

جامع  با نی ب  فالح ژ رس تگاری اس د سینامون موضوع   اب ژ رسو  اجتماعی ژ مبارزه با بدعتها 
 لی اس  د  اما  علیایو مهاب  سن اختو ب  مماف هدف سواالا بمیاری رابب طنح بو ه ژ هم د

طی  ژران حکوم  خو  چ  نگاهی ب    اب ژ رسو   ر دنار ممئل  بدع   اشتند ژ با است ا ه از چ  
 هایمب ارزه میکن ند؟ نگارنده ابتدا بدع  را از جنب ب دع   ژ انحناف اا  ینی ابزاره ایی عمال ب ا 

  ريهم  یم نمو ه ژ عوامب يحنیف  ر  یو  ون ا ون ازجمل  سیامدهای بدع ه  بیب يحنیم بدع ه
ها يبییو ها ژ حکم ها ه خطب را بن اس  اس نام  سایان هن مور ه راهکارهای عملی  ن حض  نا

يواند بنای دار زاران نظا  اسالمیه محههیو ژ س ژهاگنان ژ متوبیان نتایج ایو مهاب  می .نمو ه اس 
 فنهنگی جامع  ژ  انا ویان م ید باشدد

 ه بدع ه نهج اببالهغ ده   اب ژ رسو منیول: امینابمواژگان کلیدی
 

                                                           
 مدرس  اناگاه سیا  نور د1
 عضو هیاا علمی  اناگاه سیا  نور د2
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 البالغه با رويکرد رفتارشناسینگاهی به ابعاد فرهنگی کلمات قصار نهج

 1سید محمد رضی مصط وی نیا
 2فاطم  حلوافی

 چکیده:

نگ ن ژجو  فنهنگ متع ابی  ر جامع   از ی ک نگ اه منه ون حض ور رهب نی    اه ژ ج امع
نه ج اببالهغ   ی ا هم ان م موع    اس  د  بنای رشد ژ يع ابی  ن از ه یچ دوشا ی  ری ر ن ورز د

ي  وان نم  و ی از ای  و ي  ال  س  تو نی ب  نای نها ین    د  ن ن را م  ی  تاره  ای امینابم  لمنیو 
نه  و ه  دای  ژ رهب  نی  ش  مار  ژر د ب  ا يوج    ب     نک    ام  ا فنهن  گ  ر م  تو جامع    ب    

موپ ب و ه ش  ار همتنده بن ابنایو ن وع   ت ار ایا ان د   ف نا زم انی ژ جه انجامع  انمانی را عهده
 ی ده  ر ژار ع اراف   بننام   ب نای رف ع معض الا ه ای هدایتیا ان ب   حم اب م یژ یکی از شیوه

موجو  یا ينهغیب بنای بهبو  اژض اع اس  د نگارن ده  ر ای و س  ژهو ب ن  ن اس   ي ا ب ا مطابع   
را  ر اريب  اع ب  ا ش  نایط فنهنگ  ی  ارشناس  ی امینابم  لمنیواببالهغ   ه رفتدلم  اا رص  ار نه  ج

دی از  ن اس    د    ام  ا  جامع    م  ور  بنرس  ی ر  نار  ه  دد نت ایج ب     س     م  ده ح  ا ح ادم ب  ن
ب  ا ش  ناخ  ج  امع ژ دام  ب از رفت  ار ف  ن ی ژ اجتم  اعی   می  ان راهکاره  ایی را  ر  عل  ی
 انددهای مختلف علمیه ينبیتیه اخالری ژ اعتها ی اراف  نمو هزمین 

 صاره فنهنگه رفتارشناسید    ه نهج اببالهغ ه دلماا ر: امینابملمنیوواژگان کلیدی

 

                                                           
 یار  اناگاه رم انا د1
  fh67369@gmail.com           دارشناسی ارشد رشت  زبان ژ ا بیاا عنبی    د2



 

277                             

 ماعی در سیره امیرالمؤمنین علیانذار و تبشیر در تبیین مهارت های اجت

 1فاطم  منصوری
 2جمیل  جع نی

 چکیده:
 ینی ژ است ا ه از شیوه های خای ژ ا وبی نیم د دار ر حوزه ينبی  ژ سنژ ه  نیزی  ر ب 

بارزينیو ژ مهمتنیو رژشی د  ب   ورا  ا مطابع   ر  ثار ژ سینه علوی  ر ایو س ژهو يال  شده يا ب
بو ه اس ه بازنگنی شو  يا با ایمان ب   نیو منبی ياریا بانه اما  علیعملی مور  است ا ه بزر ت

بیانگن  عا نرنار  ین د سینه اما  علیها مور  يوج  منبیان ژ متوبیان ينبیتی جامع  مملثن بو ن  ن
رژ   بناساساز  ژ شیوه انذار ژ يباین  ر داربنان  ر عمب ب  مهارا های اجتماعی می باشدد  است ا ه

انذاره منبی باید با   اهی ژ معنف  بخای ب  متنبی نمب  ب  اعماپ ژ  ثار متنيب بنعملکن  هایوه 
 ر رن ن  اژ را نمب  ب  عوارب اعماپ نامطلوبو   اه دند ژ ژی را از  ن بن حذر  ار د از ایو رژ 

ی رن ن بنای بانه ژ سیامبن د  باز و دننده« انذار نی»بمیار است ا ه شده ب  نحوی د ه رن ن ب  عنوان 
نیز  ر موار  بمیاری با ب  همیو رژ ه  نامیده شده اس د اما  علی« یننذ»ب  من   اس  

 ه اس د فنمو سیامدهای من ی  نیوی یا اخنژی مهارا های اجتماعی را بنای مخاطب بیان
است ا ه نمو ه اند ژ با « يباین»های اجتماعی  اهی از رژ   ر بیان مهارا امینابملمنیو علی

ا با ها را بیان فنمو ه اندد يایو رژ   ثار ژ نتایج مثب   نیوی یا اخنژیه فنا ینی یا عمب ب   ن مهارا
د  از  ند د  طب  عدپ ابهیه هن عملیایو شیوهه فنا ین یا دابن با امید ژ نااع بیاتنی رد  بن ار  ژ بدا

 انمان سنبزنده از  ثار ژنتایج  نیوی ژ اخنژی  ن بنخور ار خواهد شدد

 ه انذاره يباینه مهارا های اجتماعیداما  علی واژگان کلیدی:
                                                           

 دارشناسی ارشد رشت  ي میننهج اببالهغ  مدرس  موز  ژ سنژر  د1
 jafari.j2020@yahoo.com          استا یار  نژه حهوق ژاحد زررانه  اناگاه  زا  اسالمی زرران     د2
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 منین علیؤهمدلی و مهرورزی در کالم امیرالم

 1فاطم  منصوری
 2زهنا خطیب

 چکیده:
از جمل  شاخص  های مهارا های اجتماعی اس  د  امنژزه  همدبی ژ مهنژرزی ب   یگنان

 بی افنا  نمب  ب  یکدیگنه مور  يوج   انامندان علو  ينبیتی ژ رژاناناسی ژارع شده اس د هم
های فن  مهابب موجب  رامو ژ محتن  شمن ه شدن احماسااه عواطفه نیازها ژ عالف  ژ نگنانی

  ژ مهنژرزی ژ ارج نها ن هن چ  بیاتن ب  افنا ه  هغازی بنای شو  ژ اثناا رابب يوجهی  ار د محبمی
با يأسی ب  رن ن   رایو خصویه حضنا علی های اجتماعی شمن ه شده اس دی مهارايوسع 

 بی ژ ه همدنیم د  خداژند  ر موار  بمیاری از محب  خویو ب  انمان یا  دن ه اس ه حضنا
عزا ژ ارتداره  ژرشدن  شمنانه عافی  ژ سالم  ژ  مهنژرزی را موجبه انب ژ اب    ر جامع ه

ی از ي نر  ژ سنادند ی ها ژ يهوی  سیوندهای اجتماعی ژ  ژرها ژ خوبیدنام  ژ فناهم شدن نعم 
می يوان    ؛ محب  ژ هم  بی عاملی بنای  ی  با يوج  ب  سخنان اما  علی ر نها انددمی

مانی های رفتاری ژ اخالری اس  د  ایو سالم  خو  سالم  جمم ژ رژان  ژ  ش ابخو فن  از نابما
ژسیل  اس  بنای هغنی ساختو رژابط انمانی ژ سالم  اريباع افنا  جامع   ر سطوح ژ رانهای 

تواند ب  ای رفتار دند د  بهای دالمی ژ هغیندالمی با  یگنانه ب   ون  ینی از مهارايا با بهنه مختلفد
ان ا  ژظایف خو   ر حد معهوبی  س  یابده بدژن  ن د  حهوقه  خاطن ژ یاحهوقه ابزامااه رضای 

 خاطن ژ یا ژظایف  یگنان را نا یده بگین دابزامااه رضای 
 د هنژرزیه سالم  رژان ه اما  علی بی مهم واژگان کلیدی:

                                                           
 دارشناسی فه  ژ حهوق اسالمی د1
 jafari.j2020@yahoo.com                    انا وی  دتنای رشت  علو  ژ معارف نهج اببالهغ   اناگاه سیا  نور يهنان      د2
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 در برخورد با اهل کتاب فرهنگی امام علی بررسی سیره
 1ا غن منتظن ابهافم
 2ژحید سعیدی

 3شهنیثنا 
 چکیده:

مصا ف بو  با باز ا  جامع  اسالمی  ر طی یک  ژره  رسیدن حضنا علی ب  خالف 
ی نوینی الز  بو د ن  بننام  از ا وپ رن نید بذا  بنای ا الح های جاهلی ژ انحناف ساب  ب  سن  22

نی راهکار  یر(   ر حادمی  اسالمی بزژ  ب  داهای  ینی )یهو یانه ممیحیانه زرياتیانحضور ارلی 
نمو د  ر حکوم  اما  ن میمناسب  ر راستای رعای  حهوق  نها ژ سنهیز از ستمگنی را  ژچندا

ی ينیو  زا ی ب  فکن ژ اندیا  ژ  احبان  ن  ا ه شده اس  ژ بنای هم باالينیو ژ  متن ه علی
ها دنام  ژ احتنا  رافب شده ژ با مخاب ان ژ هغینمملمانان با ابزار فکن ژ اندیا  ژ بنهان ژ انمان

اعی شده اس د اهب دتاب ب  عنوان عضوی از جامع   ارای حهوق اجتماستدالپ بنخور  ژ عمب می
ارتصا ی ژ فنهنگی همتندد اما  ب  عنوان حادم اسالمی هم  ر بعد نظنی يو ی  هایی  ر مور   نها 
 ار  ژ هم  ر بعد عملی نیز  ر بنخو  با  نها رفتار  حیح اسالمی را ب  نمایو  ذاشت  اند د   ر سینه 

يدژیو ژ ب  اجنا  ر ژر ه  ن های متعد ی را  ر ایو زمیایاان ژ  ر   تار هایاان نمو ار بو ه ژبننام 
ا  ور  ب   يا سینه ایاان را  ر بنخ سا و يحلیلی بن ای -اب  سیو رژ با رژیکن ی يو ی ی   اندد مه

اب را از نظن عملی ژ نظنی  ر زمین  فنهنگی مور   تنرسی رنار  ا ه ژ يعامب با اهب دب دتاب مور  ب اه
 بنرسی رنار  هدد

 ه يعامبه اهب دتابه فنهنگدعلی: سینهه اما  واژگان کلیدی
                                                           

 montazer@itr.ui.ac.ir                               استا   نژه ياریا  اناگاه ا  هان   د1 
 v.saeidi61@gmail.com                          انا وی  دتنی ياریا اسال   اناگاه ا  هان       د 2
 دارشناس ارشد ياریا اسال  د 3
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 سیر تطور و رشد فرهنگ جاهلیت و جايگزينی آن با فرهنگ غدير در نیم قرن اول هجری

 1سید جماپ موسوی

 چکیده:

اليی بو ه اس ه اما  نچ   بدژن ين یده جامع  نبوی ب  عنوان یك جامع  نیز شاهد يغیین ژ يحو 
اس  ه سم  ژ سوی ایو يغییناا اس د بناساس باعآ حماسی  اندیامندان ژ  احب نظنان بو ه 

ه سینی نزژبی  اشت  اس د پ ژ يغیین سب از رحل  رسوپ  نانهدر اسال شواهد ياریخیه ایو يحو  
ای د  با عنای  خداژند ژ هم   محمدی ژ هغینا علوی ژ همناهی مهاجن ژ انصاره بن جامع 

 ذار  راه سهوع سیا  دن   ذار بنیانهای معنوی شکب  نف ه چندی سب از رحل  جانارز  سای 
نچ   ر ایو بیو  د های ناب محمدی  ن یدارز   زیوجای جاهلی  های عصند  ارز  بطوری

 یشاهد همتیم د  جنیان خالف   ر س ن  اسال مک یم اس   ایو اس  د  سب از رحل  نبمه
ن   یب  رهههنا ببن  ژ ب  جان اس  را  ر فنهنگ هغدی یرا د  مت ل یایو اس  يا فنهنگ ناب اسالم

س  ممئل  ا ایو مهاب   ر سی بیان ایو نویو جایگزیو  ن ساز د یفنهنگ جاهلی  منموخ را  ر رابب
  هدد  رنار یفنهنگ هغدین را مور  بحآ ژ بنرس یرا ب  جا فنهنگ جاهلی  ید  سین  عو ی جایگزین

 ه هغدینده خالف  اسالمیه اما  علی ارزشهاه جاهلی  واژگان کلیدی:

 
 
 
 

                                                           
 sjm1348@gmail.com                             حوزژی از حوزه علمی  رم 9سطح  د1
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 از ديدگاه امام علی وظايف فرهنگی حکومت اسالمی

 1سیده زهنا موسوی

 چکیده: 

حکوم  اسالمیه حکوم  خداژند  ر زمیو اس د همانطور د  خداژند بنای يما  شون 
دنده حکوم  اسالمی نیز زند ی انمانها بننام   ار  ژ  اسال   ر جای جای زند ی بان نهو ای ا می

همیو راه را ا ام   هد ژ بنای يحه  اسال  ژ  یو  ر يما  ساحتهای زند ی بان بننام   اشت  الز  اس  
باشدد از ایو رژ ژظای ی بن عهدۀ حکوم  اسالمی اس  يا بتواند نهو خو  راه ب  عنوان جانایو 

  سحکوم  خداه ب  بهتنیو شکب ای ا دندد زند ی انمان  ر  نیا از ساحتهای مختل ی رابب بنرسی ا
ارتصا یه اجتماعیه فنهنگی ژددد اما مهوبۀ فنهنگ امنی اس  د  هم  نیای انمانها را يح  ياثین 

يوان از  ن ب  عنوان رژح  هد ژ هم ممتهیما با  خنا انمانها  ر اريباع اس ه بنابنایو میرنار می
ن   ر ایو زمیزند ی ژ حیاا بانی نا  بن د با يوج  ب  اهمی  فنهنگ ژظی ۀ حکوم  اسالمی نیز 

ه حکوم  اما  ی بعد از سیامبنباشد ژ از  ن ا د  داملتنیو حکوم  اسالمين می مهمتن ژ سنرنگ
ی از  ید اه باشده از ایو رژ س ژهو حاضن ب  بنرسی ژظی ۀ فنهنگی حکوم  اسالممی علی

 د فن ی ژع ر منابع  ینی ژ  یاا ژ رژایاا سن اخت  ژ ژظی ۀ فنهنگی حکوم   ر  ژ ب اما  علی
نکتۀ رابب يوج  اینک  حکوم  بنای باال بن ن سطح فنهنگ  ینی ژ اجتماعی مطنح شده اس د 

باشد د  ایو امن باعآ يحه  اسالمی من   ممئوپ اس  ژ از ژظایف ا لی اژ يوج  ب  فنهنگ من   می
 شو دهای حکوم  اسالمی نیز میحکوم  خداژند  ر زمیو ژ يحکیم سای 

 ه حکوم  علویدمیه فنهنگه اما  علیحکوم  اسال :واژگان کلیدی

                                                           
                                        tobazm@gmail.comژ علو  رن نی از جامع  ابزهنا رشت  ي مین 9سطح  د1



 

                                                                                                                                                                        272   

 منین علیؤدهای درمانِی آن در سیرۀ امیرالمنگاهی به ابعاد مشاوره و بازخور 

 1سیده فاطم  موسوی

 چکیده:

نمو ن نیازها از ِرَبب نظا  اجتماعی بناساس همدبی ژ همکاری میان افنا  یک جامع  ژ بن ژر ه
ازمندی های نیها بنا ب   الیلی ب  یکدیگن نیازمندنده یکی از جلوهانمان ین د ایو همکاری شکب می

يوان  ر است ا ه از عهب ژ  انو  یگنان  انم د بنا ب  حدیثی از حضنا افنا  انمانی ب  یکدیگن را می
دنده هن اه فن  با فکن خو  ب  جایی ننسده از اندیاۀ خن مندی د  ماکب ژی را حب می امین

 نفتو  ر امور مختلف فن ی ژ اجتماعی (د از ایو رژه مااژره6124هغنر ابحکمه ح سینژی دند )
د  ر  موزه نی يهای  ینی اس  د  ب  موجب  ن عهوپ م تمع شدهه ممافب با سهوب  بیوا لی مود 

 ن  د ایو مهاب   ر د  اس  يا با منژری بن منابع  ینی ا ب ماورا ژ مااژرهه ابعا  ب میژفصحب  
های مااژره  ثار فن ی ژ اجتماعی  ن ژ بازخور های  رمانی ژ سیاگینانۀ  ن  ر حب  نه ژی  ی

مور  بنرسی ژ ژاداژی رنار  هدد منژری  منیو علیلا انمان را از نگاه حضنا امینابميعارضا
ه ناان  ا  د  مااژره با افنا ی منیو علیلرژایاا نهب شده از حضنا امینابم حا یآ ژبن ا

يواند  ر س  سطح سیاگینی ژ يال  بنای يغیین اندیوه امیوه باي نب  ژ خداينس میخن منده حز 
 ر ابعا  شناختیه عاط ی ژ رفتاری شخصی  مناجع  ر چهار محور اريباع مناجع با خو ه  یگنانه 

 ژ خدا نهو موثنی ای ا نمایدد همتی

 دعلی هژرهه  رمانه سیاگینیه سین: مااواژگان کلیدی

 

                                                           
       f.mousavi@alzahra.ac.ir/mosavi2008@gmail.comءس ژهاکده زنان  اناگاه ابزهنا استا یار  نژه رژان شناسی د1

mailto:mosavi2008@gmail.com%20%20/
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البالغه به زنان و رازگشائی از گزاره های متشابه آن  بررسی نگرش روان شناختی و حقوقی نهج
 قرآنی در پرتو آموزه های

 1سعید موبوی ژر ن انی
 2منیم ح  ژر ی طارانکی

 چکیده:
دنیم اس ه زن همانند من ه انمانیم  د   فنیده ژ عبد خداس   اببالهغ ه د  بن نفت  از رن ن ر نگاه نهج 

 ژ از ایو حیآه ينجیحی بیو  نها ژجو  ندار  مگن اینک  یکی بايهواين از  یگنی باشدد بذا از هم  حهوق اژبی  ژ
بنای ایو  ژه يعنیف نمو ه اس ه یعنی حکیمه با عنای  ب  ژظاف ی د   مندنده منتها از  ن ا د  خدایبهنه یطبیع

يالشگن  مهنبانی باشد يا  ر  امان اژ من ان بزرگ سنژر  یافت ه ب  معناج رژند ژ  یگنی سدری بناس  یکی ما ر
ب  مانند م اهد  ر راه خدا را  باشد د  عبا ِا دار بنای دمب رژزی حالِپ عیاپ خو  را ب  جای  ژر هه اجنی

اا هن احب شو ه  نها را مت  لهی  اا ژ خ  ددا ه استحهاراا ژ  اژا  فنیده اس د از ایو رژ ب  يناسب رژحی 
يبعیض ب  شمار نمی رژ  د  عیو عداب   مموؤبیتهای حهوری مت اژيی بنای  نها سیو بینی دن ه اس ه د  ن  ينها

ژاناناختی ژ حهوری اس ه چون هن چیزی  ر جای خو  نها ه شده اس د با ایو ژجو   ر نهج اببالهغ   زاره های ر
ه زن ستیز د؛ امینابملمنیوبنخیه با يممک ب  ا ب ح ی  ظواهنه  مان دن ه ان متاابهی ژجو   ار  د 

عد شخصی  شناسی ژ حهوریه ن  ينها نگاه مثبتی ب  زن ندار  د  ب  نحو دامال ماهو ی چامان  بو هه  ر  ژ ب 
ای جدی  ر  دژر بنخی از ایو  زاره هاه از  ن ا د  ایاان اس د ژبی عالژه بن ين یده خصمان  ای ب   نان  ژخت 

خالفتاان بو هه  سنياسن ایو دتاب  ر مها  بیان ماکالا ژ نارسافیهایه خصو ًاه  ژران چهار ساپ ژ اندی  ر
ندارنده بذا  نگون  د  سینه بزر ان فه   انگیزه ای بنای يبییو احکا  فههیه حهوری ژ  زاره های رژان شناختی

زمنه منابع استنباع حهوق اسالمی ژ دتب منجع  ر يحلیب م اهیم  هنی بو ه ژ هم ه نباید نهج اببالهغ  را  رجوا
 ایو دتابه از نوع رضایای خارجی  بو هه  ب  شمار  ژر د مضافًا بن اینک ه ادثن رضایای ژ  زاره های رژاناناسی

الب  يصدیهی ایو بنابنایو  ر يبییو  دد وار  مااب  را ندارنرابلی  ي مین ب  سابب  یا موجب  دلی  ژ نهایتًا يمنی ب  م
 نه جمالا اس ه می بایم  ضمو نگاهی ب   دژر ژ ژج   ربیب دلمااه د  مبتنی بن رصد جدی ژ ژارعی متکلم

 از نهج اببالهغ  را نیز ب  دار  نف د  ر هغین  یگن حضنا

 .نهج اببالهغ رژاناناختیهمتاابهااه   زارهه حهوریه واژگان کلیدی: 
                                                           

 molavi.saied@yahoo.com               دتنی فه  ژ حهوق خصو یه استا یار  نژه حهوق  اناگاه شهندن  د1
 haqverdi.m@gmail.com               عضو نژه معارف اسالمی  اناگاه شهندن      د2

mailto:molavi.saied@yahoo.com
mailto:haqverdi.m@gmail.com
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 سبک زندگی امام علی کتابشناسی سرگذشت و

 1سید م ید نبوی
 2زهنه اخوان مهد 

 3سحنرضا منا ی
 چکیده:

با  نیه هم  ناز ژ هم  ناه رس  وپ  ب  ی ب  دیب  ه نم  خمنیو عل  ی ب  و ابیطاب  بامینابم  ل
ه ژ ام  ا  ژ سیا  وای ره جوی  ان ژ ح    سوی  ان اس   د  ر فض  افب اژ هم  یو ب  ب د    خ  دا

ي نسه ژ  ش منانو از حم ده منار ب اژ را مخ  ی دن ن د ژب ی همچن ان جه ان س ن  ژستانو از 
از خ  وبی ه  ای اژس    ژ همچن  انه س  ینه ژ س  خنو مهت  دای من م  اند از ای  و رژ  ر ش  أن ژ 
مهاماا ژ ژر ایع زن د ی ای و بزر  واره يأبی  اا بیا ماری ب   نگ ار   ر م ده اس  د ژب ی ای و 

هیه  اا ژ س   ژهو ه  ای  یگ  نی هم  تیمد ام  ا ه  ن بح  ن را سای  انی نیم    ژ سیوس  ت  نی  از من  د يح
ه ژ ب  نای  ژری از م  وازی د  اری ژ «علم  ی»س ژها  ی ح  وپ ای  و مح  وره ب  نای يص  احب عن  وان 

يکناره ژ بنای اثباا م ید ب و ن ژ ن و ب و ن خ و ه نی از ب   سیا ین   ار  ي ا بتوان د   امی ب   س یو 
رس یه راه را ب ن منب ع فا 303ببن د نوشتار حاض ن ای و مه م را بب اس عم ب سوش انده ژ ب ا معنف ی 

 مطابعاا ياریخی ژ  ینی هموار ساخت  اس د هس ژهاگنان  ر حوز

 ه دتاباناسیه سینهه حدیآه ياریاه سبک زند یدعلی بو ابیطابب: واژگان کلیدی

 

                                                           
 majidnabavi1366@gmail.com                            انا وی  دتنی علو  رن ن ژ حدیآ  اناگاه اراک    د1
 dr.zo.akhavan@gmail.com              ژفنون رن ن يهنان     استا یار ژ عضو هیئ  علمی  اناگاه علو  د2
 allamehclass91.moradisahar@gmail.com      انا وی  دتنی علو  رن ن ژ حدیآ  اناگاه میبد     د3
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 از ديدگاه امام علی فرهنگیفرهنگی و میاناخالق ارتباط کالمی درون
 1مصط ی همدانی

 چکیده:
ف  ن ی ژ ه  ای اريباط  اا انم  انی اس    د    ب       ورا می  اناز ح  وزهاريب  اع دالم  ی 

فنهنگ  ی ی  ا يوانن  د می انه  ا نی ز م  یش  و د ه ن د  دا  از ای  و ح وزه نژه ی ژ جمع  ی ان  ا  م  ی
 از  ی د اه ام ا  عل یفنهنگی باشدد ای و نوش تار ب   مطابع ۀ اخ الق اريباط اا دالم ی  رژن

يحلیل  ی  -ای  و مم  ئل  ب  ا رژ  يو   ی ی ای  و يحهی   ه  ر راس  تای بنرس  ی  اختص  ای  ار د
یه  ی  د اه ام  ا  ه  ای اريباط  اا دالم  س  امان یافت    اس    ي  ا س  ب از يبی  یو م ه  و  ژ س  اح 

ای و س  ژهو نا ان   ر زمینۀ اخ الق اريباط اا دالم ی  ر ای و محوره ا را يبی یو دن دد علی
ره  ر س ی واش و  ژ هم  هغ از م ی« س ال »اريب اع دالم ی ب ا  ن اما  عل ی ا ه اس  د  از منظ

 ان د انگی ز ژ  زاررس ان را نا رس   م یاس   ژ هن ون   سی ا  ن  نا رسانو سی ا  ح   ژ انص اف
   ن  ر د     ن سی  ا  ب       الح انم  ان  ینن  ده ی  ا جامع  ۀ با  نی باش  دد  عوام  ب اخ  الپمگ  ن ای  و

اس    م ور  يوج   ام ا  عل یرس انو سی ا  ) ر راب ب ژ محت وای سی ا ( از  یگ ن محوره ای 
ه  ا يوج    نمای  د ژ رفت  ار اخالر ی مناس  ب ب  ا  نه  ا را از خ  و  ن مم  لمان بای  د ب    ن   د   اريب  اع

فنس    سی  ا  ژ نا  ان  ه  دد ه  دف از ارس  اپ سی  ا  ژ نی  ز يعام  ب  ینن  ده  ر  ریاف    ژ نی  ز س  ب
سپب بازخور  سیا  يوس ط فنس تنده نی ز هنی ک  ارای ابزام اا اخالر ی خا  ی هم تند د   ای و 

 ها بپن از د ب  يحلیب  ن یاا رسیده از اما يحهی  سعی نمو ه اس  طب  رژا

 اريباطاا دالمیه اخالق اريباع دالمید ه اما  علی اريباعه: واژگان کلیدی

                                                           
 ژ دارشناس ارشد علو  اريباطاا اجتماعی  علمی  حوزه 9سطح  د1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مچـهار ـل ـــــــــــفصــ

 دگاهید از تیـربــتـ و لاقـاخ
  یـــــام علــــــــــــــــــامــ
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 ش های تربیتی در سیره امام علیرو 
 1فاطمه آبی
 2و همکاران

 چکیده:
در تاریخ اندیشه، عموم خردورزان و فیلسوفان،تربیت را به عنوان فصلی مهم از ضرورت 

قرارداده و در این ساحت نظریه های اندیشگی و مسئولیت اجتماعی خویش وجهه همت خویش 
متناسب با سازراه فکری خویش عرضه کرده اند. امروزه نیز تربیت منابع انسانی از دغدغه های مهم 
جوامع و اندیشمندان می باشد به گونه ای که برخی علوم به طور مستقیم و برخی دیگر از علوم به 

روش های تربیتی در گذر زمان، وجوه  صورت غیرمستقیم متکفل بحث در این حوزه می باشند.
متفاوتی را از سر گذرانده اند و برخی شیوه ها مندرس و متروک شده و شیوه هایی نوین سربرآورده و 

و ائمه رایج گردیده اند. در این میان اهتمام اندیشه دینی و آثار و سیره ماثور پیامبر بزرگوار
نمود ویژه ای داشته است. تربیت،  لیر سیره گفتاری و عملی حضرت عبه ویژه د هدی

دانش و شیوه ای است که رسالت شکوفایی آدمی را برعهده دارد، او را از"مرحله انسان موجود"به 
وادی"انسان مطلوب"یا "انسان خودشکوفا"نائل می گرداند و از این منظر تربیت چون منشوری است 

باشد.  تربیت عقالنی و تربیت اخالقی میکه شامل تربیت جسمی، تربیت اجتماعی، تربیت عاطفی، 
به دلیل حساس بودن مسئله تربیت و گستردگی حوزه آن باید در تربیت قشرهای مختلف از جمله 
 کودکان، نوجوانان، جوانان، مدیران و... از شیوه ها و اصول متناسب با هرکدام از آن ها استفاده کرد.

ت از جمله الگوسازی، بهره گیری از محبت، شیوه در این مقاله به بررسی شیوه های مختلف تربی
ر سیره عملی و گفتاری صداقت رفتاری، مبنا قرار دادن اصول اخالقی و... برای گروه های مختلف د

 پرداخته شده است. امام علی

 .تربیت، ابعاد تربیت ، کار وحرفه، تربیت حرفه ای، اصول:  امام علیواژگان کلیدی
 

                                                           
 دانشجوی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تبریز .1
 (رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تبریز اندانشجوی)زهرا صدقیو  مریم سلیمان . 2
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 از منظر نهج البالغه و ساير مراجع مرتبط یتربیت حرفه اوجوه  یتحلیل یبررس

 1یآران ینجمه احمدآباد

 چکیده: 

از منظرر نهرج البالغره و  یوجروه تربیرت حرفره ا یتحلیلر یهدف پژوهش حاضرر بررسر
سایر مراجع مرتبط که برا روش تحلیرل اسرنادی مرورد بررسری قررار گرفتره اسرت. جامعره آمراری 
، شرررامل منرررابع دسرررت اول )نهرررج البالغررره( ومنرررابع دسرررت دوم)کترررب معتبرررر، پژوهشرررها 
وتحقیقررات مرررتبط و نشررریات وسررایتهای اینترنترری( در راسررتای ایررن پررژوهش اسررتفاده شررده 

 :ه های پژوهش نشان می دهد است . یافت
الررف( حرفرره وکررار از جملرره عوامررل تربیترری اسررت کرره در شررکل دادن شخصرریت انسرران بسرریار 

 موثر است و به صورت مستقیم وغیرمستقیم در شاکله تربیتی انسان  نقش دارد 
ب( مهمترررین اصررول تربیررت حرفرره ای از منظررر نهررج البالغرره شررامل اصررول اعترردال، شایسررته 

 مجرب گرایی و عزت نفس است  ساالری و اصل
ج( حرفرره برره منزلرره عبررادت خرردا، تقویررت قرروای جسررمانی، تقویررت جنبرره روحرری ومعنرروی 
انسرران، افررزایش کیفیررت وبهررره وری در زنرردگی، تخصرر  گرایرری، فقررر زدایرری از جملرره 

 مهمترین ابعاد تربیت حرفه ای در نهج البالغه است.

 غه، نهج البالحرفه ای، اصول تربیت، ابعادت ، کار وحرفه، تربی:  امام علیواژگان کلیدی
 
 

                                                           
 najmeh.ahmadabadi@gmail.com              فلسفه تعلیم و تربیت      دانشجوی دکتری .1
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 ی پرورش آن در ديدگاه امام علیهاتربیت اخالقی و روش

 1سعید اخالق عالی
  2سکینه زارع  

 3زهرا سجادپور
 چکیده:

مهمترررین هرردف از نررزول وحرری الهرری تربیررت انسرران اسررت. تربیررت اخالقرری بعرردی از 
شررود و کرراری برره بعررد انسرران مربررو  مرریی روحرری تربیررت اسررت کرره صرررفای برره تربیررت جنبرره

شرود. هردف ایرن پرژوهش بررسری تربیرت جسمی انسان ندارد و غیرر انسران را هرم شرامل نمری
باشررد. تحقیررب دربرراره تربیررت مرری پرررورش آن از دیرردگاه امررام علرری هررایاخالقرری و روش

ن انرد، کره مهمترریبرر آنهرا تاکیرد داشرته هرایی اسرت کره امرام علریسراس روشاخالقی برا
هرا باشرد. ایشران بررای مروثر واقرع شردن ایرن روشآنها روش هدایت، الگرویی، امرر و نهری مری

هررا برره صررورت انررد. در ایررن پررژوهش هررر کرردام از ایررن روشنکرراتی را مررورد توجرره قرررار داده
 جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

 قی.های تربیت اخال، تربیت، تربیت اخالقی، روش: امام علیواژگان کلیدی

 
 
 

                                                           
 s.akhlaghali@yahoo.com      کارشناس ارشد رشته آموزش ابتدایی، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی   .1
 دانشجوی لیسانس رشته آموزش ابتدایی، حافظ قرآن .2
 دانشجوی لیسانس رشته آموزش ابتدایی، حافظ قرآن .3
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يرساختی تفسیر تربیتی  تفسیر علوی به مثابه الگوی ز

 1علی اسعدی

 چکیده:

ی به های تفسیرهای مرتبط با تفسیر پژوهی، معموالی پیشینه رویکردها و گرایشدر نگارش
به مثابه  و اهل بیت های تفسیری نبویگردد و نقش آموزهدوران تابعین و بعد از آن بر می

ر این میان شود. دهای تفسیری مغفول و یا بسیار کمرنگ دیده میالگوی زیرساختی بسیاری از گرایش
وجه های اخیر مورد تترین رویکرد به اهداف و مقاصد قرآن که در دههتفسیر تربیتی به عنوان نزدیک

سیری فرت ترحلیل عمیب سنرای برخوردار است. ترار گرفته  از اهمیت ویژهرفسران قرسیاری از مرب
به  طور خاص مبین جایگاه ویژه این رویکرد در سیره و  به طور عام و امام علی اهل بیت

سنت ایشان است؛ بدین سان با بررسی تحلیلی این سنت تفسیری، که بسیار فراتر از روایات تفسیری 
گری تگذاری و هدایقش بنیانتوان اوالی نبلکه شامل گفتارها و رفتارهای تفسیرگر ایشان است، می

گیری، تثبیت و تقویت تفسیر به طور خاص را در شکل به طور عام و امام علی اهل بیت
تر از عصر تربیتی اثبات کرد؛ ثانیا پیشینه رویکردهای تفسیری به طور عام و رویکرد تربیتی را دیرینه

جستجو کرد. ثالثای اهمیت این رویکرد تفسیری را که مفسران با گذر  ابعین و در دوران اهل بیتت
نت اند در سبه ارزشمندی آن پی بردهتحوالت و تطورات تفسیری نهایتای از دوران پر فراز و نشیب 

های تفسیری ههای تعامل قرآن و تعلیم و تربیت را بر اساس آموزتفسیری ایشان جستجو کرد. رابعای شیوه
به دست آورد. برآینِد جمعِی این آثار، اثبات نقش الگویی، مبنایی و زیر ساختی  ام علیتربیتی ام

د گیری و تثبیت تفسیر تربیتی است؛ چیزی که تاکنون مطرح نشده و ابعاتفسیر علوی در ساحت شکل
مام یر اتربیتی در سنت تفس و زوایای آن مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله جایگاه تفسیر

 گردد.ی آن تحلیل میواکاوی میشود و گونه ها علی

 .الگو، زیر ساخت، تفسیر تربیتی، تفسیر علوی، : علی واژگان کلیدی

                                                           
 دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم .1
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 در ساحت تربیت اخالقی بررسی سبک زندگی امام علی

 1یاسر اصالنی

 چکیده:

در سرراحت  علرریی برره بررسرری سرربک زنرردگی امررامپررژوهش حاضررر برره روش کیفرر
-ی اخرالق و سربک زنردگی مرورد واکراوی قررار مریپرردازد. لرذا ابتردا فلسرفهتربیت اخالقی می

هررای آن، مبررادی تصرروری و تصرردیقی اخررالق هنجرراری تبیررین و فررر گیرررد تررا برره کمررک پرریش
کیرد دارد ی نظرری بررای گرزارهتدوین گردد. بره طروری کره پشرتوانه هرای اخالقری باشرد.نتایج تد

بره منظرور ایجراد حالرت اعتردال در قروای انسرانی  ی اخرالق، اجررای فرمران عقرلکه در فلسرفه
-هرای بردبینی، قرانونکه فضیلت نرام دارد، بسریار حرایز اهمیرت اسرت. ضررورتی کره در حالرت

پرروری و خشرونت بره عنروان خرروج از تعرادل قروا و بره عنروان ر ایرل در داوری، ترنریزی، پیش
کتربیت اخالقی بررسی گردید. لذا با ابتنای بره یافتره شرود کره کرردار و گفترار آدمری یرد مریهرا تد

باید بر اعتدال در امور داللت کنرد. و قروای آدمری تحرت فرمران عقرل و حکمرت کرل قررار گیررد 
تروان بره تربیرت اخالقری برسریم. و در گونره مریتا هر جا اجازه دادند، مطابب آن عمرل کنرد. ایرن

 شدن گام بگذاریم.راه انسان

 .علی ی، امامتربیت اخالقسبک زندگی، سعادت،  :واژگان کلیدی

 

 

                                                           
 دانش آموخته دکترای تعلیم و تربیت اسالمی .1
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 شناخت و تربیت )با رويکرد قرآن و نهج البالغه(

 1حسن اکبری آ ر شربیانی

 چکیده:

تربیتی که براساس آن رویکردهای متنوع و مختلف علوم گوناگون من جمله الهیات، 
مورد توجه و کاربرد قرار می گیرد تربیتی است که در آن مربی  غیرهروانشناسی، زیست شناسی و 

شناخت کامل از متربی و فنون تربیت دارد و همه جنبه های شخصیتی و نیازهای او را مدنظر قرار می 
دهد.بنابرای الزمه تربیت صحیح و هدفمند تسلط بر متربی و شناخت کامل اوست که بدست آوردن 

ع آن را می توان از البه الی کتبی همچون قران و نهج البالغه به وضوح یافت این شناخت و ابزار و موان
و به کار بست. مسدله ی شناخت ودرک صحیح معنی ومفهوم آن همواره یکی از مسائل مهم ومورد 

ی فیلسوفان و متفکران بوده است چرا که هرنوع ایدئولوژی وجهان بینی منطبب بر نوعی شناخت منازعه
هد. بنا نبی براساس شناختی که از مسائل گوناگون هستی دارد جهان بینی خود را بنا میاست وهر مکت

براین انسان برای این که شناخت صحیح و درستی از واقعیت هستی داشته باشد، به ابزاری برای 
شناخت نیاز دارد که عبارت است از قلب، وحی، حس و عقل. برای این که انسان از این ابزارها به 

های اری، آموزهدرین شکل استفاده کند، باید به مبانی شناخت که عبارت هستند از: تقوا و خویشتنبهت
وحیانی و ایمان، آشنایی کامل داشته باشد و در نهایت به موانع شناخت که عبارت هستند از: 

ند کدنیاپرستی، عشب و هوس، غفلت، گناه، فتنه، عمل نکردن به علم، تعصب، لجاجت و ...؛ غلبه 
 تا در شناخت واقعیت هستی و حب از  باطل مسیر درست را بپیماید.

 : شناخت، خودشناسی، تربیت، قرآن، نهج البالغه.واژگان کلیدی

                                                           
  akbarihasan61@yahoo.com         دکتری زبان و ادبیات عرب، لیسانس حقوق                  . 1
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 منینؤالماخالق کاربردی در سیره و سبک امیر 

 1علی اکبری
 چکیده:

رویکرد اصلی  منین علیودی در سیره و سبک زندگی امیرالمدر این مقاله ،  اخالق کاربر
شکل یافت و در  اسالمی در محضر پیامبر اسالم اریخرره و سبک در ترخواهد بود . این سی

جامعه ی اسالمی ماندگار بعنوان الگوی  و زهرا با اخالق و رفتار متقابل علی ای اصیل نوادهخا
ار سبک و ساختگیری اخالقی از چنین شخصیت واال مقام، سازنده و تحول آفرین است . و شد. الگو

زندگی را به سمت تکامل رهنمون می سازد. در این سیره ، تقرب به خدا به عنوان اصلی محوری و 
اساسی مورد توجه واقع شد و با هدفی واال بروز کرد . که آن را می توان در چهار حوزه به روش 

 تحلیلی مورد بررسی قرارداد .  -توصیفی
به  ات مقدس الهی، عبودیت و معرفت الهی سرآمد تاریخ  ارتبا  با خدا که در سه مقوله عشب-

 اسالمی شدند.
 ارتبا  با یکدیگر که در این مقوله خوش رویی، اعتدال، کمک به همدیگر، تشویب و ترغیب و.. -
ارتبا  با فرزندان: که با روش های محبت، تکریم شخصیت و روش الگویی مورد توجه آنان واقع -

 گردید .
ارتبا  با حوزه های اجتماعی: عدالت در زمامداری، توصیه های الزم در نامه های آن در خصوص -

 .ن و به فرزندش امام حسن  مجتبیحضرت به کارگزارا

 ، زندگی، سیره، اخالق کاربردی، اعتدال.: علی واژگان کلیدی
 

                                                           
 akbarialif83@gmail.com    دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البالغه کاشان .1
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 ؛ منین علیؤره امیرالمنگرشی بر تعلیم و تربیت بر اساس سی
 مفاهیم و اصولها، ابعاد، ويژگی

 1احسان امرا

 چکیده:

تربیررت از ابترردایی ترررین و اساسرری ترررین نیازهررای زنرردگی بشررر اسررت. نرره تنهررا تربیررت 
الزمرره جرردایی ناپررذیر زنرردگی اسررت، بلکرره انسرران، تنهررا در پرتررو تربیررت صررحیح مرری توانررد 

ع موجرودی هدفمنرد و اندیشرره ورز بروده، برره اهرداف و آرمرران هرای خررود دسرت یابررد و قلره رفیرر
سررعادت را فررتح کنررد. انسرران مسررلمان، برررای پیمررودن راه سررعادت و بنرردگی، نیازمنررد الگوهررای 

هسرتند کره از گروهر عصرمت و مصرونیت  مطمئن در عرصره عمرل اسرت. تنهرا معصرومین
برخرروردار و از خطررا و اشررتباه برره دورنررد. آنرران بهترررین و مطمررئن ترررین الگوهررای تربیترری انررد و 
ارائه دیردگاه هایشران، ضررورتی انکرار ناپرذیر بررای پوینردگان عرصره تعلریم و تربیرت اسرت. در 

بره  ه امرام علریه نگراجایگراه ویرژه ای دارد. چررا کر وی تربیتری امرام علریاین میان، الگ
در  المررومنینیره امیررتعلرریم و تربیررت بررر اسرراس سررتربیررت نگرراهی ویررژه و عمیقانرره اسررت و 

 -بردارنررده تمررامی اصررول، ویژگرری هررا و ابعرراد تربیررت اسررت. ایررن پررژوهش از نرروع توصرریفی
مرری باشررد و برره برراالخ  حضرررت امررام علرری تحلیلرری بررا ترردبر در سرریره معصررومین

 تعلیم و تربیت بر اساس سیره علوی اشاره شده است.ابعاد و ویژگی های 

 ، تعلیم و تربیت، سیره علوی.: امام علیواژگان کلیدی
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 منینؤترجمان ناقوس در بیان امیرالم

 1فرزانه بصیری

 چکیده:

برره چشررم مرری « تفسرریرق قررول النرراقوس»در میرران منررابع حرردیثی شرریعه، روایترری بررا عنرروان 
دارد. روایترری معجررزه گونرره کرره سررایر روایررات معصررومینخررورد کرره مضررمونی متفرراوت بررا 
نی از ایرن مطلرب دارد، کره را بره تصرویر مری کشرد و نشرا دریای جوشان علرِم امیرالمرومنین

بیانی برای کائنات هسرتند. بررسری ایرن تفراوت سربب شرد ترا مرتن حردیث مرورد  اهل بیت
تشررکیل شررود،  بیررت ثی از مجموعرره ی علرروم اهررلترردقیب قرررار گرفترره و خررانواده ای حرردی

ن گرر در  یرل واژگران  منینودد و سررانجام دنیرا پژوهری امیرالمرجایگاه ترجمران نراقوس معریگ
گررونگی اش برره تررواتر در کررالم ایررن روایررت بیرران شررود. برره اقرررار متررون حرردیثی، دنیررا و چ

یافررت مرری شررود و حرردیث نرراقوس، یکرری از هررزاران تررذکار ایشرران برره فرزنرردان  منررانوامیرم
 ساِن امروز است.دنیا و ان

 بیان کائنات، دنیاپژوهی. ،امام علی : ناقوس، علم امام،واژگان کلیدی
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 یره تربیتی امام علیروشهای تربیت فرزند در س

  1علی همت بناری

 چکیده:

به روش توصیفی « یره تربیتی امام علیروشهای تربیت فرزند در س»مقاله حاضر با عنوان 
مورد توجه و عمل قرار گرفته  ام علیمهمترین روشهای تربیتی که در سیره امتحلیلی به بررسی  -

مجموعه تدابیر و فعالیت هایی است که مربی برای رسیدن به »است، می پردازد. روشهای تربیت 
، روشها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. آن سیره تربیتی امام علیدر «. اهداف بکار می گیرد

ای متعددی در تربیت فرزندان خود بهره برده اند که از مهمترین آنها می توان هاز روش حضرت
به روش الگویی، روش واگذاری مسئولیت، روش محبت، روش موعظه، روش وصیت کردن، روش 
تشویب، روش تنبیه، روش خوشایند سازی، روش یاد مرگ و قیامت، روش استفاده از استدالل و برهان، 

روش بیان پیامدهای رفتار، روش بهره گیری از تجربه دیگران و عبرت  ،و تمثیل هاستفاده از تشبیروش 
در تربیت فرزندان خود،  ن می دهد که امام علینگاهی به این روشها نشا  از پیشینیان اشاره کرد.

نگاهی جامع به تربیت داشته و ساحتهای مختلف تربیتی را مورد توجه قرار داده و در هر ساحتی از 
، در «روش یاد مرگ و قیامت»مناسب آن بهره برده اند. برای نمونه در ساحت تربیت اعتقادی از روش 

، در ساحت «روش محبت»، در ساحت عاطفی از «استدالل و برهان»ساحت تربیت عقالنی از روش 
 ند.بهره برده ا« روش خود میزانی»و در ساحت تربیت اجتماعی از « روش الگویی»تربیت اخالقی از 

 .، سیره تربیتی، روشهای تربیت، تربیت فرزند: امام علیاژگان کلیدیو 
 
 

                                                           
 عضو هیدت علمی جامعه المصطفی العالمیه .1
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 بازتاب الگوپذيری خانواده اسالمی از اخالق قرآنی و روايی اهل بیت
 د بر سبک زندگی حضرت علیدر شعر معاصر عرب با تأکی

 1علی بنائیان اصفهانی
 2شاملی للهپروفسور نصرا

 چکیده:
های اومانیسررتی و فمینیسررتی غربرری برره جهرران در دوران معاصررر کرره رهیررابی اندیشرره 

هررای نهرراد خررانواده شررده اسررت، تبیررین مبررانی تربیررت خررانواده از اسررالم موجررب تضررعیف بنیان
شررود؛ و ایررن منظررر اسررالم گررامی مرروثر در راه تحقررب اهررداف متعررالی اسررالمی محسرروب می

و خانرردان  وره، مکررارم اخالقرری پیررامبر اکرررمدرحالیسررت کرره قرررآن کررریم و احادیررث مرردث
شررایان  کررر ی خررانواده اسررالمی معرفرری مرری کنررد. مطهررر ایشرران را برترررین الگرروی تربیترری برررا

هنررر »هررای مختلررف ادبیررات غیرمتعهررد معاصررر کرره بررا شررعار اسررت در میرران مکاتررب و گرایش
وند شرشراعرانی یافرت میهرای اجتمراعی دامرن مری زنرد، ادبرا و گراه بره زدودن ارزش« برای هنر

در کالبرد هنرر ایشران دمیرده، و الگومنردی از  و اهرل بیرت که زالل معارف پیرامبر اکررم
ایررن  سرریره ایشرران، آثررار ژرف و شررگرفی بررر اندیشرره و عواطررف انسررانی برجررای نهرراده اسررت.

ای از تجلرری تحلیلرری، جلرروه-ای و پژوهشرریرشررتهنوشررتار در پرری آن اسررت کرره بررا رویکرررد میان
را در آیررات،  علرری  و برراالخ  مرروالی متقیرران بیررتسرربک زنرردگی خانرردان اهل یترریترب

 روایات و شعر معاصر عرب نمایان سازد، باشد که سرمشب هنر زندگی ما قرار گیرد. 

 آیات، شعر. ،علی  ، احادیث،ل بیتالگو، خانواده، اهواژگان کلیدی: 
 

                                                           
 banaeian.ali@gmail.com                 عضو هیدت علمی دانشگاه معارف و عترت اصفهان    .1
 shameli@fgn.ui.ac.ir                        استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان        .2

mailto:banaeian.ali@gmail.com
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 در خطبه همام  تربیتی کالم امام علی-ای فلسفیهتحلیل ويژگی
 بر اساس بافت ساختاری و بنايی

 1 محمد جعفر بنی اردالن
 2علی قهرمانی
 3رضا تواضعی

 چکیده:
ه پردازد. به این معنی که بای از علم زبانشناسی است که به معنای تلویحی کالم میمنظورشناسی شاخه

منظور کالم اشاره دارد. در واقع معنای گویان زبان و نیز تفسیر کالم از مستقیم کالم در تعامل سخندرک غیر
گیرد، عالوه بر انتقال کالم به انتقال حس گوینده نیز تلویحی گفتاری که در منظورشناسی مورد مطالعه قرار می

تجزیه و تحلیل کالم)سخنکاوی( یکی از مباحث زبانشناسی است که در مقاله حاضر در چارچوب  پردازد.می
ها متمایز کرده است و که آن را از دیگر کالم شود.  بارزترین ویژگی کالم علییمنظورشناسی زبان مطالعه م

پردازی زیبا و آرایش لفظی و روح و آهنگ ای بآن داده است، عبارتدر فرهنگ و زبانشناسی اسالمی مقام برجسته
شود و غت آراسته میحماسی آن است. مفاهیم عالی و ماندگار خطبه همام آن گاه که به زیور هنر فصاحت و بال

بخشد، روح و جان شنونده را به تسخیر های لفظی و معنوی به خصوص سجع و آهنگ کالم به آن جان میصناعت
ه در است ک یزبان یاکشاند. تحلیل کالم پدیدهود میزده کلمه به کلمه به دنبال خآورد و او را شگفتمیخود در

است  یته بین رش یست. تحلیل کالم یک گرایش مطالعاتمتدثر از موقعیت آن اشود و نوع آن یاثر ارتبا  تولید م
های همام کلیه ویژگیاست. در خطبه  یمختلف یشاخه ها یپردازد. تحلیل کالم دارا یکه به نقد و تحلیل متون م

 یدو بافت زبان یداراقاله توصیف نمود. خطبه همام ها را در یک متوان تمام آنوجود دارد. اما نمی فراوانی زبانی
 یبافت موقعیتی. در بافت متن -2و  بافت متن -1شود:  یم یدر تحلیل کالم دو عنصر مهم بررس است یو موقعیت

و  یباننکات ز ه؛ که شامل کلییآن و از طرف دیگر، بافت ساختار یکلیا  یبافت بنای کالم ایشان، از یک طرف
های خطبه همام را از دو جنبه خواهند ویژگیگان تحقیب حاضر میندنگارگیرد.  یاست،  مورد توجه قرار م یبالغ

 خطبه همامناختی، در ش زبان–تربیتی  –فلسفی  یجنبه ها یبه بررس یبا روش توصیفبافت بنایی و بافت ساختاری 
 بپردازند.

 . کالم علی -شناسی، بافت متنی  : منظورشناسی، خطبه همام، تربیت، زبانکلیدیواژگان 

                                                           
 مربی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه بوعلی سینا همدان  .1
  استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آ ربایجان .2
             tavazoei2011@gmail.com                        دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آ ربایجان،  .3
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 البالغههای تربیت اخالقی، از منظر نهجتحلیلی بر مؤلفه

 1آبادیراضیه به

 چکیده:

ی فکررر و قواعررد بشررری نیسررت، بلکرره ریشرره هرراِی تربیتررِی مکتررب اسررالم، سرراختهبرنامرره
-شرود، جهررتهرای تربیترری کره از ایررن محتروا اسرتخراج مرریدر فطررت انسران دارد؛ پررس مولفره

باشرد و ابرزاری اسرت ی تعلریم و تربیرت مریهراِی عرصرهفعالیرتهرا و ها، برنامرهی روشدهنده
ریرزی بینری، بررای اهرداف تربیتری خرود برنامرهبرای مربیان که با اسرتفاده از آن بتواننرد برا روشرن

هررای تربیررِت اخالقررِی مطلرروب و کننررد. در ایررن پررژوهش، پررس از تبیرریِن مفهرروم تربیررت، مولفرره
 هرا از کرالم حضررت علرییرن مولفرههرای ااقسو برا مروازین اسرالمی  کرر شرد و مصردهم

البالغه، استخراج شرده و مرورد بررسری و تحلیرل قررار گرفرت. پرژوهش بره روش تحلیرل در نهج
ه از رِی برگرفترررهررای تربیتررهرای انجررام شررد. مولفررات، کتابخانررهرآوری اطالعررعرمحترروا و جمرر

بررودن، فررردی یررا اجتمرراعی هررای ایجررابی و سررلبی و برره تفکیررِک البالغرره در دو گررروه مولفررهنهررج
نشران داد کره در ایرن کتراب  البالغرهنهرجهرای مسرتخرج از مرتن بندی شد. تحلیِل مصرداقدسته

ی جوانررب تربیتررِی بره تمررامی ابعراد وجررودی انسران و بررالطبع همره -القرررآن نامیرده شرردهکره ا –
 او، توجه شده است.

 های تربیتی.البالغه، مولفه: ابعاد تربیت، تربیت اخالقی، نهجواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 behabadirazieh@yahoo.com                     دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان           .1
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 ثیر حسادت برسالمت روان از ديدگاه علویأت
 1حمزه علی بهرامی 

 2فاطمه منیری    
 3الهه مهدیان

 چکیده:
حسرد نوعی حالت انفعالی است که فرد احساس می کند سخت مایل است تا در جای شخ  دیگری 

او زوال یابد تا خود صاحب آن شود. سالمت روان به که دارای نعمتی اسرت قرار بگیرد وآرزو میکند آن نعمت از 
معنای قابلیت ارتبا  موزون وهماهنگ با دیگران،تغییر واصالح محیط فردی واجتماعی وحل تضادها وتمایالت 
شرخصری به طور عادالنه ومناسرب اسرت.بنابر یافته های مورد مطالعه بین حسادت وسالمت روان رابطه وجود 

نفی قابل مالحظه ای بر سررالمت روان آدمی برجا می گذارد واحسرراس اثربخشرری داردو حسررادت تاثیرات م
را از رسیدن به خودشکوفایی بازمی دارد  حداکثری در بازخورد های مثبت بین فرد ودیگران را خنثی  می سازد واو

یان بخش نیزاز حسادت به شدت نهی شده و اثرات ز از این جهت  در متون دینی از جمله در کالم امام علی
آن به وضروح بیان گردیده اسرت که میتوان به نا آرامی روانی ، بیماری جسرمانی ، حسرت دائمی ، از دست دادن 

دین و ایمان،  شقاوت ابدی، ازدیاد گناهان اشاره  زرگی، نابودگردوستان، ضرر زدن به خود، نرسیدن به سیادت و ب
فرد را با خطر جدی مواجه سازد بنابراین شناخت تاثیرات  نمود که  هریک از این عوامل می تواند سرالمت روانی

مخرب حسررادت میتواند در ایجاد وحفظ سررالمت روان وپیشررگیری از ایجاد بیماریهای روحی واخالقی نقش 
موثری ایجاد نماید از این رو روانشناسان و علمای علم اخالق  برای از بین بردن این صفت ر یله وخلب ناهنجار 

ف درمانی ارائه داده اندکه هریک در جای خود قابل مطالعه وبررسی می باشد ولکن ازآن جهت روش های مختل
به عنوان نمونه انسان های رشد یافته ودارای سالمت کامل روان  شناخته  معصرومین ،که  به اعتقاد شریعیان

بر این اساس پژوهش شرده اند  ومیتوانند بهترین راهنمای عملی در ایجاد سرالمت روان آدمی محسروب گردند 
ری از یحاضرر به منظور شناخت تاثیر حسادت بر سالمت روان در جهت پیشگیری ، اصالح ودرمان آن با بهره گ

تحلیلی با استناد به روایات وارد شده از سوی ایشان در این زمینه تدوین -و با روش توصیفی سریره امام علی
     یافته است.

 امام علی مت روان،سال حسادت، حسد، واژگان کلیدی:
                                                           

 bahrame1918@gmail.com                                     استادیار گروه معارف دانشگاه اصفهان        .1
 fatemehmonir@gmail.com                              کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ازاد خوراسگان .2
 elahehmahdian@gmail.com                                                    کارشناسی ارشد شیعه شناسی دانشگاه اصفهان .3
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 منینؤر سیره امیرالممبانی و اصول اخالق و تربیت د
 1عبداله بهمن پوری
 2صدیقه آل کثیر

 چکیده:
باشد که به اصول ای رفتار میرسیدن به اخالق و تربیت مطلوب، مستلزم رعایت مجموعه

وان تروابط بشری، میاند. با توجه به اهمیت و نقش اخالق و تربیت در جوامع و اخالقی مشهور شده
انتظار داشت اهتمام به مبانی و اصول اخالق و تربیت، برای پیشرفت صحیح و اخالقی جوامع از 

هایی هستند که از یک های اخالقی موجود مبتنی بر آموزهباشد. اندیشهای برخوردار میاهمیت ویژه
توان گفت به جرات می اند؛ه شدهباشد، گرفتهای واالی دینی مینظام منسجم، که برگرفته از شخصیت

باشند از این رو توجه به این اصول آن هم از دیدگاه و منظر منبع علم و اخالق می امام علی
ای از این اصول فرا روی ما باز خواهد بی شک افب تازه ای واال و برتر همچون حضرت امیرچهره

ول اخالقی بسیار تاکید داشته و با وجود های گهربار خود بر اصدر کالم و توصیه علی مکرد. اما
باشد، ایشان پیوسته چه با رفتار و چه با عملکرد خود به ی وسیعی که متعلب به این مبانی میگستره

 همترین اصول اخالقی دراند. عالوه بر معرفی تقوا که از ممعرفی و شناساندن این اصول اهتمام داشته
قاله سعی شده است مهمترین اصول اخالقی و تربیتی که بیشتر باشد، در این ممیمنان ونزد امیرم

در این پژوهش سعی بر  معرفی شوند.شویم بیان و از دیگر اصول با زندگی روزمره با آنها روبرو می
برخی از مهمترین اصول اخالقی و تربیتی که در  ی امام علیک قرار دادن سیرهاین است تا با مال

 باشند، بیان و معرفی شوند.تر میزندگی روزمره و عملی ملموس

 .ق، اصول اخالقی، سیره امام علی: اخالواژگان کلیدی

                                                           
  bahmanpouri10@gmail.com ت گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه یاسوج عضو هیات علمی و استادیار الهیا .1
         sa.alekasir8@gmail.com                   کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی      .2

mailto:bahmanpouri10@gmail.com
mailto:sa.alekasir8@gmail.com
mailto:sa.alekasir8@gmail.com
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 یره و کالم امام علیاحترام به فرزند در س

 1زینب ثمنی
 2بهاءالدین قهرمانی نژاد شائب 

 چکیده:

الگوی بشریت برای رسیدن به قرب الهی است. شیوه رفتار با فرزندان از مهم  امام علی
 ترین آداب زندگی خانوادگی است. 

با فرزندانشان، رابطه بر مبنای احترام است. فرزند از نظر  نقطه عطف در تعامل امام علی
رزند ی دیگر ایشان فایشان، عطیه الهی است و این نگاه، دلیل اصلی بر احترام به فرزند است. از سو

را جزء و بلکه کل وجود خویش می داند، و این دلیل دیگری بر عظمت جایگاه فرزند و لزوم احترام 
، رساندن او به مقام عبودیت نسل از منظر امام علیبه او به شمار می آید. هدف از تربیت و پرورش 

 .است و این دلیل دیگری بر حفظ حرمت فرزند به عنوان بنده خداست

در رفتار با فرزندانشان از مصادیب احترام به ایشان است. از جمله این  سیره امیرالمومنین
به  رفتارها: واگذاری مسولیت به ایشان، بوسیدن فرزندان در محافل عمومی، معرفی پیامبر اکرم

ودن معنوان الگو به ایشان، درخواست از فرزندان برای پاسخگویی به سواالت پرسشگران ، نصیحت ن
 با مالیمت، پرهیز از سرزنش و ...

 ، فرزند، احترام، تربیت.: امام علیواژگان کلیدی
 

 

                                                           
 kuhesabalan@gmail.com       دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه تهران  .1 

 عضو هیئت علمی مدرسی معارف اسالمی دانشگاه تهران .2
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 امام علیانعطاف پذیری در سیره 

 1وحید جعفری

 چکیده:  

 منین علررررریوگیر در سررررریره امیرالمرررررسررررریار مهرررررم و چشرررررماز مقررررروالت ب
ای برره شررمار اسررت کرره ماننررد بسرریاری از موضرروعات اخالقرری، ویژگرری سرراده« پررذیریانعطاف»

ترروانیم بررا رسرریدن برره آن، درجررات عبودیررت را رود بلکرره برجسررتگی خاصرری دارد و مررا مینمرری
کننررد، راه دیررن امررر می تر طرری کنرریم. دسررتورات دینرری، مررا را بررر اسررتقامت درو سررریع آسرران

دیررن مجموعرره دسررتوراتی وجررود دارد کرره برره انعطرراف و تغییررر ارادی در  بینیم درکرره مرریدرحالی
کننررد. ایررن تعررار  در میرران دسررتورات الهرری، مررا را بررر آن صررفات اخالقرری امررر و ترغیررب می

پررذیری را بررا وضرروح بیشررتری بررسرری داشررت تررا مقالرره پرریش رو را ارائرره دهرریم و مفهرروم انعطاف
شررود را پررذیری کرره بررا شرراهراه والیررت طرری میافکنرریم و رابطرره مسررتقیم میرران عبودیررت و انعط
 گام طی شود را توضیح دهیم.بهصورت گامشرح دهیم و مراحلی که باید در این شاهراه به

 ، عبودیت، والیت.ت زهرا، حضرپذیری، امام علیانعطاف واژگان کلیدی:
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 ؛ لگوی پهلوان در شخصیت حضرت علیاتحلیل کهن 
 البالغهاز خويش در نهج امام علیبر پايۀ توصیفات 

 1زهرا جمشیدی
 2محمد جمشیدی

 چکیده:

ترررین نیازهررای روح بشررری اسررت؛ پهلرروانی کرره در نیرراز برره قهرمرران، یکرری از اصررلی
کنررد. شخصرریتی کرره بررا حضررور آیررد و مظلررومین را یرراری مرریتنگناهررا، بررر مشررکالت فررائب مرری

-ند و دشرمنان خرود را برا شرجاعت کرمرسراهای ملی یرا مرذهبی را بره پیرروزی مریخود، ارزش

از  یررابیم کرره توصرریفات امررام علرریمرریالبالغرره درکنررد. بررا مطالعرر  نهررجمررار مرریونظیررر تررار
 –خررویش، بازگوکننرردا صررفات پهلوانرران حماسرری اسررت. روش تحقیررب ایررن پررژوهش، تحلیلرری 

-اثبرات مریالبالغره اسرتوار اسرت. برآینرد تحقیرب توصیفی و بر مبنای بررسری شرواهدی از نهرج

حرراکم اسررت. وصررف شررجاعت  البالغرره، روحرری حماسرریهررایی از نهررجکنررد کرره بررر بخررش
اعتنررایی برره دنیررا از بررارزترین صررفات ، رجزخرروانی، مناعررت طبررع و برریحضرررت علرری

 است. ام علیپهلوانی ام

 الگوی پهلوان، حماسه.البالغه، کهن، نهجامام علیواژگان کلیدی: 

 

 

                                                           
   jamshidee@yahoo.com                              آموخت  دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش حماسی  دانش .1
 mo.jamshidii@yahoo.com   کارشناس الهیات و معارف اسالمی دانشگاه آزاد     .2
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 و فردی امام علی اخالق اجتماعیبررسی سیره 
 1محمد علی چلونگر
 2زهرا حسین هاشمی
 3فاطمه علیان

 چکیده:

ای در های دیگر نیز به گونههردف از آفرینش انسرران، رسرریدن به کمال اسررت. تمام هدف
خدمت این هدف و یا تفسرریری بر این مقصررد نهایی اسررت. از آنجا که مردمان در انس با انسرران 

هر انگیزد که مظخداوند سررفیرانی از جنس و از متن آنان به رسررالت بر مییابند، متعالی، تعالی می
صررفات جمال خداوندی باشررند و خو گرفتن با آنان، بینش، اخالق و رفتار انسرران را دگرگون سررازد. 
یکی از موضروعات مهم در زندگانی هر انسران، اخالق و مسرائل مربو  بدان اسررت که این مهم در 

بر این اساس، به نحوی بارز جلوه گر اسرت.  به ویژه امام علی ره و سرلوک معصرومینسری
گویی به ، در پی پاسخخالق اجتماعی و فردی امام علیپژوهش حاضرر باهدف بررسری سیره ا

چیست و نقش آن در  خالق اجتماعی و فردی امام علیهای سیره ااین سوال است که: شاخصه
که:  ه شده استل فوق، این فرضیه به آزمون گذاشتگویی به سواجامعه اسالمی چیست؟ برای پاسخ

های مختلف زندگی اعم از فردی همیشه زنده و ثابت و با الگو گیری در عرصه سریره امام علی»
یره یگری از سهای دهای تحقیب ضرمن اثبات فرضیه فوق، گوشهیافته«. اجرا اسرتو اجتماعی قابل

 دارد. را بیان می اخالقی امام علی

 ، اخالق، سیره اجتماعی، سیره فردی. : امام علین کلیدیواژگا

                                                           
 m.chelongar@yahoo.com                         استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان     .1
   hashemizahra30@yahoo.com                اصفهاندانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه  .2
 fa.alian68@gmail.com          کارشناس ارشد تاریخ علم طب دانشگاه اصفهان    .3
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 در سیره امام علیتربیت جنسی 

 1پروین چهری

 چکیده:

شررود کرره از دوران اولیرره زنرردگی انسرران برررای تربیررت جنسرری برره همرره اقررداماتی گفترره می
رسرانی جنسری، گیررد. اهرداف آن نیرز اطالعرشد متعرادل و مناسرب انگیرزه جنسری صرورت می

برره تکامررل رفتارهررای جنسرری، کمررک برره اجرررای ووررایف جنسرری، تررداوم و بقررای نسررل و کمررک 
از  یرا برره عنرروان یکرر« یتربیررت جنسرر»اسررالم،  رسرریدن برره رحمررت و آرامررش در زنرردگی اسررت.

ت مرورد اهتمرام قررار داده اسرت. آنچره از نظرر اسرالم بسریار اهمگ یمسائل مهم زندگ یرت ، به شردگ
جامعره،  یمیران اعضرا یجنسر  سرالم اسرت. لرذا اگرر روابرط یهادارد، پرورش و تربیت انسران

نسرران آسرریب ناسررالم ایجرراد گررردد، برره صررورت مسررتقیم و غیرمسررتقیم، برره فراینررد تربیررت ا
رسرراند. در ایررن مقالرره ابترردا سررعی شررده اسررت مفرراهیم جنسرریت ،غریررزه جنسرری ، هویررت یم

آن از دیرردگاه و لررزوم جنسرری و تربیررت جنسرری تعریررف گررردد. سررپس برره بررسرری تربیررت جنسرری 
که برگرفته از تعرالیم انسران سراز اسرالم مری باشرد بپرردازیم و در پایران ایرن مقالره  امام علی

راهکارهایی بررای تربیرت جنسری درسرت و سرازنده جهرت اسرتفاده اولیراء و مربیران بیران نمروده 
 است.

 .ربیت جنسی از دیدگاه امام علی: تربیت جنسی، جنسیت، راهکارهای تواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 ، دبیر آموزش پرورش دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه .1
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 اخالقی در سیره نظامی امام علیمبانی و اصول 

 1یدالله حاجی زاده

 چکیده:

در جنررگ هررا و بیرران مبررانی، مسررائل و اصررول  توجرره برره سرریره نظررامی امررام علرری
ت همررواره در برخررورد بررا دشررمنانش رعایررت مرری کرررده، از اهمیرر اخالقرری کرره آن حضرررت

برره عنرروان برجسررته ترررین شخصرریت مسررلمان پررس از  خاصرری برخرروردار اسررت. امررام علرری
، مرری توانررد الگررویی شایسررته و کارآمررد برررای همرره مسررلمانان باشررد. نبرری مکرررم اسررالم

در برخرورد برا دشرمنانش چره  مطررح اسرت ایرن اسرت کره امرام علری سوالی که در این جرا
هررر چنررد غیررر  -از هررر شرریوه ای اصررول اخالقرری را رعایررت مرری کرررد و آیررا آن حضرررت

برررای غلبرره بررر دشررمن بهررره مرری برررده اسررت؟ بررسرری منررابع ترراریخی، حرردیثی و  -اخالقرری
بره عنروان یرک مسرلمان واقعری، تمرامی  البالغه نشران مری دهرد امرام علری مخصوصا نهج

اصول اخالقی را در جنرگ و در برخرورد برا دشرمنان رعایرت مری کررد. توکرل برر خداونرد، عردم 
ری به جنرگ، جلروگیری از ولرم و تعردی، نهری از خرون ریرزی هرای بری مرورد، پایبنردی آغاز گ

به عهد و پیمان، التزام به حیا و کررم،  نهری از دشرنام بره دشرمن و عردم سرخت گیرری نسربت بره 
در جنررگ هررا رعایررت شررده  مخالفرران، از اصررولی هسررتند کرره همررواره توسررط آن حضرررت

از شرریوه هررای  مرری دهررد آن حضرررت نشرران اسررت. بررسرری سرریره نظررامی آن حضرررت
 غیر اخالقی مثل َغدر و پیمان شکنی هرگز استفاده نکرده است.

 ، اصول اخالقی، اخالق، جنگ، َغدر، سیره نظامی.: امام علیواژگان کلیدی

                                                           
  hajizadeh30@yahoo.com        استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم            .1

mailto:hajizadeh30@yahoo.com
mailto:hajizadeh30@yahoo.com


 

         333            

 از ديدگاه امام علیچیستی اخالق 

 1محمد مهدی حاجیلوئی محب

 چکیده:

ی پرریش رو در برراور اهررل ایمرران، نوشررته بررا توجرره برره جایگرراه الگررویی اخررالِق علرروی در
اسررت. نخسررت، پیشررینه و معنررای  هررای امیرمومنررانکرراِر بررسرری چیسررتی اخررالق در آمرروزه

لغوی و سپس دیردگاه اندیشرمندان پیرامرون معنرای اصرطالحی اخرالق بررسری شرده و آنگراه در 
اه مفهرروم اخترره، نگربره جسرتجو پرد هرای امیرمومنررانی مفهروم و مصررداق در آمروزهدو حروزه

بنرردی گردیررده و نگرراه مصررداق هررا و مباحررث مرررتبط دسررتهشررش بنررد از ویژگرریشناسررانه، در 
هررای اخالقرری و یررا ارائرره تعریررف جررامع از مصررادیب هررا و برردترینشناسررانه، پیرامررون بهترررین

هررای خرراصگ اجتمرراعی در گررروههررایی برررای اخالقرری صررورت پذیرفترره اسررت؛ تبیررین شاخصرره
ی تنیردن و درآمیخرتن نگراه مفهرومی و مصرداقی، منظومره از بره هرم گنجرد، کرههمین نگاه مری

 آید.پیرامون اخالق بدست می کاملی از نظام گفتمانی امیرمومنان

 ها.ویژگی ، اخالق ، علی: واژگان کلیدی
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 از ديدگاه امام علیرابطه رذايل اخالقی با عقل 

 1محمد مهدی حاجیلوئی محب

 چکیده:

را  هررای امیرمومنررانی ر ایررل اخالقرری بررا عقررل، در آمرروزهپررژوهش حاضررر رابطرره
مورد بررسی قرار داده اسرت، ترا فرآینرد ایرن رابطره و تردثیر را ترسریم نمایرد. ضرمن تبیرین معنرای 
لغرروی و اصررطالحی اخررالق و عقررل، روایررات مختلفرری کرره ر ایررل اخالقرری و عقررل را بررا هررم برره 

، دهررد در نگرراه امیرمومنرراننشرران مرری هرراانررد، مررورد کرراوش قرررار گرفررت. بررسرریکرراربرده
برره هررایی کرره ر ایررل  اخالقرری در زوال و سسررتی عقررل ترردثیر شررگرفی دارنررد؛ در نتیجرره، انسرران

ررت کررم تررری برخرروردار برروده و ِخرررد آنرران در سرریاهی مسررایل اخالقرری پایبنررد نیسررتند، از عقالنیگ
رر ائل روی به سستی و زوال می ی کره بره مررگ عقالنیگ گردنرد. ایرن ت دچرار مرینهد، ترا بره حردگ

هرای منفری بررای عقرل، از دسرت رفرتن بخشری و در نهایرت، از در سه گروه )ایجراد ویژگریتدثیر 
رری عقررل( قابررل دسررته بنرردی اسررت؛ کرره در جسررتجوی حاضررر برره عوامررل و بررین رفررتن و زوال کلگ

ه شده است.  مصادیب آثار مزبور نیز توجگ

 اخالقی ، علی: اخالق، عقل، آثار ر ایل واژگان کلیدی
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 از ديدگاه امام علیرابطه عقل با اخالق 

 1محمد مهدی حاجیلوئی محب

 چکیده:

بیررانگر ترردثیر شررگرف عقررل بررر زیسررت اخالقرری انسرران  هررای امیرمومنررانآمرروزه
اسرت. جسرتار حاضررر در کنرار درنگری کوترراه بررای مفهرروم شناسری عقرل و اخررالق، بره بررسرری 

رب ی یاد روایات مختلف در زمینه شده پرداختره و بردین نتیجره دسرت یافتره اسرت کره میرزان تخلگ
دار اسرت. بخشری از هرا دارای پیونردی معنریهرای ِخررد انسرانبه فضرایل اخالقری برا توانمنردی

هرای اخالقری مربرو  شرده و بخرش دیگرری پیوند مزبور، به جایگاه عقل در ایجراد و فهرم گرزاره
ت. بردین روی، ِخررد یرابی بره فضرایل اسرو دسرت بیانگر تدثیر مسرتقیم عقرل برر دوری از ر ایرل

وده و تشررخی  خیررر و صررالح بر یداررفتارهررا و دیررن یدر رهبررر یمحرور ینقشرر یهررا داراانسران
رر یآوردهررابرره فضررایل از ره یو آراسررتگ یل تررر شرردن آن، فضرراشررود، کرره بررا کامررلیمرر یعقررل تلقگ

رت بهترر اخرالق  یل، زنردگعاقر یبره دسرت خواهرد آمرد. پرس انسرانها یبیشتر و با عمب و کیفیگ
 خواهند داشت. یامدارانه

 ، فضایل، ر ایل.: عقل، اخالق، علیواژگان کلیدی
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 از ديدگاه امام علیرابطه فضايل اخالقی با عقل 

 1محمد مهدی حاجیلوئی محب

 چکیده:

هررای بیررانگر ترردثیر شررگرف فضررایل اخالقرری بررر توانررایی هررای امیرمومنررانآمرروزه
اسررت. جسررتار حاضررر در کنررار درنگرری کوترراه برررای مفهرروم شناسرری اخررالق و عقالنرری انسررانها 

ی یرراد شررده پرداخترره و برردین نتیجرره دسررت یافترره عقررل، برره بررسرری روایررات مختلررف در زمینرره
ب بره فضرایل اخالقری برا توانمنردی -هرای ِخررد انسرانها دارای پیونردی معنریاست که میزان تخلگ

بررسرری اسررت، در گررروه نخسررت، در سرره مرحلرره از  دار اسررت: ترردثیر مزبررور در دو گررروه قابررل
م، در هفرت عنروان از سرالمت ترا کارآمردی بررای بازیابی تا درجره ی پویرایی و کمرال و گرروه دوگ

ِخرررد آدمیرران شررایان پیگیررری اسررت، بررا حفررظ ایررن معنرری کرره اثررر هررر یررک از فضررایل بررر رشررد 
 بندد. ِخردورزی در فرآیندی ویژه صورت می

 .، علیاخالق، عقل، آثار فضایل اخالقی :واژگان کلیدی

 
 

 

 

 

                                                           
    M.h.moheb@chmail.ir                ی معارف اسالمی       استادیار دانشگاه بوعلی سینا، دکترای مدرس .1
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 ايجاد انگیزش در سبک زندگی
 و ديگر معصومان امیرمؤمنان یتربیت هو سیر 

 1سید علی رضا حجازی

 چکیده:

 یکنرد و پاسرخیرا تحریر  و هردایت مر یاسرت کره رفترار مشخصر یعرامل« انگیزش »
انگیررزش اهمیررت  یشناسرران برررارواندگیري علررم چیسررت؟ اسررت برره ایررن سرروال کرره اسرراس یررا

ماننرررد  یشررروند. آنررران انگیرررزش را حاصرررل عرررواملینسررربت بررره هررروش قائرررل مررر یبیشرررتر
ق د بررراي داننررد کرره فررریمرر یهررایو علررت ی، برانگیختگرری،کنجکرراویدرون یها،نیازهامشرروگ

 .کندیرویدادها و نتایج اعمال م

فرهنررگ، خررانواده، معلررم، قبیررل در ایررن مقالرره، برره عوامررل بنیررادین مرروثر بررر انگیررزه از 
رهررا یهررایویژگرر دنبررال آن، برره اصررل اشرراره و برره  یآموزشرر ییادگیرنررده، جرروگ کررالس و متغیگ

اد ایجرر یکارهرراراه یشررود. در پایرران، برخرری، پرداخترره مررمعصررومانه انگیررزش در سرریر
 .گرددیانگیزش در دانش آموزان بیان م

 کارها.فرهنگ راه،و معصومان امیرمومنان یتربیت هسیر،ییادگیر: انگیزش،واژگان کلیدی

 

 

                                                           
 Sa.hejazi@yahoo.com     استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قم و استاد جامعه المصطفی العالمیه   .1
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 با تکیه بر نهج البالغه ر تربیتی صبر از نگاه امام علیآثا

 1علی حسین زاده

 2اکرم السادات تقوی

 چکیده:

، با تکیه بر نهج البالغه وبا ربیتی صبر از دیدگاه  امام علیپژوهش حاضر به بررسی آثارت 
بی شک بیان آن می تواند الگوی تمام  می پردازد . ومشکالت زندگیهدف راه گشایی برای دغدغه ها 

نمایی برای انسانها درراه تحمل مشکالت و نابسامانیهای زندگی روزمره باشد. پژوهش حاضربا روشن 
سازی مفهومی صبر که از مفاهیم بنیادی تربیت در نهج البالغه است، به سوال های زیرپاسخ می 

صبر در نهج البالغه چند  - 2از چه جایگاهی برخوردار است؟ م علیصبر در نگاه اما -1دهد 
روش پژوهش حاضر چه آثار و برکاتی را در سیر تکاملی انسان به وجود می آورد؟ -3 قسم دارد؟ 

تحلیلی مبتنی برمطالعات دینی است ،که اطالعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه  -توصیفی
این مطالعه نشان می دهد که صبر در نهج البالغه اقسام ردیده است.ای واسنادی جمع آوری گ

متعددی دارد: صبروشکیبایی درهنگام مصائب وگرفتاریها، صبر درقلمرو عبادت ،انجام ووایف 
 صبر یکی از مهم ترین اینکه واست. همچنین صبر درمواجهه با گناه  از اقسام صبر و ومسئولیتها

توفیب یافتن در هرکاری،رسیدن به مقاصد خویش  دی ومعنوی است. ووسایل پیمودن مدارج کمال ما
در زندگی،سیر به سوی اهداف تربیتی،در گرو استقامت ورزیدن است.وهدایت وسعادت انسان بدون 

 صبرو پایداری میسر نمی گردد.

 ، نهج البالغه، انگیزه های صبر، آثارتربیتی صبر.: امام علیواژگان کلیدی

                                                           
 Hoseinzadeh1340@yahoo.com        استادیار دانشگاه کاشان        .1
 البالغه دانشگاه کاشاندانشجوی کارشناسی ارشد نهج  .2
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 اخالقی اپیکور)قناعت وتاکید بر دوستی( و نقد آنها در نهج البالغهتوصیه های 

 1علی حسین زاده
 2اکرم السادات تقوی 

 چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی وشرح برخی از توصیه های اخالقی اپیکور مانند قناعت وتاکید  

ر تعریفی ی اپیکور و مختصبردوستی وبه نقد آنهادر نهج البالغه می پردازد .در ابتدا با اشاره ای به زندگ
اینکه آیا قناعت می تواند آرامش رابرای انسان به ارمغان -1ازقناعت، به سواالت زیر پاسخ می دهد: 

ریشه های فقر ومشکالت مالی -2آورد آرامشی که حاصلش سالمت وامنیت فرد وجامعه است؟
رو به فزونی است را می وآسیب هایی چون دروغ گویی، کم فروشی، گران فروشی و...که در جامعه 

توان در زیاده خواهی وعدم قناعت جستجو کرد؟این مطالعه نشان می دهد که قناعت ریشه در پاالیش 
روح عزت نفس، بلندی همت، آگاهی وخردمندی، باور به گذرا بودن دنیا وتعقل ودور اندیشی دارد. 

ومهم تر از همه رهایی از فقر حس رضایت از خدا، رشد روحیه امیدواری، مقاومت در برابر معصیت 
از ثمرات قناعت است که سبب می شوند شرایط تنش زا و اضطراب آلود، از انسان دور ومحیط  هن 

 امش حقیقی نایل شود. امام علیهمواره با یاد خداوتوکل بر عنایات بی پایانش به آر زندگی او و
در  یرام علرگاه امراست. در ن ردمندیمی فرماید:التودد نصف العقل ؛دوستی کردن نیمی از خ

نهج البالغه قناعت به عنوان یک رفتار اخالقی کارگشا جهت رهایی از ر ایل اخالقی بیان شده است 
تحلیلی است، که اطالعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای  -روش تحقیب حاضر توصیفی

 و اسنادی جمع آوری گردیده است.

 ، قناعت، تاکید بر دوستی، اپیکور.الغه، امام علی: نهج البواژگان کلیدی

                                                           
 Hoseinzadeh1340@yaho.com               استادیاردانشگاه کاشان           .1
 دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البالغه دانشگاه کاشان .2
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 لفه های رهبری معنوی از منظر قرآن و معارف علویؤ م
 1مریم حب وردی طاقانکی
 2میثم حب وردی

 چکیده:
نقش بسیار تعیین کننده ای در حیات امت اسالمی دارد و آگاهی از  آشنایی با زندگی ائمه اطهار

زندگی و اندیشه های آنان می تواند منشا تحوالتی عظیم در زندگی امت اسالمی گردد. در عین آن که آن بزرگواران 
ه های زهمه نوری واحد بودند لیکن هر یک بسته به نیاز عصر خود و شرایط فرهنگی و اجتماعی شان،بخشی از آمو

به لحاظ شرایط  ر این میان امام علیاسالم و تشیع را به بشریت آموختند و مسیری از این راه را باز نمودند.د
ویژه ای که از حیث سیاسی و فرهنگی در عصر ایشان وجود داشت، دارای ویژگی هایی است که زندگی و آموزه 

تمایز کرده است لذا هدف این پژوهش تبیین یک را در میان ائمه اهل بیت)علیهم السالم( م های آن حضرت
تئوری مدیریت اسالمی با عنوان رهبری معنوی از منظر قرآن و معارف علوی می باشد، روش پژوهش، توصیفی و 

 یاتاز نوع تحلیل اسنادی بوده و جامعه آماری شامل آیات قرآن کریم و آثار و منابع غنی اسالمی و احادیث و روا
است. نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شده است.در این پژوهش پس از ترجمه  ز امام علیو اقوال منقول ا

نظریات متخصصان غربی این تئوری و تحلیل آن ها؛ محقب با مبنا قرار دادن آموزه های قرآن و معارف علوی ابتدا 
سه هایت به مقایو شناسایی مولفه های این تئوری و در ن«رهبری معنوی»و« معنویت»،«رهبری»به  مفهوم شناسی 

معنویت و  -1شود:  یدر چند مسدله به شرح  یل خالصه مآن با تئوری غربی پرداخته است.یافته های پژوهش 
لفه های رهبر معنوی در اسالم وغرب متفاوت است. این تفاوت ناشی از جهان بینی، هدف ،ارزش ورهبری و م

؛ مقوله ای مشکک م-2های حاکم بر آنها وچگونگی نگرش نسبت به انسان است.  الی عنویت، در آموزه های دینی  اوگ
و دارای مراتب است که اصل و شدیدترین درجه آن به  انبیاء و امامان و رهبران  الهی تعلب دارد و رهبران سازمانی 
؛ معنویت از اموری نیست که ناگهان تحقب یابد، بلکه  نیز برای هدایت سازمان این عنصر را دارا باشند  ثانیای

از دیدگاه نظریه پردازان  -3رایندیست که برمبنای التزام وتعهد به امور دینی،اخالقی و سیاسی حاصل  می گردد. ف
غربی این تئوری، رهبری بر اساس معنویت، یک رهبری  منهای دین است ولی در پرتو قرآن و معارف علوی 

ام خالف ا باوری در همه امور و به مقمعنویت ناب اسالمی )منبعث از وحی( است و بر مبنای خدامحوری و خد
 جالل و جمال الهی شدن انسان می باشد.ء اللهی رسیدن و جامع اسما

 : معنویت، رهبری، رهبری معنوی،اخالق، قرآن کریم، معارف علوی.واژگان کلیدی

                                                           
 Haqverdi.m@gmail.com                               انش آموخته دانشگاه امام صادقمدرس گروه معارف دانشگاه شهرکرد، د . 1
 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت رسانه و کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  .2
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 ن  و معارف اهل بیتنقش انفاق در وحدت امت اسالمی در پرتو آموزه های قرآ

 1طاقانکیمریم حب وردی 

 چکیده:

فرآن کریم آخرین کتاب آسمانی است که برای هدایت بشر نازل شده است و در حوزه هدایت 
از هیچ امری فروگذار نکرده . مکتب اسالم یک مکتب هماهنگ و نظام واره است و نظام های سیاسی، 

هان اسالم در حال مهم ترین نیاز امروز ج .آن با هم هماهنگ هستند..اقتصادی، فرهنگی و عقیدتی و.
ود مریکا نهایت تالش خآحاضر و حدت و انسجام می باشد تا جایی که استکبار جهانی به سرکردگی 

را برای ایجاد تفرقه در امت اسالم به کار بسته است و از هیچ جنایتی مضایقه نمی کند، فجایع و 
رگ به وجود آمده در مظالمی که در خالل قرون اخیر بر ملت های مسلمان به دست قدرت های بز

ساله اتحاد و مف مسلمانان تردیدی باقی نگذارده ضرورت حیاتی برقراری وحدتی فراگیر در میان صفو
ن جا که اکید می کند ، تا آاسالم را نه تنها به عنوان یک فضیلت بلکه به عنوان یک ضرورت تائید و ت

مبارزه های بی امان قدرت ها  ت می توان گفت اگر ملت اسالم بخواهد در این واویالیأبه جر
موجودیت خود را حفظ نماید و به انجام رسالت عظیم خود در میان ملت ها توفیب یابد راهی جز 

ه بازگشت به یا  در فراخنای خود جای دهد در سابرقراری وحدت فراگیر که تمام نیروهای اسالمی ر
در  ثروبازوی نیرومند، کارکردی مپویا و اسالم واقعی پیش ندارد و انفاق به عنوان یک سیستم 

ساماندهی امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی امت اسالمی بر عهده دارد. هدف این پژوهش بررسی 
می باشدکه با  نقش انفاق در وحدت امت اسالمی  بر مبنای آموزه های قرآن و معارف اهل بیت

و آثار  یتتحلیل مفهوم انفاق و اهمروش کیفی از نوع تحلیل محتوی متون  انجام شده و در ابتدا به 
و تحلیل مفهوم وحدت ، اهمیت  وآثار  وحدت و عوامل و موانع آن از دیدگاه انفاق از دیدگاه قرآن 

 قرآن  پرداخته و سپس به نقش انفاق در وحدت امت اسالمی پرداخته شده است.

 .وحدت اسالمی، انفاق، ملت، امت، آموزه های قرآن، معارف اهل بیت واژگان کلیدی:

                                                           
 haqverdi.m@gmail.com    کارشناسی ارشد مدیرت آموزشی .مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد                    .1
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 عوامل حیرت و سرگردانی انسان در تصويرسازی های  قرآن و نهج البالغه

 1طیبه حمزوی
 2وحید سبزیانپور
 3مسلم محمدپور

 چکیده:

رهرا هرایی اسرت کره گریبران بشرر را از آغراز خلقرت ترا کنرون "حیرت و سرگردانی" از جمله بیمار
هررای علمری و دسررتیابی برره قردرت و تکنولرروژی، بسرریاری نکررده اسررت. پیشرررفت بشرر در زمینرره

هررای جسررمی را کنترررل کرررده و بشررر را در هررا را آسرران نمرروده، بخررش عمررده بیمرراریاز دشررواری
بسرریاری از امررور زنرردگی توانررا و قدرتمنررد کرررده اسررت امررا هنرروز راهکرراری برررای رهررایی از 

نیافتره اسرت. زیررا تنهرا داروی شرفابخش آدمری در نروع نگراه او بره هسرتی  هویتیسرگردانی و بی
است چیزی که علرم و دانرش امرروز از عهرده آن برر نمری آیرد. قررآن و نهرج البالغره، بره عنروان 
مهررم ترررین نسررخه هررای شررفابخش روح و روان انسرران، در قالررب تصرراویری زیبررا، "حرررص و 

هررای اخالقرری و و فراموشرری ارزشت طمررع و دنیررازدگی" و "غفلررت از خرردا و اهررل بیرر
انسررانی" را برره عنرروان مهررم ترررین عوامررل سرررگردانی انسرران معرفرری کرررده انررد. ایررن مقالرره بررر آن 

ان رردانی انسرای سررگراست تا برا اسرتخراج تصراویری زیبرا، از یرک طررف بره معرفری ریشره هر
ی نهرج البالغره برا رسویرم رن و نهرج البالغره بپرردازد و از طررف دیگرر، هرآرریا، از منظر قرردر دن

 در این زمینه به نظاره بنشیند. ن را آقر

 ، تصویرسازی، حیرت، سرگردانی. قرآن، نهج البالغه، امام علی واژگان کلیدی:

                                                           
  Ham_t@yahoo.com                               کارشناس ارشد نهج البالغه و مدرس حوزه علمیه کرج      .1
 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه .2
 استادیارمرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( .3
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 مبانی فقهی و حقوقی رفتار با اسیران با تاکید بر سیره علوی
  1محمد جواد حیدری خراسانی
  2محمد علی نجد صادقی

 چکیده:

بر شئون مختلف خویش دارای حقوقی است که بطور عقلی برای او اثبات می نااجتماع انسانی بهر فرد در 
رین ت شود و افراد دیگر و نهادهای بشری ملزم به رعایت آن هستند لکن امروزه در جوامع بشر شاهد عدم رعایت بدیهی

سیره بزرگان اسالم بسیاری از  منابع اسالمی و بخصوص درعناوین مختلف هستیم در حالیکه درحقوق افراد تحت 
. یکی از حقوق مورد قبول در اجتماع امروزین بین الملل که حقوق بشر حو دقیب و حتی عملی بیان شده استموارد به ن

راء است. اقدام گردیده است حقوق اسدوستانه نیز به آن پرداخته و در سطح بین المللی به تصوب کنوانسیونها و بیانیه ها 
، بسیاری از دول در حال جنگ و حتی دول مدعی دین با نام دین به نقض آشکار حقوق ابتدایی های امروزهبرخالف تالش

اسیران جنگی می پردازند همچنانکه در این روزگار شاهد اعمال و رفتار دور از انسانیت گروههای  تکفیری به نام اسالم 
از  .  اسیر به عنوان شخصیرا در پی داشته استبزرگان دین هستیم که موجب انزجار افراد نا آشنا به روح اسالم و روش 

یک طرف مخاصمه در تحت سیطره طرف مقابل قرار گرفته و در زمان اسارت از هر نوع اقدام علیه طرفی که دشمن می 
 امام .حقوقی برای او پیش بینی شده است نظامی است کهان و یا توانایی مقابله آن به حداقل می رسد فردی غیرداند ناتو

در سیره عملی و گفتار خویش به حقوق اسراء توجه ویژه ای داشته و رفتارهای محبت آمیز ایشان در مقابل  علی
شخ  اول نظام اسالمی دست  شخصی چون ابن ملجم که به عنوان نماینده یک جریان انحرافی به ترور موفقیت آمیز

ار بسیار مدبرانه در مورد اسراء در جنگ جمل که نه تنها موجب حیرت طرف مقابل گردید بلکه ،  همچنین رفتمی زند
به اسیری از مشرکان  و اهل بیت آتش فتنه های بعدی را نیز خاموش کرد و آیه هفت سوره انسان که اطعام امام

نه اد عالوه بر اینکه نشان از اخالق کریمو بخشیدن تنها غذای خود به او را مبنای مقامات عالیه این بزرگواران می دان
دارد بلکه سراسر درسهایی است که در مورد مواجهه با موضوع اسرای در بند حکومت اسالمی  علی بن ابیطالب

ح قابل مشاهده است .لذا و توصیه های ایشان به وضو به مسلمانان  آموزش می دهند که در جنگهای مختلف امام
می توان به ترسیم چهارچوب  در سخنان گهربار این بزرگوار و غور ه تاریخ زندگی امام علیوتاه بهرچند کبا نظری 

صحیح رفتار با اسراء در نزد امام اول شیعیان رسید که مبنای محکم و قابل قبولتری نسبت به آنچه امروزه شاهد آن 
 هستیم و یا در قوانین دیده می شود، دارد . 

 سیر، سیره عملی.: امام علی ، اواژگان کلیدی

                                                           
 Dr.mjheydari@gmail.com                           عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه قم    .1
 m_a_n_s_k@yahoo.com                           دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم   .2
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 برای کاهش نفوذ سران قبايل در جهت اصالح اخالق اجتماعی ام علیراهکارهای ام

 1امیررضا خادمی
 2مصطفی دلشاد تهرانی

 چکیده:

یکرری از عوامررل بقررا و گسررترش فرهنررگ جاهلیررت برره عنرروان عامررل اصررلی انحطررا        
اخالقی جامعه عرب، مناسربات قبیلره ای بروده اسرت کره سرران قبایرل بره لحراظ قردرت، ثرروت 
و جایگرراه اجتمرراعی خررود، نقررش بسررزایی در حفررظ و بسررط ایررن مناسرربات داشررته انررد. مقالرره 

،  سرری و نشرران مرری دهررد بعثررت پیررامبررا برر حاضررر نقررش سررران قبایررل در دوره جاهلیررت
برای جدا شدن اجتمراع از مناسربات جراهلیتی، سررآغاز مهمری برود کره بعرد از رحلرت ایشران، 
ایررن اصررالح فرهنگرری بررا توقررف مواجرره شررد و برخرری از تصررمیم گیررری هررای حاکمرران، زمینرره 

بررا سررران  م علرریادامرره  نحرروه مواجهرره امررا بازیررابی جایگرراه سررران قبایررل را بوجررود آورد. در
قبایل از جملره اشرعث برن قریس کنردی کره از شخصریت هرای شراخ  آن دوران بروده اسرت و 

را تحلیررل کرررده و نشرران مرری دهررد،  منینوی متکرری بررر رویکرررد ترراریخی امیرالمررراهکارهررا
ایشان برا پافشراری برر عردالت و ایسرتادگی در برابرر زیراده خرواهی هرای سرران قبایرل و اسرتفاده 

اعمرال قردرت نررم،از نفرو  سرران قبایرل کاسرته اسرت ترا بتوانرد زمینره اصرالحات از روش های 
 فرهنگی را در جامعه بوجود بیاورد.    

 ، قدرت نرم، اشعث بن قیس، جاهلیت.: سران قبایل، امام علیواژگان کلیدی
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 در مواجهه با خوارج اصول اخالق مبارزاتی امام علی مبانی و

 1امیررضا خادمی
 2مصطفی دلشاد تهرانی  

 چکیده:

بررا وهررور جریانررات تکفیررری در جامعرره اسررالمی، یکرری از دغدغرره هررای مسررلمین     
نحوه مبارزه با آنهرا مری باشرد. نرام جریران خروارج قرنهرا در جامعره اسرالمی برا تکفیرر همگرون 

بررا  ترروان در نحرروه مبررارزه امررام علرریشررده بررود و بهترررین شرریوه مبررارزه بررا تکفیریرران را مرری 
جریرران  خرروارج جسررتجو کرررد کرره توانسررت بررا کمترررین هزینرره ممکررن از انتشررار و آسرریب ایررن

در مبررارزه بررا خرروارج دارای یررک سرراختار اخالقرری مبررارزاتی  جلرروگیری کنررد. امررام علرری
مبتنی بر مبانی و اصول خراص مری باشرد کره مقالره حاضرر مبرانی اخرالق مبرارزاتی ایشران را در 

در قبررال خرروارج « وویفرره شناسرری»و « حقرروق شناسرری»و « نگرراه شناسرری برره خرروارج»قالررب 
مرزبررانی و حررریم » یجررابی بررسرری و اصررول اخالقرری مبررارزاتی امررام را در قالررب اصررول ا

عرردم »و اصررول سررلبی « حفررظ اتحرراد و یکپررارچگی جامعرره»،«تبیررین و روشررنگری »،«داری
 تحلیل نموده است.« نفی قشری گرایی »،«خشونت ورزی

      ، خشونت ورزی، قشری گرایی، اتحاد.ق مبارزاتی، خوارج ، امام علیاخال واژگان کلیدی:
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 های امام علیفرزندان بر مبنای سیره و آموزه نقش و جايگاه عواطف در تربیت
 1اسماعیل خارستانی
 2فاطمه سیفی

 چکیده:
تردید است. ها در زندگی انسان غیرقابلدر نهاد انسان عواطف فراوانی نهاده شده است که نقش آن

اوست و رفتار فردی و  زندگی انسان در تمام مراحل رشد، حتی در مرحله شیرخوارگی تحت تدثیر عواطف
سالمت عاطفی به انسان وابسته هاست. حتی سالمت روانی و عقالنیاجتماعی او به طریقی متدثر از آن

، یافته، با رفتار فردی که فقر عاطفی داردپرورش صورت متعادلرو، رفتار کسی که عواطفش بهاوست. ازاین
یکسان نیست و چگونگی رفتار هرکدام، متدثر از چگونگی رشد تربیت عواطف اوست. زندگی و رفتار وزندگی 

ی است یکسان نیست. اهمیت نقش عواطف در فردی که همواره نفرت خشم، اضطراب و ترس بر او مستول
موردتوجه مصلحان، عالمان،  زندگی انسان موجب شده است که از دیرباز، این بعد از وجود انسان

ها، از این بعد منظور تحریک، تدثیرگذاری و هدایت اندیشهها بهنویسندگان، هنرمندان و...قرار گیرد و آن
ه و رند. قرآن کریم و سیردمباحث فراوانی را عرضه ک نشناسان و حکیمانرواوجودی انسان بهره بسیار گیرند؛ 

درباره پرورش متعادل عواطف، استفاده  آموزه های حضرت علی و بویژه سیره و روایات معصومان
دهند. سنگ و بدیعی در اختیار بشر قرار میگیری از فقر عاطفی نیز، مطالب گرانها و پیشجا از آنصحیح و به

های امام ای سیره و آموزهپژوهش حاضر بررسی نقش و جایگاه عواطف در تربیت فرزندان بر مبن هدف
هست. روش تحقیب، توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی است. این پژوهش در ابتدا به معانی و مفاهیم  علی

نادی، تحلیل استربیت، عاطفه و سیره پرداخته و سپس مصادیب عاطفه را بررسی نموده و درنهایت با روش 
ورت کیفی صالبالغه و دیگر منابع معتبر موردبررسی قرارگرفته و بهعواطف موثر در تربیت فرزندان در نهج

ی سیره و اترین عواطف موثر در تربیت فرزندان بر مبنوتحلیل قرار داده است. در این تحقیب عمدهمورد تجزیه
ت و برادر،ایجاد آرامش و اطمینان  ،که مشتمل بر؛ محبت های امام علیآموزه وَّ خق حلم و ، یایجاد اق

لب حق ، یبردبار ده استخراج ش استنبا  وباشد غم میو ترس ،خشم ،شادی و نشا  ،خشوع و تواضع ،سن خق
 های آتی ارائه نموده است.هایی جهت کاربرد این پژوهش و پژوهشو پیشنهاد

 .ب، امام علیبیت فرزندان، مصادی: عواطف، ترواژگان کلیدی
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 سیره ی رفتاری امام علی
 1حسین خاکپور
 2فاطمه کیخا

 چکیده:
، تجسم ارزش های دینی و اسالم مجسم است و آن که می خواهد اسالم را در هیئت  امام علی

را بنگرد . انسانی که در اوج عرفان و عبادت و سلوک ، دغدغه ی سیاست  یک انسان ببیند ، بایدش علی
و اهل زمین را نیز داشت و در کشاکش عرصه های سیاسی ، ارزش های دینی را فرو ننهاد . باریک نگری 
علمی و معرفتی را حجاب تدمل در سرنوشت جامعه نکرد و سیاست ورزی و جامعه سازی ، وی را از اصالح 

نداشت . شدت عمل را ، با رحمت و عطوفت به مومنان بیامیخت و ضمن آن که مدارا پیشه بود ،  خویش باز
شخصیتی چند ساحتی  اهل مداهنه نبود و حقیقت را قربانی مصلحت نکرد . سخن کوتاه ، که آن حضرت

و نسل ها شود و تو در تو بود که توانست فضایل متضاد را در هم آمیزد و در هر یک ، سرآمد همه ی عصرها 
 فراوان سخن گفته شده است ، اما سخن درباره ی فضایل امیرالمومنین . و تاریخ را زیر نگین خود درآورد

. در هر عصری ، به اقتضای روح حاکم برآن ، بر چندی از فضایل آن های فراوانی هم نهفته مانده است
نیز ، از اهل عرفان و سیاست و . هر جماعتی ه و فضایل دیگرش مکتوم مانده استنظر شد حضرت

انگشت نهاده اند و چندان در آن خیره شده اند که مناقب  معرفت و بالغت ، بر یکی از فضایل آن حضرت
دیگر را فرو هشته اند. البته در این یکسو نگری ها عمدی نبوده است ، بلکه چند پهلو بودن شخصیت 

و ، نگریستن بر همه ی اضالع این منشور را دشوار می و ابعاد به واهر ناهمساز وجود ا امیرالمومنین
هیچ گاه فراچنگ نمی آید و اگر همه ی نظرها هم بدو معطوف شود ، یارای نظر  سازد . گویا آن حضرت

به همه ی ابعاد شخصیت او را ندارد و در هر عصری فقط بخشی از سعه ی شخصیت او کشف می شود . به 
مطالب در بخش هایی به نام سیره   « بررسی سیره ی عملی امام علی» موضوع گونه ای که در این مقاله با 

، شجاعت  شخصی ، فضایل اخالقی امام علیدر مسائل  ، سادگی امام علی عبادی امام علی
 وجود دارد که مورد بررسی قرار گرفته است . خواهی امام علی ،  عدالت و حقیقت امام علی

 .     مناقب، ابعاد شخصیت، ، امام علی اریسیره رفت واژگان کلیدی:
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 البالغهدر نهج ديدگاه امیرالمؤمنینهای تربیتی از روش

 1اکبر خدامیان آرانیعلی

 چکیده:

تربیت، نقش موثری در زندگي انسان دارد. بسیاری از معضالت اجتماعی، فرهنگی، 
یت های صحیح تربآشنایی با روشاعتقادی، اخالقی و روحی جامعه، ناشی از تربیت ناصحیح است. 

و به کارگیری آنها توسط والدین، معلمان، مربیان و همه کارشناسان تربیتی، باعث به وجود آمدن 
گردد. نیاز همه جانبه جامعه بشری به تربیت از یک سو و نبود ای سالم، پویا و پیشرفته میجامعه

گر، ضرورت پژوهشی جامع در این راستا است. کارهای منسجم، دقیب و کارآمد تربیتی از سوی دیراه
های تربیتی را ارائه داده است. ترین روشها و مکاتب مختلف، اسالم، بهترین و کاملدر بین حوزه

های تربیتی کاملی است. این پژوهش با البالغه به عنوان جزیی از معارف دین، دربردانده شیوهنهج
م در السالظر دین، به بررسی کلمات امیرالمومنین علیههای تربیتی از منیابی به روشهدف دست

ت نهج البالغه پرداخته و پس از شناسایی شش روش مهم و تاثیرگذار در تربیت، به تبیین آنها همگ
 یهایی انجام گرفته، اما نوآوری این پژوهش، ارائهگماشته است. گرچه تاکنون در این رابطه پژوهش

البالغه است. این تحقیب، در دو بخِش ها از نهجها و بیان همه نمونهساختاری جامع و کامل از روش
 البالغه تنظیم شده است.های تربیتی در نهجشناسی تربیت و روشمفهوم

 تربیت دینی، معارف اسالمی. نهج البالغه،، امام علی ، ارائه الگو،: محبتواژگان کلیدی
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 ازمنظر امام علی یخودساز  یه هاتعلیم و تربیت با تکیه بر مؤلف

 1صدریره خزاعی
 2نژاد یمزگ   

 چکیررده:
د بسته به دنرریا را جز صدای برخور"ای اسرریران حرص و رغبت در دنیا! بس کنید. زیرا افراد دل

های حوادث, به خود نیاورد. ای مردم! تربیت نفس خویش را بر عهده گیرید و آن را از کشش دندان
یافته دست ه پرورشک بالغه(. از دیدگرراه امام علیالنهج 353-)حکمتعادات )بد( بازدارید" 

تعلیم و تربیت جررامعه بر اساس  یاندازه تواند برای او بهچیز نمیاست, هیچ رسررول خدا
جای به این مسئله را در جای دهی اماماهداف اسالمی اهمیت داشته باشدو این میزان اهمیت

 ضرروشنی دید. یکی از اهداف پژوهش حاتوان بهها و سایر سخنان گهربار ایشان میها و نامهخطبه
های موثرتر و کاربردی بر این در تعلیم و تربیت امرررروز و گام شناخت تدثیر بینش امام علی

ربیت هرکسی را باید خود وی بر عهده کررار ت»که  اسرراس است. بنا برتوصرریه عمیب آن حضرت
هستیم.  رمایشات و سیره عملی امام علیبه دنبال راهکارهایی برای این توصیه بر اساس ف« گیرررد

 ای که متدثر از سبکهای موثرتری براین اساس برداریم چرا که جامعهبا این پژوهش سعی شده گام
اه روبه سوی انررحطا  و زوال ندارد و همواره گزندگی اسالمی و تعلیم و تعلم اسالمی باشد هیچ

های عجوالنه خواهد بود. گیریهای تربیتی و تصمیماز خودخواهی دورای پویررا و پرتحرک وبهجامعه
های ها و پندامید که این نوشتار بتواند حداقل تالشی در راه تعلیم و تربیت اسالمرری با استفاده از آموزه

 باشد. علیامیرمومنان حیدر کرار 
 ، تربیت، تعلیم، اسالم، نهج الرربالغه، خودسازیحضرت علی :واژگان کلیدی

                                                           
 s.kh73@chmail.ir              دانشجوی الهیات، دانشگاه بیرجند           .1
 mezginejad@birjand.ac.ir           استادیار دانشگاه بیرجند                                                              .2

mailto:mezginejad@birjand.ac.ir
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 سبک تربیتی حضرت علینحوه مواجهه با دنیا در 
 1فاطمه خسروی خوزانی
 2زهرا محققیان

 چکیده:

ت دنیا از  با در این مقاله کوشیده شده روشی توصیفی تحلیلی بر متن نهج البالغه، ابتدا ماهیگ
کشف و سپس براساس الگوی استنبا  شده از معارف ایشان، گونه ای از  یعل نگاه حضرت 

در تقابل با تزاحمات زندگی دنیوی مورد بررسی قرار گیرد. یافته های  سبک تربیتی حضرت
، قائل به اصالت هر دو سرای دنیوی و اخروی بوده؛ هش حاکی از آن است که حضرت علیپژو

منتها از زندگانی دنیوی به عنوان یک ابزار تربیتی در جهت تربیت نفس و زدودن ر ایل نفسانی همانند 
 تکبر بهره برده اند. 

بدیهی است با چنین نگاهی نه تنها برخورداری از دنیا مستلزم محرومیت از آخرت نیست؛ 
آدمی می تواند در جوار قرب  دنیوی و نیز سعادت زندگی اخروی تضمین شده و آرامش زندگی بلکه

 الهی، از آرامشی ابدی و واقعی بهره مند گردد. 
 .س ،تکبر، سبک تربیتی، حضرت علی: دنیا، نفواژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
  khosravi693@gmail.com          فردی و اجتماعی و تربیت کارشناسی ارشد نهج البالغه، گرایش اخالق. 1
 z.mohaghegh@gmail.com                      اصفهان دانشگاه فارغ التحصیل دکتری علوم قران و حدیث .2
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 حلم در سیره ی امام علی

 1مهناز خنده رو
 چکیده:

عنرروان اعترردال در قرروای نفررس معرفرری حلررم مفهررومی اسررت کرره در میرران اخالقیررون برره 
نیررز  بخصرروص حضرررت علرری اطهررار وائمره اسررت و در تعررالیم پیررامبر اکرررم شرده

برره ایررن واژه اشررارات بسرریار شررده اسررت کرره همگرری نشرران دهنررده ی اهمیررت ایررن صررفت مرری 
باشد.با اینکه به نظر می رسد حلرم برا صربر متررادف اسرت امرا درواقرع حلرم در سرطح براالتری 

ته و به نوعی در آن رنگی از ایثار جلروه گرری مری کنرد، امرا شرخ  حلریم بایرد مراقبرت قرار گرف
کنررد کرره حلررم او جنبرره سررازش منفرری نداشررته باشررد. در ایررن مقالرره برره مفهرروم شناسرری واژه ی 
حلررم، بررسرری واژگرران نزدیررک آن، آثررار اجتمرراعی ایررن واژه پرداخترره خواهررد شررد تررا از راهگررذر 

اشرراره   در سررخن مرروالی متقیرران امررام علرری ار هررای ایجرراد حلررمتبیررین ایررن مرروارد برره راه کرر
 کرده و مواردی تاریخی از حلم ایشان مورد بررسی قرار گیرد.

 ، نهج البالغه.: حلم، عقل، امام علیواژگان کلیدی

 
 
 
 
 

                                                           
 mahnaz.khandehroo@gmail.com                              کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث .1
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 جايگاه مرگ انديشی و مرگ باوری در هندسه تربیت علوی
 1منصور خوشخویی

 2مرث قیصری گودرزیکیو

 چکیده:
هردف از ایرن پرژوهش بررسری جایگراه مررگ اندیشری و مررگ براوری در هندسره تربیررت 
علرروی و پیامررد هررای تربیترری مترتررب بررر آن اسررت .روش مطالعرره حاضررر ،توصرریفی ، تحلیلرری و 
اسررتنباطی اسررت  و تررالش شررده اسررت کرره مصررادیب مرررگ و مرررگ اندیشرری  در کررالم گهررر بررار 

قررار گیرنرد. رویرارویی همیشرگی انسران برا پدیرده موالی متقیان احصاء و مرورد تحلیرل تربیتری 
مرگ ،این موضوع را تبردیل بره مهمتررین عرصره تفکرر انسران در طری قررن هرای متمرادی نمروده 
است .  به گونره ای کره پاسرخ هرای متفراوتی کره بره سروال چیسرتی ماهیرت مررگ مطررح شرده، 

امرا برا توجره بره  سنگ بنای سبک های متفراوت زنردگی انسران در اعصرار مختلرف بروده اسرت.
محیط نبودن انسان به ایرن پدیرده و عردم درک واقعیرت آن مری تروان گفرت کره هریچ انسرانی جرز 
در پرتررو تعررالیم وحیررانی، راه برره ایررن واقعیررت نبرررده اسررت .و هررر تعریفرری جررز در ایررن مسرریر ره 
آوردش خرارج شرردن از مسریر زنرردگی طبیعری خواهررد برود . مرررگ اندیشری و مرررگ برراوری دارای 

گاه اساسری و بنیرادینی در نظرام تربیرت علروی مری باشرد و برا مبنرا قررار گررفتن ایرن عنصرر جای
اساسرری در هندسرره تربیررت علرروی، فرررد مرررگ برراور برره تصررحیح روابررط خررویش بررا خرردا، دنیررا، 

 آخرت، خود، جامعه و مرگ می پردازد. 

 . ، تربیت علویمرگ، آثار تربیتی یاد مرگ مرگ، ماهیت واژگان کلیدی:

                                                           
 m-khoshkhooei@yahoo.com       سینا . استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه بوعلی1
 k.gheysari@chmail.ir                      دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، همدان   .2

mailto:m-khoshkhooei@yahoo.com
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کید بر نهج اخالق  البالغهاجتماعی در روابط انسانی با تأ

 1جواد دالوری
 چکیده:

های اجتماعی ها و سفارشها، توصیهها، ایدهاسالم یک دین اجتماعی است و در آن آرمان
هدف از رسالت خویش را در کامل نمودن اخالق  یامبر اعظمشود. تا جایی که پفراوان دیده می

َم مکارَم االخالق»شایسته خالصه نموده است،  ِعثتق الَتمِّ ما بق ، ص 11، ج 1041محدث نوری، «)إنَّ
ر امیرو هدف پژوهش حاضر بررسی اخالق اجتماعی در روابط انسانی با نگاهی بر کالم (. ازاین111

 ای و با بررسی سیره عملیر برگرفته از مطالعات کتابخانهخواهد بود. پژوهش حاض بیان امام علی
البالغه این است که این البالغه خواهد بود. علت انتخاب نهجدر نهج الم گوهربار امام علیو ک

نظیرش، معانی ژرف و مفاهیم کتاب، عالوه بر فصاحت و بالغت و زیبایی لفظی و آرایش هنری بی
است را بیانگر است.با توجه به اینکه یکی از نمود  ه عملی امام علیاسته از سیرواالی را که بر خو

( و با توجه به 363، ص 1313راد، گیرد. )محسنیاناصلی ارتباطات انسانی در اجتماع شکل می
های جایگاه و گسترده بودن روابط انسانی، اخالق اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. بررسی

دهد اخالق اجتماعی در روابط انسانی نشان می و دستورات امام علیده سیره عملی شانجام
و الگوی رفتاری که ایشان در ارتبا  با خویشاوندان، دوستان،  م بر سیره حضرت علیحاک

، داریخویی، امانتسالمندان، خردساالن و مخصوصای با یتیمان و فقرا دارند، توأم باصداقت، نرم
که ای خواهد داشت بلتنها در روابط انسانی جایگاه ویژهالق اجتماعی نهنیکی و... است. بطوریکه اخ

گرو تربیت صحیح فرد و اجتماع خواهد بود چراکه در این روابط، مفاهیم  حیات و قوام اجتماعی در
ای جهت رشد و بالندگی محیط انسانی و مثابه پایهاخالقی و دینی ردوبدل شده و اخالق اجتماعی به

 شود.ای سالم و متعالی قلمداد میدر ایجاد جامعهتوفیب آنان 

 البالغه، اخالق اجتماعی، روابط انسانی، اخالق.: نهجواژگان کلیدی

                                                           
 delavari01@gmail.com    . سطح سه حوزه علمیه و کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشگاه صدا و سیمای قم  1
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 در نهج البالغه قی امیرالمومنین علیمبانی قرآنی آموزه های اخال

 1سوسن دهاقین
  2محسن صمدانیان

 چکیده:

مرا، ارتبرا  تنگراتنگی برا قررآن دارد هردف از انجرام  ینهج البالغه برزرگ سررمایه معرفتر
 این پژوهش استخراج ارتبا  مفاهیم اخالقی نهج البالغه با مبانی قرآنی آن است.

در ایرن مقالرره ابتردا مبررانی قرآنرری آمروزه هررای اخالقری معرفرری شررده سرپس  آمرروزه هررای 
سررتخراج از کترراب شررریف نهررج البالغرره و شرررح هررای ایررن کترراب ا لرریاخالقری حضرررت ع

شده است، و هرر یرک از آمروزه هرای اخالقری یافرت شرده، برا توجره بره موضوعشران، در مبنرای 
مستخرج ،در مرحلره پیشرین، گنجانرده شرده انرد.در نهایرت برا مراجعره بره آمروزه هرای اخالقری 
نهج البالغه ارتبا  این مفراهیم برا مبرانی قرآنری اخرالق، مرورد بررسری قررار گرفتره اسرت. یافتره 

کیررد داشرررته هررا بیررانگ ر آن اسررت کرره قرررآن و نهررج البالغرره هررر دو برره بعررداخالق بسرریار تد
در نهرج البالغره برر مبنرای قررآن اسرتوار شرده اسرت  ینرد.اساس بیانات اخالقی  امرام علرا

 بر اصل  توحید است.  یآموزه های اخالقی قرآن هم  مبتن و این در حالی است که اکثر

 معاد، فطرت، تعقل، نهج البالغه.: قرآن، توحید، واژگان کلیدی

 

 

                                                           
 susandahaghin@gmail.com                     فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان       .1
 هیدت علمی و استادیار دانشگاه اصفهان .2
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يط از نظر امام علیراههای پیشگیری و درمان   افراط و تفر

 1سمیه دهمرده
 2حسین خاکپور

 چکیده:

کند و در هر روی سفارش میامور به اعتدال و میانه هدین اسالم در هم مقاله در زمینه و هدف
شمارد. افرا  به معنی اسراف است و تفریط به کاری و هر خصلتی افرا  و تفریط را امری ناپسند می

های هم زدن حالت اعتدال و موجب بروز فساد در زمینهمعنی تباه ساختن و ناتوانی، که باعث به
مام را  و تفریط از منظر ابیان راهکارهایی برای پیشگیری از اف مقالهاز شود، هدف گوناگون حیات می

ه، راههای ست کا با رویکرد قرآنی بر آن -یفی تحلیلیتوص بصورت روش تحقیب باشد.می علی
بیان کند، آن امام همام با هرگونه تندروی و  و تفریط را از منظر امام علی پیشگیری از افرا 

های دانستند و راهها میگریکندروی مخالف بودند و جهل و نادانی را ریشه همه افرا  و تفریط
 -تفریط روی و پرهیز از افرا  ومیانه -بکارگیری؛ اعتدال، صبر و یقینپیشگیری از افرا  و تفریط، را 

تفکر و سنجش، زهد و پارسایی،  رو و پرهیز از پراکندگی،همنشینی با جمعیت میانه -دوراندیشی
 دانند.یم گیری معیشت، شکر و راضی بودن به رضای خدا، قناعت و کفاف و عزت نفستقدیر و اندازه

 ، افرا )اسراف(، تفریط، راهکارهای پیشگیری.مام علیا واژگان کلیدی:

 
 

                                                           
 hsrm.k114@gmail.com                ارشد  دانشجوی کارشناسی .1
  Dr.khakpour@theo.usb.ac.ir                          دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار دانشکده الهیات .2
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 و در بیان امیرمؤمنان یمردم دوست
 یبايزيد بسطامی و ابوالحسن خرقان یبازتاب آن در انديشه ها

دعل ان یمحمگ  1یدیگ

 چکیده:

نهج البالغه  ییم و آموزه هاترین مفاه یاز اساس ی" و توجه به انسان ها یکی"مردم دوست    
موزه بنیادین، در صدد به عنوان قطب عارفان با تدکید وافر بر این آ بدون تردید، امیرمومنانست و ا

و  کتب بغدادم یدیگر، تصوف، که  یل دو عنوان کل و تبیین اهمیت آن است. از سوی یارزش گذار
ایزید ب آن، شیخ ِی این مفهوم است که عارفان نامگردد نیز سرشار از توجه به  یمکتب خراسان منقسم م

مدعا را  این یاز مکتب خراسان، به درست یوالحسن خرقانی به عنوان بخش بزرگبسطامی و شیخ اب
 یشود که چه نسبتی میان  اندیشه هادراین نوشتار به این پرسش، پاسخ داده می  نماید. یم ینمایندگ

ردار دو تن از مشاهیِر عارفان با گفتار و ک یهماره برا ینوان مدخذبه ع  امیرمومنان هانسان دوستان
 درصدد حاضر وجود دارد؟  پژوهش  یو شیخ ابوالحسن خرقان یعارفان خراسان؛ شیخ بایزید بسطام

کا به کتاب نهج البالغه و سنت شفاهی این دو عارف برجسته، که در تذکره هایی از قبیل  است با اتگ
نماید. به نظر می رسد از حیث  تذکره االولیای عطار آمده، نقا  اشتراک مفهومی موجود را تبیین

عرفانی می توان ارتبا  وثیب مفهومی میان مفهوم انسان دوستی نهج البالغه و مردم دوستی مکتب 
خراسان برقرار نمود و موارد متعدد این اتصال روحانی و تدسی معنوی را در گفتار و کردار شیخ بایزید 

 بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی نشان داد.

 .ی،ابوالحسن خرقانی،نهج البالغه،بایزید بسطام،امام علیی: مردم دوستان کلیدیواژگ   

 

                                                           
 alidayyani@yahoo.com             . دانشجوی دکتری رشته ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت الله آملی   1
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 اخالق در سیاست عملی امام علی جايگاه

 1مهدی  والفقاری
 2فرزانه دشتی

 چکیده:

از دیربراز همرواره یکرری از مباحرث و موضرروعات مهمری کره در حرروزه ی علرم سیاسررت و 
ایرن حروزه را بره خرود مشرغول نمروده اسرت، ایرن اندیشه سیاسری  هرن بسریاری از اندیشرمندان 

ارزشرری چرره جایگرراهی در سیاسررت و حکومررت دارنررد. دیرردگاه  -کرره مبررانی و اصررول اخالقرری
نظریرره پررردازان و اندیشررمندان در ایررن زمینرره متفرراوت و متعرردد اسررت. و مهررم حرروزه ی سیاسررت 

و ارزش  عملرری اسررت. لررذا پررژوهش حاضررر بررر آن اسررت کرره برره تبیررین جایگرراه اصررول اخالقرری
بپرردازد. ایرن اصرول و ارزش هرا بره قردری بررای  الهری در سیاسرت عملری امرام علری های

ایشان اهمیرت دارنرد کره بری درنرگ در ترزاحم میران سیاسرت و ایرن اصرول، اخالقیرات و ارزش 
هررای الهرری را برمرری گزیننررد. در واقررع حکومررت وسرریله ای اسررت برررای دسررتیابی و حاکمیررت 

 خالقی در جامعه بشریت.ارزش های دینی و مبانی ا

 ، سیاست، اخالق، جامعه.: امام علیواژگان کلیدی

 
 
 
 

                                                           
 عضو هیات علمی دانشگاه لرستان .1
 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسالمی .2
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 های امام علیو اخالق در آموزهپیوند میان دين 
 1خواهاحمد ربانی

 2چهره حجازی
 چکیده:

ای کره انرد؛ بره گونرهدین و اخالق از آغراز آفررینش انسران همیشره همرراه و مرالزم او بوده
اخرالق مرداری را فطررت و سرشرت انسران دانسرت. پیونرد میران دیرن  باید خاسرتگاه دینرداری و

واخالق از مسائلی اسرت کره از دیرزمران اندیشرمندان علرم اخرالق را بره خرود مشرغول سراخته. 
کوشررند برره زنرردگی آدمرری معنررا و جهررت بخشررند؛ تربیررت و پرررورش دیررن و اخررالق هررر دو می

و بخررش قابررل ترروجهی از متررون دینرری ها یکرری از اهررداف اصررلی پیررامبران برروده اخالقرری انسرران
هرررای عملررری اختصررراص دارد. ادیررران مختلرررف بررره مسرررائل و موضررروعات اخالقررری و آموزه

وسریعی برخروردار اسرت.  البالغه با اینکره کتراب اخالقری محرض نیسرت، از نظرام اخالقرینهج
هررای خررویش افررزون بررر اینکرره انسرران را برره تزکیرره و تهررذیب نفررس در آموزه امررام علرری

کننرد در حرروزه اخالقری برره تمرامی ابعراد فررردی و اجتمراعی انسرران توجره دارنررد. در یسرفارش م
های اندیشرمندان مسرلمان و غیرر مسرلمان در موضروع پیونرد این نوشرتار برا پررداختن بره دیردگاه

البالغرره خررواهیم میرران دیررن و اخررالق برره ارتبررا  منطقرری میرران اخررالق و دیررن از منظررر نهج
های پریش روی عردم ارتبرا  ایرن دو برا میران اخرالق و دیرن و آسریب پرداخت و از فواید ارتبرا 

 البالغه سخن خواهیم گفت.تاکید بر نهج

 البالغه.های دینی، فطرت، نهجهای اخالقی، آموزه: گزارهواژگان کلیدی

                                                           
    Rabbani_kh@pnu.ac.ir   . عضو هیدت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور     1
 ch.hejazi@gmail.com   المللی امام رضا البالغه دانشگاه بین. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و معارف نهج2

mailto:Rabbani_kh@pnu.ac.ir
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 دی در سیره امام علیاخالق کاربر 

 1علی رجب زاده طهماسبی
  2صدیقه سادات میرزاپور آل هاشم  

 3علیرضا وهابزاده آل هاشمسید 
 چکیده:

دیررن اسررالم در پرری آن اسررت کرره از انسرران مسررلمان ، انسررانی کامررل تربیررت کنررد کرره  
در  بتوانررد سررعادت دنیررا و آخرررت خررود را در سررایه عمررل برره احکررام شررریعت تضررمین کنررد.

تربیت انسران کامرل ، بایرد الگروی عملری وجرود داشرته باشرد کره بتروان برا تسرمک بره رفترار و 
را الگرروی نیکرروی مسررلمانان  رسررول خرردا ،تررار او در ایررن راه موفررب شررد. قرررآن کررریمگف

، بنرا بره اعترراف م ابعراد زنردگی . بعرد از رسرول خردامعرفی می کند. انسرانی کامرل در تمرا
قریررب برره اتفرراق اندیشررمندان اسررالمی ،بررزرگ ترررین شرراگرد و تربیررت یافترره رسررول گرامرری 

، انردکی پرژوهش  ترا در فعرل و قرول امرام علریاسرت . پرس بررآنیم  ، علری اسالم
 کنیم تا راهی روشن از این منفذ بیابیم. باشد که توشه ای از بهشت معرفت او کسب کنیم.

 ، سیره.اخالق کاربری، امام علی واژگان کلیدی:

 

 
 

                                                           
 استادیار دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده صدا و سیما، قم .1
 ss-mirzapour@yahoo.com   دانشگاه پیام نور مرکز ری            گروه معارف اسالمی عضوهیات علمی .2
 Ar_vz@yahoo.com                                       مدرس مدعو .3
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 علوی در عصر فناوری های نوين بايسته های تربیت
 1نجمه رضانژاد جوالیی

 چکیده:

از ابتدای خلقت انسان و هبوطش بر روی زمین وبا تالشش برای برقراری تعلیم و تربیت 
ف به معطوتمامی مکاتب الهی و مادی  ارتبا  آغاز گردید. با نظر به اهمیت این مقوله در زندگی بشر

بخشیدند. اما در  طراوتچارچوب ها و راهکارهایی به نهادهای تربیتی  ویژگی های هر دوره با ارائه
توجه به وهورتکنولوژی های نوین اطالعاتی و ارتباطی به همراه تحوالتی که در فضای  عصر حاضر با
، بررسی و تعمب بیشتری پیرامون آثار و تبعات آن بر ابعاد مختلف تربیت به ویژه آورده مجازی بوجود

ب و عمی در عرصه انتقال آموزه های دینی را می طلبد. از آنجا که  فناوری ها منشد بروز دگرگونی هایی
اساسی در نوع نگاه به جهان، اعتقادات، ارزش ها و فرهنگ شده، ضرورت جان بخشی مجدد به 
فرایند تعلیم و تربیت به منظور تعدیل اثرات فناوری ها بر ابعاد مختلف سالمت معنوی فراگیران بویژه 

قتضای داشته های در امر انتقال آموزه های علوی احساس می گردد. به همین خاطر هر جامعه ای به ا
خود برای مدیریت این فضای به شدت جا ب، متنوع و متغیر چاره ای اندیشیده است. ایران اسالمی 

ابع با ابتنا به منانجام پژوهش های نظام مند   ید به افزایش قدر و سهم خود در فضای مجازی بانیز با 
 خایر  در مواجهه عقالنی به دور از ن و نهج البالغه( به  هدف ارزیابی توان  این آموثب دینی )قر

می کوشد ضمن   فرافکنی ها متداول در ارتبا  با فناوری های نوین بپردازد. براین مبنا، نوشتار حاضر
آسیب  بهره گیری ازفرصت ها و اجتناب از تبیین و تحلیل آثار این فناوری ها بر ابعاد مختلف تربیت، 

ل آموزه های دینی بواسطه این فضا را به تصویر کشد. نتیجه برآمده های  برآمده  در فرایند تربیت و انتقا
با تاکید بر رشد دانایی و عاملیت ما را به تغییر شیوه های تربیت دینی بر اساس آموزه های علوی 

در این فضای گسترده می فراگیر به هدف گذر بهتر از چالش ها و حضور فعال و روح افزا  عقالنی
 خواند

 تعلیم، تربیت، دین، فناوری.: آموزه های علوی، واژگان کلیدی

                                                           
 nr_julaie@yahoo.com            . پژوهشگر، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت 1

mailto:nr_julaie@yahoo.com
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 از ديدگاه منابع اهل سنت تا سده پنجم هجری بیان شخصیت حضرت علی

 1علی رضا روحی

 چکیده:

بره عنروان برزرگ مررد تراریخ بشرریت فراسروی قلرم هرا و زبران  شخصیت امام علری
هاست و از جهات گونراگون قابرل بررسری مری باشرد کره برخری از مهرم تررین ایرن جنبره هرا در 
مقالرره حاضررر مررورد بررسرری قرررار گرفترره است.اسررالم آوردن و فررداکاری هررایی کرره ایشرران در راه 

باشررد.برادری ابع اسررالمی مرریمنرر گسررترش اسررالم از خررود برره خرررج داد، مررورد تدییررد تمررامی
و رشرادت هرایی کره در غرزوات از خرود نشران داد، باعرث شرده برود ترا  برا پیرامبر علی

بشناسرند. علرم ایشران بره قررآن  ان مهم تررین مرانع پرس از پیرامبردشمنان اسالم او را به عنو
، سررت تررا آن جررا کرره پیررامبراهمچررون علررم برره احادیررث، بیشررتر از سررایر صررحابه برروده 

وشرنی را هردایت کننرده و هردایت شرونده معرفری کررده کره مرردم را بره حجرت هرای ر علی
اسررت. در منررابع اهررل سررنت روایررات فراوانرری نقررل شررده مرری رسرراند. در برراب زهررد علرری

گررذاری برره لقررب ابرروتراب را برره او بدهد.خرردمت باعررث شررد تررا پیررامبر تواضررع ایشرران
 آمدیت های ایشان به شمار میمستمندان حتی در زمان خالفت،از عمده فعال

 .، قرن پنجمسیره شخصیت،،، امام علیمنابع اهل سنت واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 dr.rohy@gmail.com          استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی                .1
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 در جذب و هدايت مخالفان منانؤامیرم یاخالق یها وهیمطالعه ش
 1کاوس روحی برندق
 2صالح قربانیان

 چکیده:
و به ویژه سیره عملی آنان گسترده ترین و غنی ترین منبع دینی برای سنت معصومان

مطالعه سیره استخراج و دریافت آموزه های دینی فرهنگ جهادی، جهاد علمی می باشد و در این میان 
به لحاظ استفاده از فرصت تشکیل حکومت اسالمی توسط آن بزرگوار و  عملی امیرمومنان  علی

ت بیشتری برخوردار است. این مقاله با روش کتابخانه ای در اعمال سیاست های فرهنگ یگ ی از اهمگ
گردآوری از منابع دست اول، و شیوه توصیفی تحلیلی در تجزیه و تحلیل داده ها، با واکاوی جوانب 

 یاجتماع یهادر زمینه شیوه علید علمی در سیره عملی امیرمومنان یژه جهافرهنگ جهادی و به و
ره گیری با به این نتیجه دست یافته است که امیرمومنان  علیایت مخالفان به جذب و هد یسیاس

سخت سر سازنده برای بیان عقاید از یاهیاز دوست و دشمن و توسعه آزاد یاز پنج شیوه انتقاد پذیر
طابب حکمت است و  نیز ترین مخالفان و سکوت معنادار و حکیمانه در مواردی که به مصلحت و م

و دفاع از آن تا پای جان و همچنین مدارا  و نرم خویی و تحمل ناهنجارترین برخوردها  یعدالت گستر
اکثری مخالفان پرداختند. سیره مستمر آن حضرت در طول سوی مخالفان،  به جذب و هدایت حداز 

عمر شریفشان و نیز سخن و کالم آن حضرت و نیز تحلیل عقلی بهترین دلیل بر تاثیر عوامل نامبرده 
 جذب و هدایت مخالفان می باشد. در

 .ی، سیاسی، عدالت اجتماعی، انتقاد، آزادسیره عملی علی ،: علیواژگان کلیدی

 

                                                           
 k.roohi@modares.ac.ir            . عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس، تهران 1
 salehgh313@gmail.com                 نشجوی دکتری دانشگاه معارف اسالمی. دا2
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 در عرفان نظری و عملی حضرت علیجستاری 

 1سعید روزبهانی
 2فاطمه نظرزاده

 چکیده:

 اخررِ  خالیررب بعررد از پیررامبراکرم، دومررین رکررن آفرررینش و حضرررت علرری
دومرین  قیقری و انسران کامرل بردانیم، علریرا، برزرگ عرارف ح است. اگرر رسرول اکررم

هرای ایرن ِاکمرال و حقیقرِت رود. جلروهکامِل حقیقی در عرفران اسرالمی بعرد از وی بره شرمارمی
ترروان درعرفرران نظررری و عملرری آن حضرررت جسررتجو کرررد. عشررب، شررهود، فنررا و محررض را، مرری

و زهررد، ریاضررت، صرربر، اخررالص در عمررل، قلررت رزق شررناخت وجررود مطلررب )عرفرران نظررری( 
و عملرری آن  هررای بررارز عرفرران نظررریو ایثررار و جرروانمردی )عرفرران عملرری( از جملرره  جلرروه

هآنچرره در ایررن جسررتار برردان پرداخترره مرری گردنررد.محسرروب مرری حضرررت ای شررود، شررمگ
 .باشدمی ازعظمت این دو عرفان و بازتاب آن در افکار، اخالق و منش آن حضرت

 ها. ، عرفان نظری، عرفان عملی، جلوهحضرت علی واژگان کلیدی:  

 
 
 
 
 

                                                           
 وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزواراستادیار گروه زبان  .1
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ازاد اسالمی واحد سبزوار .2
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 ان در سیره حضرت علیجستاری در مبانی و اصول اخالق و تربیت جوان
 1نفیسه زارعی
 2علیرضا کاوند

 چکیده:

در یک قاعده کلی و با توجه به مبانی دینی و اخالقی برگرفته از فحوای کتاب و سنت، هدف 
انسان انتخاب راه صحیح و پیمودن صرا  مستقیم و حرکت دقیب و عمیب به سوی رستگاری از آفرینش 

باشد، یکی از نیازهای های فراوانی میو مقام قرب الهی است. در این مسیر که طی آن، نیازمند توشه
گاه به سوی رستگاری رهنمون گردد. از این یت برو، ترضروری این است که انسان با راهنمایی افراد آ

پذیر جوانی، تدثیر بسیار مهمی و بسزایی دارد. ویژه در دوران حساس و نقشصحیح در همه سنین، به
که متشکل  - یفه قرآن کریم و سیره اهل بیتبا تدمل، تدبر، پژوهش و کنکاشی دقیب در آیات شر

ای توان مالکهمی -است خصوص حضرت علی، بهت مقدسهاز گفتار، کردار و تقریر آن  وا
 نها تالش نمود . حضرت علیرستگاری را بهتر شناخت و در مسیر رسیدن به آن و محقب سازی آ

 ند صالح وکه در وصیت به فرز -از کتاب گرانسنگ نهج البالغه 31خصوص نامه در بیانات خود، به 
 نکات تربیتی بسیاری را در حوزه اصول و مبانی اخالقی -، نوشته اندجوان خویش، امام حسن

از جمله خوش اخالقی،خود سازی، دوست شناسی، دشمن شناسی، خودسازی، حیا و پاکدامنی، 
اند؛ از این رو، نیاز ضروری هر جوان، دانستن آنها، توجه و اهتمام به آنها تقوای الهی و ... یادآور شده

حلیلی و ت –و کاربستن آن در زندگی فردی و اجتماعی است. پژوهش حاضر با روش مبنائی  توصیفی 
، به دنبال بررسی راهبردها، منین، علیوبه سیره، سخنان و اندرزهای امیرالم همچنین با استناد

 اصول و مبانی اخالقی در تربیت دینی و مذهبی جوانان در جامعه اسالمی است.

 ، تقوای الهی، خود سازی.منینوینی، تربیت اخالقی، سیره امیرالم: تربیت دواژگان کلیدی

                                                           
 na.zareei2003@gmail.com                           کارشناس ارشد قرآن وحدیث، قم .1
  Motarjem60@yahoo.com                       قم          استاد یار و عضو هیدت علمی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم، .2
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 تربیتی در سیره امیرالمؤمنین امام علی هایجلوه
 1جلیل زاهدی

 :چکیده
است در این تحقیب  تربیتی در سیره امیرالمومنین امام علی یهاموضوع این تحقیب جلوه

ست و دیانت در منش قرار گرفته است. لذا سیا مورد بحث و بررسی سیره نظری و عملی امام علی
الترین واها و ترین دانشو ترسیم شده است. لذا سیاست عالی  به تفصیل بیان و روش امام علی

ی ، تربيت اجتماعی، اخالقتمام ابعاد تربیتی اعم از تربیت دینی باشد. در نظر امام علیهنرها می
باشد. اگر در محيط اس تربيت همه جانبه از خانواده میهمواره مورد توجه بوده است. اس و سياسی

از جهات گوناگون مصون و محفوظ خواهد  ستی اعمال شود جامعه اسالمیاجتماعی تربيت بدر
در  ت در مردم، قرآن کریم و متون دینی و اسالمی است. چنانکه امام علیمالك و معیار تربیماند.

تربیت قرار داده است. و  کریم و شریعت اسالم را محور اصلی البالغه، قرآناش در نهجبیان نورانی
میزان ومبنا قرار گرفته، نفس انسان است.که باید نفس خودش را از جهات مختلف مورد آنچه به عنوان 

حکومت و دولت »از مصادیب حقیقی تئوریسین  حکومت امام علیتربیت صحیح قرار دهد. 
لت در جامعه پرداخت و اسالم واقعی را کامل عدا است امام با هنرمندی خاصی به اجرای« اسالمی

اجرا نمود. و از حیف ومیل بیت  صحیح سنت نبوی واجتهاد علوی بود، به معنایکه متخذ از قرآن و
ای حکومت وسیله از دیدگاه امام علینمود. های گوناگون جلوگیریلمال و خیانتها و سوء استفادها

 از هر کوششی برای است جهت رسیدن به هدف واجرای کامل عدالت اسالمی، لذا امیرالمومنین
حب  مهم بود پیروزی بر مبنای لیامام ع خطیر همت گماشت. اما آنچه برایمر تحقب این ا

، هرگز به مکر و منینیرالمو، امهای علوی و امویه زور و ستم. در مقایسه سیاستوحقیقت بود ن
تحقب  سرانجام برای سیاست نکرد. تا جائیکه امام فریب وخدعه روی نیاورد و عدالت را فدای

 علی» المحراب بشده العداله. فیقتل علي  :ید. به قول دکتر جرج جرداقعدالت، به شهادت رس
 «در محراب به خاطر شدت عدالت کشته شد.

 .جلوه  تربیتی، سیره تربیتی، سیره عملی علی ،: علیواژگان کلیدی

                                                           
1  .jzkh9@yahoo.com 
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 با دختران خويش ثر تربیتی حضرت علیبررسی نحوه و ا
ينب و ام کلثومحضر   ت ز

 1سعید زرگرباشی

 چکیده:

نرروع رفتررار و معاشرررت معصررومین بررا اقشررار مختلررف اهمیررت خاصرری برخرروردار 
است.هدایت و راهنمرایی ایشران انسران را بره اوج قلره ی کمرال مری رساند.سررِّ زنجیرره ی افرراد 
صالح از آباء و ابنراء در نروع تربیرت ایشران نهفتره اسرت و ایرن تربیرت فرزنردان اسرت کره نقرش 

ریرره ی صررالح دارد.حساسرریت رفتررار بررا کودکرران برراالخ  دختررر بسررزایی در عاقبررت بخیررری  
ی بچرره هررا مررا را بررر ایررن داشررت تررا از نمونرره برتررر و الگرروی حسررنه بعررد از حضرررت ختمرر

ت زینررب و ام الهررام بگیررریم و بررا بررسرری رفتررار حضررر منین علرریو،امیرالمررمرتبررت
 اشت کنیم.کلیتی از ایده ها و خطگ تربیتی حضرت با این دو بزرگوار برد کلثوم

چنرردی از فضررائل اخالقرری از جملرره حیاء،صرربر،عزت و ... برره صررورت مرروردی از ایررن 
دو خواهر گرامی برا عنایرت در دوره ی کرودکی و نوجروانی بررسری شرده اسرت کره خرود، نمرایی 

 می باشد. ت و تربیت حضرت علیاز نوع معاشر

بحررث هررای ترراریخی  منینومررلدر ایررن دوره از زنرردگانی ایررن دو ثمررره قلررب امیرا
 فراوانی موجود نیست بخاطر همین گزیده ای از سنین جوانی نیز بدان افزوده شده است.

 .،زینب و ام کلثومسیره تربیتی، سیره عملی علی ،دختران علی: واژگان کلیدی

 

                                                           
 saeedzargarbashi@gmail.com                 . دانشجوی ارشد علوم قرآن وحدیث قم1
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 خالق کاربردی در سیره امام علیا

 1فاطمه زینلی پور
 2الهام عباسی

 چکیده:

 یاز ر ایرل اخالقر یو بسریار یتوطئه،کینره تروز ،خیانرت، یامرروز کره برد بینر یدر دنیرا
بره  یبسریار ضررور یصرحیح اخالقر ی  الگرودر بین انسان ها رخنه پیدا کرده اسرت. نیراز بره یر

وجرره برره آیررات قرررآن و روایررات آن بررا ت یو بررسرر یرسررد تررا اهمیررت فضررایل اخالقرر ینظررر مرر
شررک اسررت هررر قرردر بیشررتر وهررور و  بیشررتر واضررح شررود. یاسررالم و برراور مررا ایررن اسررت کرره، او مق

حضور پیدا کند فضای حیرات پرر عطرر ترر مری شرود. در عرین حرال قردرش مجهرول اسرت حتری در 
از  عصررر مررا و در جامعرره شرریعی مررا. و ایررن نکترره قابررل  کررر اسررت کرره برری خبررری از قرردر علرری

. و ایررن بایررد از عظمررت علرری از سررویی دیگررر ناشرریجهترری ناشرری از برری سررعادتی ماسررت ولرری 
بسریار کرم دارد و یکری از نرادرترین چهرره هرای  خ حیرات بشرر چرون علریباورمان شود کره تراری

و به عنروان اسروه و نمونره اخالقری بررای مرا معرفری شرده انرد. و در اینجرا . الگویی برای انسان هاست
وت و شررهادت از قبیررل صرربر و عبررادت و سررخا بررسرری تطبییقرری فضررایل اخالقرری آن حضرررت

 آمده است.  ات پیامبران و ائمهو ایثار و....در آیات والیت و روای

 ، والیت. ق، امیرالمومنینفضیلت، اخال واژگان کلیدی:

 

                                                           
  shahid3222.f@gamil.com               . دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم قرآنی زاهدان           1
 e.abbasi@gmail.com                  . دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآنی، دانشگاه سیستان و بلوچستان            2
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 ق و تربیت از ديدگاه امام علیاخال

 1اکبر ساجدی

 چکیده:

 تروان از کرالم و سریره علروی بررای تبیرین آن بهررهای اسرت کره مریاخالق و تربیت مقوله
های بهربررداری مزبرور توجره بره فضرایل و ر ایرل اخالقری اسرت کره در کرالم برد. یکی از روش

مررورد تاکیررد قرررار گرفترره اسررت. ایررن تحقیررب بررا جسررتجوی فضررایل و ر ایررل  حضرررت علرری
هررا ارائرره کرررده اسررت. تواضررع، گذشررت و عفررو، اخالقرری در کررالم علرروی، تبیینرری کوترراه از آن

روی، قناعررت، ریادرسرری از سررتمدیدگان، انفرراق، زهررد، میانررهچشررم پوشرری از لغررزش دیگررران، ف
-حررالی، برریصرربر و حیررا، برره عنرروان فضررایل اخالقرری و طمررع، آرزوهررای دراز، ابررراز پریشرران

مبرراالتی در گفتررار، بخررل، ترررس، عرردم معرفررت نفررس، شررتاب پیشررین و درنررگ پسررین، تکبررر، 
جررب، حسررد، افرررا  و تفررریط، سررتمکاری، دشررمنی بررا خوبرران ، سررتایش برریش از غیبررت، عق

جررویی، ریررا، هررم نشررینی بررا برردان، دروغ، و تنرردخویی اسررتحقاق، کوچررک شررمردن گنرراه، سررتیزه
 از جمله ر ایلی است که در این مقاله به آن پرداخت شده است.

 . ق، امیرالمومنین، اخالتربیت واژگان کلیدی:

 

 

 

                                                           
 akbarsajedi@gmail.com               . استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی تبریز       1
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 نهج البالغه 152های اخروی با تکیه بر کلمه قصارکارهای رسیدن به حالوتراه
 1زهراسبک خیز
 2زهره خالقی

 چکیده:
 دداند و بر بهره وری سالم از مواهب دنیا تاکیدین اسالم دنیا را مقدمه نیک بختی آخرت می

داند. این در حالی است های آخرت را در مرارت دنیا میرسیدن به حالوت ورزد. امام علیمی
راه کارهایی برای آسان  راین در سیره ائمه اطهارهاست؛ بنابکه انسان به طور فطری طالب لذت

شدن مرارت های دنیا در جهت رسیدن به حالوت های جاودان آخرت بیان شده است. هدف از این 
نهج  251های آخرت با تکیه بر کلمه قصارکارهای رسیدن به حالوتپژوهش بررسی و تبیین راه

اْلِخ »البالغه  آ ْنَیا َحاَلَوةق تحلیلی سامان یافته و حاصل آن -باشد که به روش توصیفیمی« َرةَمَراَرةق آلدُّ
به خاطر  باشد و امام علیمی این است که: مرارت در این کلمه قصار به معنای کیسه صفرا

باشد از این لفظ به جای الفاظ دیگر در مقابل کلمه حالوت های خاصی که کیسه صفرا دارا میویژگی
ها یهای او همراه با نا خوشاین اگر دنیای انسان تنگ و تاریک شود و خوشیاستفاده کرده است؛ بنابر 

رای بگردد و تلخی دنیا را احساس کند و در مقابل این تلخی ها حرکت و تالش و کسب زاد و توشه را 
کارهایی راه ت در سیره امام علیجاودان اخروی دست خواهد یاف هایآخرت برگزیند، به حالوت

به حالوت های آخرت بیان شده است؛ ازجمله: تقویت ایمان، عدم وابستگی به دنیا، برای رسیدن 
تالش و حرکت برای رسیدن به حالوت های مذموم دنیا، یاد مرگ و کوتاهی آرزو و توجه به ویژگی

 های جاودان آخرت.

 های اخروی، نهج البالغه.کار، حالوت: راهواژگان کلیدی

                                                           
 sabokkhiz1@gmail.com             طح سه، گرایش تاریخ اسالم           طلبه س . 1
 khalghe63@chmail.ir                  طلبه سطح سه، گرایش تفسیر                 . 2
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 تربیتی -های اخالقیالبالغه در باب آموزهنهج های قرآنی  کاوشی در اقتباس

 1سید ابوالفضل سجادی
 2 زهرا شیخ حسینی

 چکیده:

ن بره شرمار آورد؛ چراکره علری تررین تفسریر قررآتروان بهتررین و جرامعالبالغره را مرینهج
هرای اسرالمی، بره عنروان سررآمد مفسرران و اعلرم امرت نبروی ، نرزد اکثرر فرقرهطالبیبن اب

از ایررن رو، همرراهنگی و مطابقررت ایررن دو کترراب، در برراالترین سررطح مشررهود شررهرت دارد؛ 
هرای قرآنری عمیقری بره چشرم   جرای ایرن کتراب ارزشرمند، تلمیحرات و اقتبراساست و در جای

، و تجلری آیرات قررآن در کرالم علری اسرت کره درخشرش خورد که بی شک، بیرانگر ایرنمی
، برا و مفهرومی اسرت. امیرر بیران، علری طرور مسرتقیم نیسرت؛ بلکره معنرویتنها لفظی و بره

هرا پرداختره های گوناگون بره معرارف و آیرات قررآن اشراره و بره تشرریح و تفسریر و تبیرین آنروش
صرورت مسرتقیم یرا غیرر مسرتقیم از آیرات قررآن اسرتفاده نمروده و در های مختلف، برهو در قالب

 ها بهره برده است. های خود، از آناحتجاجات و روشنگری

کیرردات توجرره برره ضرررورت و اهمیررت اخررالق و تربیررت در اسررالم و اشرراره بررا هررا و تد
البالغرره برره ایررن دو مقولرره شررده؛ تررالش بررر آن اسررت تررا برره بررسرری فراوانرری کرره در قرررآن و نهررج

البالغرره کرره دارای مفرراهیم مشررترک بررا قرررآن دربرراره ایررن دو مسرردله هسررتند، فرازهررایی از نهررج
 بپردازیم.

 البالغه، اقتباس، اخالق و تربیت.ن کریم، نهج: قرآواژگان کلیدی

                                                           
 a-sajady@araku.ac.ir             اراک                                 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه  .1
 hosseini_zahra213@yahoo.com             کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی                                 .2

mailto:hosseini_zahra213@yahoo.com
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 امام علی یدر سیره عمل یاصول آموزش و تربیت دين

 1حمیدرضا سروریان
 2مرضیه همتی

 چکیده:
 یدر سرریره عملرر یآمرروزش و تربیررت دینرر یوشررتار برره مهمترررین اصررول و پایرره هرراایررن ن

تمررام مرورد اسررتفاده و  یتمرام شرریوه هررا یکرره برررا یاصرول یپررردازد یعنرر یمر حضررت علرری
 یآنهررا در امررر آمرروزش و تربیررت ضرررور باشررد و رعایررت یمراحررل آمرروزش و تربیررت پایرره مرر

 .است

در  یو تربیترر یو تحلیلرری،  مهمترررین اصررول آموزشرر  درایررن پررژوهش بررا روش توصرریفی
مرورد بحرث قررار گرفتره اسرت کره عبارتنرد از: اصرل اشرتیاق بره  حضررت علری یسیره عمل

ن آمرروزش و تربیررت، اصررل بررود یل محبررت، اصررل بردبرراری ، اصررل ترردریجهرردایت مررردم ،اصرر
، اصرل شرناخت ومعرفرت بره ویژگری هرای خراص متعلمران، اصرل موقعیرت  یمخاطب شناسر

و اسررتفاده از فرصررت هررا، اصررل مشررارکت افررراد در رونررد  آمرروزش، ، اصررل صررداقت  یشناسرر
ر مناسرب و اصرل ایجراد واستفاده نکرردن از نقرا  ضرعف مخاطبران ،اصرل ایجراد انگیرزه و بسرت

 وحدت و یگانگی میان فراگیران و تحریک نکردن تعصبات.

 .آموزش، تربیت دینی، سیره، علی : اصول،واژگان کلیدی
 

 

                                                           
 یار دانشکده الهیات و علوم اسالمی دانشگاه تبریزاستاد .1
 دانشجوی کارشناسی ارشد کالم اسالمی دانشگاه تبریز .2
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ين روشها  در سیره حضرت علی یو تربیت دينآموزش  یمهمتر

 1حمیدرضا سروریان
 2مرضیه همتی

 چکیده:

ی برره دسررت توصریفی و تحلیلرری در پر در ایرن نوشررتار  برا اسررتفاده از  مترون دینرری و روش
وزش و تربیررت در امررر آمرر حضرررت علرری یو تربیترر یآموزشرر  یآوردن مهمترررین  شرریوه هررا

نرد در امرر تعلریم و تربیرت توا یه هرر کردام در جایگراه مناسرب خرود مرک یمی باشیم ؛ شیوه های
گراهی از آنهرا مری توانرد  بره مربیران  در دوری از یکنرواختی د یمهم تلق رامرر آمروزش و گردد و آ

تربیت، یاری رساندکه که عبارتنرد از: آمروزش بره شریوه  واسرطه ای یرا غیرر مسرتقیم، آمروزش بره 
شرریوه تکرررار، آمرروزش برره شرریوه بیرران امررور در جایگرراه مناسررب آن یررا عکررس العمررل مناسررب ، 
آمرروزش برره شرریوه پرسررش و پاسررخ، آمرروزش برره شرریوه مثررال، آمرروزش برره روش عملرری  نرره فقررط 

ی، آموزش بره شریوه خطابره هرای دلنشرین و تراثیر گرذار ، آمروزش بره روش تجربری و رهنمود بیان
 آموزش به روش نمایش خود عمل.

 .ینی، سیره، امام علی: روش ها، آموزش، تربیت دواژگان کلیدی
 

 
 

 

                                                           
 یار دانشکده الهیات و علوم اسالمی دانشگاه تبریزاستاد .1
 دانشجوی کارشناسی ارشد کالم اسالمی دانشگاه تبریز .2
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 منینؤثر در سیره امیرالمؤ هفت شیوه تربیتی م
 1رضا سعادت نیا

 2رسول دری نجف آبادی  
 چکیده:
عبررارت اسررت از رفررع موانررع و ایجرراد مقتضرریات برررای آنکرره اسررتعدادهای انسرران در تربیررت 

جهت کمرال مطلرب شرکوفا شرود و بررای حرکرت در چنرین مسریری نیراز بره روشرهای تربیتری اسرت کره 
متناسررب بررا مراتررب و مرردارج انسرران و شرررایط محرریط و شررناخت زمرران و مکرران اتخررا  شررود . روشررهای 

در عرین آنکره ترابع قواعرد و قروانین و اصرول کلری تربیرت اسرت تغییرر مری تربیت با توجره بره ایرن امرور 
یابررد و برره تناسررب فرررد و جامعرره و مالحظرره شرررایط انتخرراب مرری گررردد. تررا بهترررین ترراثیر و بیشررترین 

و « َخَلررَب االنسرران»مانرردگاری را داشررته باشد.حضرررت رب العررالمین در مقررام ربوبیررت خررویش کرره هررم
ررم االنسرران مررالم یع»هررم  اسررت بهترررین محترروا را بررا بهترررین روشررها و بلیرر  ترررین کررالم جهررت « لررمعلَّ

کرره علررم  منررانومو خاصرره امیر تربیررت انسرران نررازل کرررده و اهررل بیررت عصررمت و طهررارت
( بهتررین ترجمران وحری و قررآن نراطب و بهرمنرد تررین انسران هرا از قررآن در 33کتاب نرزد اوسرت)رعد

بره همرین دلیرل زمران هرا  منرانوکره کرالم و سریره امیرمو مری بینریم تربیت و روشهای آن می باشرد. 
و افکار و اندیشره هرا را درنوردیرده و هرر انسران آزاده جویرای کمرالی را دلباختره خرود سراخته اسرت.فلذا 
ما در نهج البالغره برا مجموعره ای از تعرالیم تربیتری نراب توحیردی و قرآنری همرراه برا بهتررین روشرهای 

ه رو مری شرویم کره مری تروان ایرن روشرها را کره متناسرب برا فطررت آدمری جاری ساختن این تعالیم رو ب
و شرراکله ی انسررانی اسررت برره تناسررب نیازهررا و مراتررب اشررخاص و اوضرراع اجتمرراعی و شرررایط محیطرری 

رخرری روش هررای مرروثر تربیترری بدر هفررت محررور ایررن مقالرره کوشرریده اسررت  و زمررانی برره کررار گرفررت.
برا شرریوه را  ود تعرالیم تربیتری نرراب امرام علریانرردک خررا بیران و در حرد بضراعت  منینوامیرالمر

ارائرره  -2، منرران وتربیررت نرراب توحیرردی قرآنرری امیرم -1 مرران ارائرره نمایررد.أهررای ارائرره آن برره صررورت تو
شرریوه برخررورد  -5عقالنیررت و عشررب ورزی توأمرران،  -3سررخن بلیرر  و مخاطررب شناسررانه،  -3الگوهررا، 

 دعا؛حکمتی سرشار وموعظه ای غیرمستقیم. -7اثر مکتوب به جای کالم،-6با مخالف، 
 .برخورد با مخالفعقالنیت و محبت،  ، تربیت توحیدی،: شیوه های تربیتی علیواژگان کلیدی

                                                           
 dr.saadatnia@yahoo.com          عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم                       .1 

  rasooldorri1400@yahoo.com                     دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم   . 2
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 در نهج البالغه رويکرد توصیفی سخنان امام علی تأملی بر

 1فاطمه سعدونی

 چکیده:

یکرری از راههررای تدثیرگررذاری سررخن مررتکلم در  هررن مخاطبرران، شرریوه پررردازش او برره    
موضرروعات مررورد بحررث اسررت. توصرریف امررور و دقررت در بیرران جزئیررات موضرروع سررخن در 

ونده را موجرب نگرردد، یکری صورتی که بدور از اطنراب و زیراده گرویی باشرد و مرالل خراطر شرن
خطیرب مسررلط بره فنرون سرخنوری و احاطرره او  هرای سرخنوری اسرت کرره تنهرا از عهردهتاز مهار
 نر براب مدی» کره از نظرر احاطره برر علروم مختلرف زمان خود بر می آید. امرام علری به علوم

نررام گرفترره اسررت و از نظررر فصرراحت کررالم، سرررور بلغرراء و خطبرراء اسررت، از « علررم النبرری)ص(
 ه گرفترره اسررت.همرره سرربک هررای بیررانی برررای ایررراد سررخن و القررای آن در ا هرران مخاطبرران بهررر

جنبره توصرریفی سرخنان ایشران در نهرج البالغره اسررت  یکری از رویکردهرای سرخنوری امرام
که به شریوه ای زیبرا و تدثیرگرذار بره توصریف امرور مختلرف پرداختره اسرت. در جسرتار پریش رو 

یراران خرود مری از برخری واقعیرت هرا و ویژگری هرای  که به برخی توصیف هرای امرام علری
شررویب و تکررریم مسررلمانان واقعرری و تبرره پیررروی از قرررآن کررریم در  پررردازد، روش امررام

نصرریحت و ارشرراد عامرره مررردم و همچنررین نکرروهش برخرری یرراران سسررت ایمرران مررورد بررسرری 
یرران در ب ای متعررددی از شرریوه توصرریفی امررامقرررار گرفترره اسررت. ضررمن بحررث نمونرره هرر

 ارائه شده است.  .شجاعت، ایمان، افتخارات، و..

 .ارزشهای اخالقی ،، نهج البالغه، امور دینی رویکرد وصفی، امام علی :واژگان کلیدی

                                                           
  f.sadoni2018@gmail.com                    دانشجوی دکترا رشته زبان وادبیات عربی دانشگاه شهبد چمران اهواز .1
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 جامعه اسالمی از منظر امام علیتحلیل کارکردهای نظم اجتماعی در 

  1سیدمهدی سلطانی رنانی
 2حمزه علی بهرامی

 چکیده:

نظررم اجتمرراعی از جملرره مولفرره هررای مطلرروب اخررالق اجتمرراعی در جامعرره اسررالمی 
براسراس نیازهرای مرادی و معنروی انسران در زنردگی اجتمراعی وی اهمیرت مری یابرد است ، که 

و برره گونرره ای صررحیح ضرررورت قرروانین اجتمرراعی و نیازمنرردی اجتمرراع برره قررانون و مقررررات را 
ب رانها بررا تحقررراجتمرراعی انسرر ابطه منررد بررودن روابررطرت ، ضررران مرری دهررد. در حقیقرررنشرر

عره اسرالمی از دیردگاه ت هرای عملری نظرم در جامهای انضربا  یافتره از جملره ضرمان معاشرت
اسررت کرره آن را در مسرریر الهرری قرررار مرری دهررد و اخررالق اجتمرراعی انسررانها را  امررام علرری

تنظرریم مرری نمایررد. ایجرراد و گسررترش اعتمرراد و همبسررتگی اجتمرراعی ، ارتقرراء اخررالق اجتمرراعی 
در حرروزه انضرربا  کرراری، گسررترش قررانون گرایرری در جامعرره ، اتقرران در عمررل و مررداومت در برره 

دیرردگاه  کردهررای نظررم اجتمرراعی در جامعرره اسررالمی ازسرررانجام رسرراندن امررور از مهمترررین کار
کارکردهررای آن از منظررر امررام اسررت. بررسرری مفهرروم نظررم اجتمرراعی و تحلیررل  امررام علرری

 با تاکید بر نهج البالغه، سیر و هدف پژوهشی این مقاله است. علی

 .،نظم اجتماعی،کارکردهای نظم،همبستگی اجتماعیامام علی واژگان کلیدی:

 

                                                           
           Smahdi.soltani224@gmail.com  علوم قرآن و حدیث، پژوهشگر و مدرس دانشگاه . دکتری1
 bahrame1918@gmail.com                                                استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه اصفهان . 2

mailto:bahrame1918@gmail.com
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 تربیت از نگاه روايات و احاديثتعلیم و 

 1اصغر سلیمی نوه

 چکیده:

موضرروع تربیررت فرزنررد، از دیربرراز جررزو موضرروعات اساسرری و بنیررادی اسررالم برروده 
هرای چشررمگیر آن، اسرت. در دنیرای امرروز بررا توسرعه و رشرد مهارناپرذیر تکنولرروژی و پیشررفت

موضرروع تربیررت فرزنررد، و نیررز در عصررر رویکرررد دوبرراره بشررر برره مسررئله دیررن و تربیررت الهرری 
انرد کره هرای غربری نیرز بره خروبی دریافترهنمایرد. امرروز حتری خرانوادهگیر مریچنران چشرمهم

… هررای اینترنترری، تلویزیررون، سررینما، و هررای سرررگرمی، چررتای، سررایتهررای رایانررهبررازی
کنررد و بنیرران خررانواده را اکسرریری جررز تربیررت صررحیح نیازهررای روحرری فرزندشرران را ترردمین نمرری

اسررت کرره نگرراهی کوترراه برره تربیررت دینرری نررد، اسررتوار نخواهررد نمررود. نوشررتار حاضررر بررر آن فرز
 کودک در روایات اسالمی بیندازد. 

نشررده و خررارج از حررد هررای برردون حررد و حصررر و توجیرره بایررد توجرره داشررت نرروازش
رر تروقعی، زودرنجری، ضرعف در اعتدال، اثرات سروئی را برر روان کرودک برر جرای مری گرذارد؛ پق

برر مشررکالت، ناامیرردی، عقررده حقررارت، سرررخوردگی از اجتمرراع و بسرریاری فشررارهای روانرری برا
 دیگر، زاییده ارتباطات مهرآمیز افراطی با کودک است. 

 تربیت، کودک، انسان، قرآن، روایات. واژگان کلیدی:

 

                                                           
 pajohesh_salimi@yahoo.com       )عج(رفسنجانیات علمی گروه فلسفه وکالم اسالمی دانشگاه ولی عصرعضو هاستادیار و  .1



 

         333            

 احقاق حقوق مولفه بنیادين عدالت سیاسی با تاکید بر سیره علوی

 1سید کاوم سیدباقری
 2بتول مالشفیعی

 چکیده:

هررای بنیررادین عرردالت سیاسرری یعنرری احقرراق ایررن نوشررته در جسررتجوی یکرری از مولفرره
اسررت، در پاسررخ برره ایررن  ی اسررالم بررا تاکیررد بررر سرریره علرریحقرروق از منظررر اندیشرره سیاسرر

دغدغه، بر ایرن فرضریه تاکیرد شرده اسرت کره برا توجره بره حضرور تمرام عیرار حرب در مفهروم و 
تروان از عردالت سیاسری در زنردگی اجتمراعی انسران؛ آن گراه مریساحتهای گونراگون عردالت و 

جامعرره سررخن برره میرران آورد کرره احقرراق حقرروق سیاسرری شررهروندان در همرر  ابعرراد آن ر  داده 
با وجود این عنصر، حقروق شرهروندی بره عنروان یرک امتیراز رسرمی، بررای تنظریم روابرط ؛ باشد

ای چرون گیررد و سراحتهای گونراگون عادالنرهمیان شهروندان و دولرت، مرورد شناسرایی قررار مری
هررا، ترروازن، اعترردال و مصررلحت در هررای برابررر، اولویررتسرراالری، تناسررب، فرصررتشایسررته

-کردام نسربتی مسرتقیم برا احقراق حرب دارنرد و شرهروندان مریشرود کره هرر جامعه فراگیرر مری

توانند در سراحتهای مختلفری ماننرد مشرارکت سیاسری، انتخراب کرردن، انتخراب شردن، انتقراد، 
هررای گونرراگون برررای تحقررب حررب بیرران، حررب تشررکیل طرررف مشررورت قرررار گرررفتن، آزادی

 اجتماعات و رفتارهای آزادان  حزبی، فعالیت داشته باشند.

 داری.: عدالت سیاسی، احقاق حب، سیره علوی، حبکلیدی واژگان

                                                           
 sbaqeri86@yahoo.com         استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی         .1
  n.shafii82@gmail.com        دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد تفسیر قرآن      .2
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 داری زندگی، از نگاه امام علیهای معرفتی معنان مايهب  

 1 جعفر شانظری
یه د جواد  رگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2محمگ
 3زهرا آبیار

 چکیده:

پرسررش از معنررای زنرردگی، الزمرره وجررودی انسرران اسررت؛ برره نحرروی کرره یکرری از 
های زندگی اصیل، مواجره انسران برا ایرن پرسرش، و ترالش در رسریدن بره پاسرخ آن اسرت. نشانه

هرای گونراگون بره انرد برا روشو اندیشمندان زیرادی در طرول حیرات بشرر، ترالش کرده فیلسوفان
گیررد در پرتروی اهرداف مختلفری شرکل می این دغدغه مهرم بشرر، پاسرخ دهنرد. زنردگی انسران

لکررن زنرردگی در صررورتی معنررادار اسررت کرره در راسررتای هرردفی متعررالی قرررار گیرررد. در ایررن 
مایرره ، بررا محوریررت بنواکرراوی بیانررات امررام علرریلرری، برره پررژوهش، بررا روش توصرریفی تحلی

، زنردگی دنیرروی هرای معرفتری معنرراداری زنردگی پرداختره شررده اسرت. در نظرر آن حضرررت
زمررانی دارای ارزش اسررت کرره از آن، جهررت نیررل برره انسررانیت، کمررال و تقرررب برره درگرراه الهرری 

و آزادی،  هایی چررون؛ خررردورزی، ایمرران، اختیرراراسررتفاده شررود. همچنررین، وجررود شاخصرره
گرراهی، عرردالت فراگیررر و شررریعتگرایی، مرگکمررال توانررد زنرردگی دنیرروی را در پذیری، میآ

 راستای هدف متعالی و برتر قرار داده، در نتیجه معنادار سازد.

 کمال طلبی، عدالت.ایمان،، امام علینگاه خردورزی،گی،معناداری زندواژگان کلیدی:

                                                           
 دانشیار گروه فلسفه و کالم دانشگاه اصفهان .1
                                                                                                                      zorrieh.j57@gmail.com            دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان     .2
 دانشجوی دکتری دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم .3
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 و قرآن منین علیؤره امیرالمکارگزاران در سیمسئولین و  های اخالق مداریشاخص

 1علی شاهپری
 2عباس سماواتی
 3لیالسادات حسینی

 چکیده:
های اصلی قدرت و ثبات حکومت اسالمی هستند که با مسئولین و کارگزاران حکومتی، از پایه
 اسالم ، مقابله باهای دائم و زیر نظرداشتن حرکات دشمنان مدیریت درست در راستای امور محوله، مراقبت

دهند. حکومت اسالمی زمانی خورده نظام، حکومت را در اجرای عدالت یاری میتهدیدات دشمنان قسم
تواند رسالت و مدموریت خود را به خوبی انجام دهد که اخالق مداری را سرلوحه کار خود قرار دهد. می

گردد. نورانی قرآن و سنت احصاء میمداری حکومت اسالمی با الگوبرداری از آیات های اخالقشاخصه
تواند تحقیقات بنیادین، کاربردی و موثر در زمینه مسائل مربو  به ووایف و ویژگیهای مسئولین و کارگزاران می

جوابگوی نیازهای حیاتی یک حکومت اسالمی باشد. تحقیب حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی 
ای، این بررسی کتابخانه -توصیفی و با استفاده از روش اسنادی -تحلیلی گیری از متداست که محقب با بهره

مداری در قرآن و سنت، بویژه بر اساس را انجام داده است. در این تحقیب پس از تبیین مفهوم و جایگاه اخالق
 منین علیوداری ازآیات قرآن و سیره امیرالمبه ضرورت الگوبر منین علیوحادیث امیرالمکالم و ا

ی هامسئولین و کارگزاران اشاره شده و در نهایت به تبیین شاخ  مداریهای اخالقدر جهت احصاء شاخ 
و قرآن پرداخته شده که در پایان تحقیب،  اخالق مداری مسئولین و کارگزاران در سیره امیرالمومنین علی

تر از قرآن و ر و کاملمدارکردن یک حکومت اسالمی، باالتگردد، هیچ الگویی جهت اخالقیممشخ  
کاربردی و  یکارها و پیشنهادهاباشد که راهی( نم ، بویژه امیرالمومنین علیاهل بیتسنت )سیره 

البالغه و دومای چگونگی تقویت ثری در جهت اوالی چگونگی ترویج فرهنگ و سیره علوی و استفاده از نهجوم
 ه از سیره علوی نیز در این خصوص ارائه شده است. مداری در کارگزاران حکومت اسالمی با استفاداخالق

 ، قرآن کریم.اسالمی، کارگزاران، سیره علی: اخالق مداری، امنیت، حکومت واژگان کلیدی

                                                           
  ali.shahpari2014@gmail.com                     ی زبان انگلیسی و پژوهشگر قرآنیکارشناسی ارشد مترجم .1
 یگروه فقه و حقوق اسالم-امام  تهران ادگاریواحد  یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد .2
 کارشناس علوم تربیتی .3

mailto:ali.shahpari2014@gmail.com
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 آسیبهای اخالقی کارگزاران حکومت در نهج البالغه

د شریفی  1محمگ
 2مجتبی فائب

 چکیده:

همان گونه که کارگزاران یک حکومت، نقش بسیار مهمی در اعتالی حکومت دارند، به     
های سیاسی های اخالقی، آسیبهای اجتماعی، آسیبهای زیادی چون: آسیبهمان اندازه از آسیب

و... در امان نیستند که هریک، در حدگ خود، تدثیر زیادی در انحطا  جامعه دارد و مانع رشد و اعتالی 
-تحلیلی، از میان انواع آسیب –شود. این مقاله بر آنست با روش توصیفی افراد، جامعه و حکومت می

شود بپردازد. شناخت های اخالقی که دامنگیر کارگزاران و مسوالن حکومت میها، به بررسی آسیب
 قرارد تحلیل و بررسی هایی اخالقی کارگزاران حکومت از جمله مواردی است که کمتر مورآسیب

تاب ویژه کهای اسالمی و با استفاده از منابع آن بهبررسی این موضوع بر اساس آموزه گرفته است.
ی، توصیف –رو، در این پژوهش، با روش تحلیلی شریف نهج البالغه، بسیار ضروری است. از این

سیاسی و  زا در نخبگان، آسیبهای ناشی از این عوامل و پیامدهای ناگوار اجتماعی،عوامل آسیب
به عنوان یکی از مهمترین عوامل  -گیری نادرست کارگزاران حکومت ویژه جهتاقتصادی آن، به

وهش، های پژبا عنایت به رویکردهای حکومت َعلوی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته –زا آسیب
شود در ت میها و آفات اخالقی که دامنگیر کارگزاران حکومترین آسیبحاکی از این است که مهم

تندخویی و خشونت  -3دنیا دوستی  -2تکبر  -1شود که عبارتند از: چهار محور اصلی، تقسیم می
 گری.ستم -0

 های اخالقی، کارگزاران، حکومت، نهج البالغه.: آسیب شناسی، آسیبواژگان کلیدی

 

                                                           
 m.sharifi@umz.ac.ir                       استادیار دانشگاه مازندران    . 1
  mojtaba.faegh@yahoo.com                          البالغه       نهج پژوهشکده حدیث و قرآن علوم دکتری دانشجوی .2

mailto:m.sharifi@umz.ac.ir
mailto:mojtaba.faegh@yahoo.com
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 «نظم » نوين جهانی در مقايسه با توصیه موالی متقیان به « نظم » 
 1شمشیریمحمدرضا 

 چکیده:
فراخوانده اند . انسان غربی نیز « نظم » در توصیه ای ماندگار مردمان را به  موالی متقیان
نوین دارد . آیا می توان این نتیجه را گرفت که نظم انسان امروزین ، بی « نظم » در دوران جدید داعیه 

ن موال و شنیدن آن از ورای قرن های آن که بدان اشعار داشته باشد ، بر اثر نصب العین قرار دادن سخ
را در دو قلمرو آفاق و انفس مطرح ، آنگاه « نظم » گذشته است ؟ این جستار کوشیده است تا ابتدا 

ثابت کند نظم نوین جهانی نظمی ملهم از تکنولوژی و قدرت بر آمده از آن بوده  ، جنبه ی آفاقی داشته 
رویکرد در حوزه دین ، به طور عام و در منظر موالی متقیان به و با عقل دنیا زده سروکار دارد اما این 

طور خاص ، به گونه ای دیگر و از نوع انفسی است . دین آدمیان را به نظم قلب به عنوان کانون اعتقاد 
و نه صرفای نظم عقل )به معنای عقل معاش ( فراخوانده است و تنظیم امور دنیای آن ها را نیز منو  به 

ن آن ها دانسته است . ثمره ی نظم آفاقی این بوده است که همه چیز در عالم عین ، یکدست نظم امر دی
و منسجم به نمایش گذاشته شده اما در این نمایش و ارائه ،  توجه به بی انضباطی های اخالقی و 

ز ن آغامعرفتی و خالء معنا ومعنویت مغفول واقع شده است . دین ، اما ، نظم پیشنهادی خود را از درو
کرده ، موارد و مصادیب انضباطی خود را چنان عرضه می کند که هم دربرگیرنده ی امور دنیای متدینان 
خود باشد و هم تا سرای آخرت و ملکوت آن ها را منظم و به سامان سازد . نظم برآمده از دین متشکل 

، در مقام  رمومناناین موارد در کالم امی از مولفه هایی است که در این مختصر پاره ای از
دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی زندگی یک انسان مومن ، بازگو و مطرح ، آن گاه این نتیجه گرفته شده 

صرفای در امور دنیایی نیست؛ مقدمه آن تقوای الهی و ثمره  مورد توصیه ی امیر مومنان« م نظ» که 
یت امور دنیوی پرداخته ثمره آن جز بهره آن سعادت دنیا و آخرت است در حالی که نظم نوین به مدیر

 وری و بهره مندی از زندگی دنیایی نیست .
 

 ، غربنظم، آفاق، انفس، امیر مومنان واژگان کلیدی:

                                                           
 shamshirimr@gmail.com        استادیارگروه فلسفه دانشگاه آزاداسالمی اصفهان )خوراسگان(  .1
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 در تربیت دينی نسل امروز بیتی تربیتی اهلرهگیری از سیبهره
 1وحیده شهریاری

 2مهرناز گلی 

 3دادخدا خدایار

 چکیده:

های تربیتی حائز اهمیت در تربیت نسل امروز بوده و امروزه یکی از جلوهتربیت دینی از 
های معنوی را در ضمیر نوجوانان و جوانان های والدین و مربیان دلسوز این است که چگونه ارزشدغدغه

 ای که پس از گذشت زمان و دور شدن از مربیان و والدین خود، به رشد و تکاملیخود نهادینه کنند به گونه
 در جهت کسب فضایل اخالقی خویش ادامه دهند و به تنهایی قادر به حل مشکالت خود باشند.

گیری ترین مربیان تربیتی در تمام اعصار و بهرهبه عنوان بزرگ بیتی تربیتی اهلجعه به سیرهمرا
ا است ت بنابراین در این پژوهش هدف آناز آن برای دستیابی به این مهم خالی از لطف نخواهد بود. 

و مراجعه به روایات رسیده از آن بزرگواران، نقش آنان را به  بیتی تربیتی اهلبررسی سیره با
ه به کترین مربیان بشری برای تمام اعصار، در تربیت دینی نسل امروز مشخ  نموده عنوان بزرگ

رد: گیروایی به بررسی آن پرداخته و نتیجه می -تحلیلی و با رویکرد قرآنی -روش توصیفی
در تربیت بشر نقش بسیار اساسی دارند و معلم و مربی  به عنوان جانشینان پیامبر بیتاهل

هت تربیت جی تربیتی آن بزرگواران در باشند و با مراجعه و به کارگیری سیرهبشریت در امور تربیتی می
 توان نسل نوخاسته را به سوی رشد و تکامل همه جانبه هدایت نمود.دینی نسل امروز می

 .بیتنسل امروز، اهلتربیت، تربیت دینی،  واژگان کلیدی:

                                                           
 yassefid1369@gmail.com          کارشناس ارشد علوم قرآنی           .1
 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان .2
 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان .3
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 از ديدگاه حضرت امیرالمؤمنیناصول اساسی بهداشت روانی 

 1قاسم صادق پوربابلی

 چکیده:

و درمرران  یاز بیمررار یسررالمت وپیشررگیر یبرره ارتقررا یدانرریم کرره بهداشررت روانررمرری
گانره از هرای سرهاندیشد و اصرولی را جهرت بهبرود جامعره برا عنروان پیشرگیرییم یروان یبیمار

کنرد.  بایرد توجره داشرت کره ایرن اصرول از تراوشرات عقرل بشرر اسرت، مری بیماری روانی ارائه
بهبررود  یه اصررول کلرریررابیم کرری، درمیلرری بررا مطالعرره متررون ارزشررمند اسررالمنواقصرری دارد؛ و

رح شرده اسرت و ( و اجتمراعی در دیرن مبرین اسرالم مطریو روانر ی)جسرم یاعرم از فررد یزندگ
ی خردا بره ویرژه پرداخرت. سریره اولیرا یاز قررآن و سرنت بره فروعرات فراوانر یورتوان با بهرهمی

آخررت  یدر دنیرا و توشره خروب برداشرتن بررا در گررِو خروب زیسرتن منینوحضرت امیرالمر
تردوین بحرث هرم چنران زحمرت  یره تحقیقراتی چنرد بره ثمرر نشسرته ولراست. اگرچه در این با

سرت و شناسری و رویکررد اسرالمی اای روانطلبرد. ایرن بحرث، موضروعی میران رشرتهیم یجد
-هرای سرهتروان پیشرگیریشناسری، مریو مباحرث روان منینوبا روش مطالعره سریره امیرالمر

 رد.گانه را تحلیل و بررسی ک

 .منینو،امیرالمی، اختالل روانیروان ی، بیماری، پیشگیری: بهداشت روانواژگان کلیدی

 
 
 

                                                           
 sadeghpoorb@gmail.com                دانشجوی ارشد علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآنی قم و دانش آموخته حوزوی .1
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يابی اصول تربیت سیاسی به منظور تدوين  ی امام علیاجتماعی از سیره –باز
 های آن در جامعه امروزیالزامات عملی و کاربست

 1صالحی لیال
 2 حسن نجفی

 چکیده:

بره  اجتمراعی از سریره امرام علری –سریاصرول تربیرت سیاهدف ایرن مقالره، بازیرابی 
هررای آن در جامعرره امررروزی اسررت. روش انجررام منظررور ترردوین الزامررات عملرری و کاربسررت

هررای الزم جهررت دسررت یررابی برره تحلیلرری برروده و برره منظررور گرررد آوری داده -پررژوهش توصرریفی
برره ویررژه کترراب  منین علرریوو روایررات منطبررب بررا سرریره امیرالمرر اهررداف پررژوهش، احادیررث

بررداری از منرابع گرردآوری و برا شریوه کیفری هرای فریشالبالغره، برا اسرتفاده از فررمشریف نهرج
کرراربرد اصررول  نشررانگر آن هسررتند کرره امررام علرری هررامررورد تحلیررل قرررار گرفترره اسررت. یافترره

تربیت سیاسری )بصریرت یرابی، مرردم سراالری، مسرئولیت پرذیری و پاسرخگویی، قرانون منردی 
تقابررل، نظررارت، عرردالت محرروری( و اصررول تربیررت اجتمرراعی )اخررالق محرروری، و حقرروق م

کرامت مرداری، پرهیرز از بره کراربردن فریرب و نیرنرگ در روابرط برا دیگرران، تعامرل و مشرارکت 
اجتماعی، عفرو و گذشرت، اتکراء و توجره بره سرنت هرای اجتمراعی و فرهنگری و گرزینش آنهرا( 

 ب مطلب ضروری دانسته اند.  را برای نیل انسان به سعادت مطلوب و قر

 .، تربیت سیاسی و اجتماعی، جامعه امروزی، الزامات عملی: سیره امام علیواژگان کلیدی

 

                                                           
  leyla.salehi63@gmail.com                                                    تربیتی دانشگاه قمارشد روانشناسی کارشناسی دانشجوی  .1
   hnajafih@yahoo.com                                                 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبائی  .2
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 یره اخالقی امام علیچگونگی برخورد با دشمنان در س

 1محمد اسماعیل صالحی زاده

 چکیده:

دشرمنان هرر از مهم ترین دغدغره هرای هرر حکرومتی، دشرمنان آن بروده اسرت. معمروالی 
نظررام نرره تنهررا  چنرردان جایگرراهی در آن نظررام  ندارنررد، بلکرره سررعی حاکمرران در جهررت نررابودی 

از اندیشرره و عرررف رایررج  یره  اخالقرری حضرررت علرری، در حررالی کرره  سرر آنرران برروده اسررت
دشرمن در درجره اول انسران اسرت و احتررام  و  زیررا در اندیشره امرام بسیار متفراوت اسرت ؛

یررت  حقرروق، برررای ایشرران کرره برره اصررول و ارزش هررای اخالقرری پررای بنررد کرامررت انسرران و رعا
هیچگرراه در پرری نررابودی دشررمنانش برره مفهرروم  اپررذیر اسررت . امررام علرریبودنررد امررری گریزن

در برخررورد بررا  درصرردد تبیررین سرریره اخالقرری آن حضرررترایررج آن برنیامدنررد. ایررن مقالرره 
غفلررت و برری تفرراوتی  در برابررر دشررمنان  اسررت و ارشرراد و هرردایت ، هوشرریاری وپرهیررز از 

دشررمن، مرردارا، منطررب و اسررتدالل، عرردالت، عفررو و گذشررت  و صررداقت از جملرره مباحررث 
 مطرح شده در آن می باشد.

 ، دشمنان. : سیره اخالقی، امام علیواژگان کلیدی

 

 

 

                                                           
  salehi3949@gmail.com   رشته تفسیر و علوم قرآن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریمحوزه علمیه  3سطح .1
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 در آثار جبران خلیل جبران یعلو یهابر باور یجستار 

 1یفرشته صفار

 چکیده: 

هررای لبنررانی، جبررران خلیررل جبررران در زنرردگی ادبرری خررود از شخصرریتشرراعر معاصررر 
ز ایرن افرراد انرد. بعضری ابسیاری متدثر گشت کره ایرن تراثیرات در برخری از آثرارش تجلری یافتره

ن آثررار وی برره مضررامین دینرری شرران در نزدیررک کررردو آسررمانی یبرره لحرراظ شخصرریت روحرران
چررون انجیررل و قرررآن کررریم و هررمانررد. انعکرراس آثررار مهررم دینرری کرررده یشررایان یهرراکمررک

موجررب گردیررد تررا  و علرری ، پیررامبر اکرررمیررر مسرریحای نظهررای برجسررتهشخصرریت
 یاحساسرات او نقشر یکره در برازگوی یهرایانروار الهری گرردد، شخصریتفضای آثار او مزین بره 

پیشرروای شرریعیان  کننررد. جبررران بررا پرررداختن برره شخصرریت نررورانی نخسررتینیبرردیل ایفررا مرریبرر
کنرد کره بره عنروان یرک ادیرب مسریحی، بره دیرن و آیرین خرویش ثابت مری مام علیجهان، ا

ی مطالعررات او از مررذهب مسرریحیت فراتررر رفترره و فرهنررگ غنرری بلکرره حرروزه اکتفررا ننمرروده
ای از توصرریفی برره گوشرره -اسررت. ایررن تحقیررب بررا روش تحلیلرریاسررالمی را نیررز از نظررر گذرانررده

بردیل علری ابررن صریت بریویرژه شخقردس اسررالم و برهالهامرات جبرران خلیرل جبرران از آیرین م
 پردازد.می ابیطالب

 ، آثار، جبران خلیل جبران.ها، امام علی، باوریبررس: واژگان کلیدی
 

 

                                                           
 Fe_saffari@yahoo.com                     شناس ارشد زبان و ادبیات عربیکار .1
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يخ از نگاه نهج البالغه  اثرات تربیتی تار
 1سمیه عابدی
 2مهدی مردانی

 چکیده:
کیررد شررده،   هایی کرره در نهررج البالغرره برره تفکررر و مطالعرریکرری از عرصرره آن بسرریار تد

رت ایرن موضروع دارد، زیررا دیردگاه مرا نسربت  تاریخ است. ایرن رویکررد ویرژه، حکایرت از اهمیگ
کنررد کرره در تربیررت برره ترراریخ، تفسرریری متفرراوت از حرروادث عررالم و معنررای زنرردگی ایجرراد می

فررردی و اجتمرراعی انسرران مرروثر اسررت. ترراکنون در خصرروص ابعرراد تربیترری ترراریخ، پژوهشرری 
 بررا نگرراهی توصرریفی ر تحلیلرری، بررا بررسرری دیرردگاهنگرفترره اسررت. ایررن مقالرره صررورت 

، علررل تدثیرگررذاری ترراریخ در زمرران حررال و آینررده را مشررابهت در سررنن عررام و امیرالمررومنین
های نیکرروی هررای تدثیرپررذیری از ترراریخ را حفررظ سررنتکنررد و روشمشرررو  الهرری معرفرری می

تراریخ برا تربیرت   دانرد و سرپس بره رابطرهرا میملتگذشتگان و دریافتن علل تبراهی و پیرروزی 
، کره همران رشرد فررد و جامعره در توجره بره هردف از تربیرت نرزد علری نمایرد. برااشاره می

مسرریر کمررال و رسرریدن برره قرررب و رضرروان الهرری اسررت، برره اثرررات تربیترری رجرروع برره ترراریخ 
هرای تربیتری ز روشرسرد تراریخ منبرع غنری تربیرت و متشرکل اپرداخته شده اسرت. بره نظرر می

هرای تربیتری اسرت کره از مطالعر  روشاسالمی است. ایرن پرژوهش بره دنبرال بررسری و اثبرات 
گرراهی، ترراریخ حاصررل می شررود، یعنرری اصررولی همچررون؛ پرررورش فکررری و عقالنرری، مرررگ آ

 تقوا، اخالق عملی، حیا، زهد، محاسبه، الگوپردازی، تالش وسازندگی آینده.
 .نهج البالغه، تاریخ، آثار تربیت، ی، علتربیت: یواژگان کلید 

                                                           
 Mardani1400@gmail.com       عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث)قم(   .1
 Sobhzohour14@gmail.com     کارشناس ارشد علوم حدیث گرایش نهج البالغه   .2

mailto:Mardani1400@gmail.com
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يت در سیره علویؤ اصول و م  لفه های اخالقی مدير

  1ناصر عابدینی                                                         

 چکیده :

امرروزه بحررث اخررالق در علررم بره دلیررل رعایررت اصررول و مولفره هررای آن در هررر علمرری، 
از افررا  و تفرریط گشرته و در رشرته هرای مختلرف، جایگراه ویرژه عامل کنترلی بررای جلروگیری 

ررت -1،اصررولی همچررون:صرراص داده اسررت.از منظررر امررام علرریای را برره خررود اخت -2عبودیگ
لفرره ومهمترررین مصرررفه جررویی ؛ -6سرراده زیسررتی -5عرردالت -0مهرررورزی -3شرررح صرردر 

 ،شخصررا در طررول  حکومررت خررویش آنهررای اخالقرری در مرردیریت اسررت کرره آن حضرررت
را رعایرررت فرمررروده و نیرررز بررره کرررارگزاران و مجموعررره تحرررت امرررر خرررود از اسرررتانداران، 

و...؛ ضررورت عمرل بره ایرن اصرول فرمانداران،فرماندهان جنرگ ،عرامالن جمرع آوری مالیرات 
 لفه ها را،یادآوری فرموده اند.وو م

 ، نهج البالغه، مدیریت، اصول و مولفه ها.یامام عل :یواژگان کلید
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گاهی و آخرتمرگ ين در اخالق علویانديشی؛ قاعدهآ  ی زّر

 1احمد عبادی
 2الهام السادات کریمی دورکی

 چکیده:
یررن برره عنرروان اصررلی کرره بیرران مرریقاعررده گونرره رفتررار کررن کرره دارد: بررا دیگررران آنی زرگ

ترررین اصررول اخالقررِی پذیرفترره شررده در اکثررر دوسررت داری بررا تررو رفتررار کننررد، یکرری از مهم
ت. شهرتی کره ایرن قاعرده در کنرار شرهرتی کره در مباحرث اخالقری داشرته اسرت آن هاسفرهنگ

یررن در اخررالق، نررامور کرررده اسررت. برره ایررن قاعررده انتقرراداتی وارد شررده اسررت: را برره قاعررده ی زرگ
ت، صرروری پوشرری از ووررایف انسرران نسرربت بندی، چشمبودِن صرررف، نقرر  در صررورتنسرربیگ

تروان ایرن قاعرده را در اخرالق اسرالمی ... . لرذا نمیبه خود، تنزل اخرالق بره حسرن معاشررت و
یرن بره شرمار مینیز قاعرده های گیریای کره در اسرالم همرواره بایرد در تصرمیمآیرد. قاعردهای زرگ

یناخالقی لحراظ شرود و می گراهی و آخرتمرگ»برودن را برر آن نهراد تروان عنروان زرگ « اندیشریآ
گرراهی و آخرررتاسررت. در صررورتی کرره مرررگ یررن در اخررالق علرروی برره ی را قاعرردهاندیشررآ ی زرگ

ماننررد  ی فکررری امررام علرریقرری در منظومررههررای اخالشررمار نیرراوریم، بسرریاری از آمرروزه
رو، اندیشرری از ایررنقناعررت، زهررد، عرردل الهرری و... قابررل تفسرریر روشررن نخواهنررد بررود. مرررگ

ین در اخالق علروی اسرت کره سربک زنردگِی نروینی را بره ارمغران مریقاعده سربک »آورد: ای زرگ
منطقرری و هررای تحلیلیدر مقررام توصرریف و تبیررین ایررن قاعررده از روش«. زنرردگِی انسرران مسررافر

 گیریم. تطبیقی بهره می

گاهی، آخرتمرگ واژگان کلیدی:  انساِن مسافر. ، یامام عل اندیشی، سبک زندگی،آ

                                                           
 ebadiabc@gmail.com                   استادیار دانشگاه اصفهان        .1
 ekarimi68@yahoo.com              ان      ارشد منطب فهم دین دانشگاه اصفهکارشناس .2

mailto:ekarimi68@yahoo.com


   

                  333 

 رويکرد نهج البالغه به مسأله حسن و قبح

 1یزاده جهرممحمد عباس 
 2نژادمصلیمعصومه 

 چکیده:

هایی چررون عقایررد، حسررن و قرربح از جملرره احکررام مطرررح در علررم کررالم و در شرراخه
اشرراعره حسررن و قرربح را شرررعی و محصررول احکررام شررود. اف نفسررانی و افعررال مطرررح میاوصرر

م بررر شرررع دانسررتهمی اند. طبررب دیرردگاه دسررته دوم، داننررد و دیگررران آن را از احکررام عقررل و مقرردگ
ام، تررابع مصررالح و مفاسررد آنهاسررت. حکررم َحَسررن تررابع مصررلحت و حکررم حسررن و قرربح احکرر

قبیح دارای مفسده است. البتره یرافتن مصرالح و مفاسرد و یرا حسرن و قربح احکرام، بررای برخری 
شررود نرره برره صررورت قاعررده کلی.پررژوهش حاضررر در پرری تحقیررب پیرامررون احکررام محقررب می

سن و قربح و پاسرخ بره ا تروان از آن برر یرن سروال اسرت کره آیرا مینگرش نهج البالغه به مسدله حق
ای بره نظریه حسن و قبح اقامه دلیل نمود؟ ممکرن اسرت برخری ادعرا کننرد کره ایرن کتراب اشراره

تروان برر اثبرات و تدییرد ایرن رسرد از برخری فرازهرای آن میاین اصل ندارد، حال آنکه به نظرر می
سرردله فطرررت و همچنررین برره کمررک نگرررش نهررج البالغرره برره م اصررل مهررم کالمرری بهررره گرفررت.

ترروان پاسررخ پرسررش پررژوهش را یافررت. از نظررر شرریعیان عقلرری بررودن نقررش و جایگرراه عقررل می
حسن و قبح، وجدانی اسرت. اقامره دالیرل و شرواهد نقلری برر آن بیشرتر جنبره تنبیهری و برطررف 

 کنندگی غبار غفلت از آن دارد. 

 .شرعی، عقل، فطرت: حسن و قبح عقلی، نهج البالغه، حسن و قبح واژگان کلیدی

                                                           
 m_abas12@yahoo.com             استادیار و عضو هیدت علمی دانشگاه جهرم          .1 

 دانشجوی دکتری رشته ادبیات فارسی دانشگاه کاشان .2



 

         333            

 البالغهمالک اشتر در نهج شناسیشخصیت
 1زهیر عباسی

 چکیده:
اسرت کره زنردگانی خرود را در مسریر  ترین اصرحاب امرام علریاز نرامی مالک اشرتر

جهرراد و دفرراع از امررام خررویش سررپری نمررود و قرردمی از ایررن راه عقررب نگذاشررت و سرررانجام در 
البالغرره از مالررک در نهج های امیرالمررومنینگشررت. سررتایش ایررن راه برره فرروز شررهادت نائررل

شررجاعت، درایررت و  ،بیررانگر اعتمرراد کامررل و عالقرر  وافررر آن بزرگرروار برره وی اسررت. ایمرران
شخصررریتی او اسرررت کررره هرررای برررارز از ویژگی هوشرررمندی و اطاعرررت ترررام از امرررام

ه پررس از نگرراهی برره در ایررن مقالرر البالغههه بههه  نههها اشههاره .ههرده اسههت.در نهررج مومنررانامیر
در  ی مالرررک در سرررخنان امیرالمرررومنینزنررردگی مالرررک اشرررتر، بررره بازشناسررری شخصررریت

برره عنرروان یررک الگررو برررای جامعرر   البالغرره پرداخترره شررده تررا ایررن سررردار شررجاع امررامنهج
 اسالمی معرفی گردد.

 البالغه.، مالک اشتر، نهج: امام علیواژگان کلیدی
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 علوم تربیتی به مثابه علم دينی 
 (شناختی تولید دانش تربیت از ديدگاه امام علی)درآمدی بر مبانی دين

 1ولی الله عباسی
 چکیده:

بحررث از علرروم انسررانی اسررالمی، از جملرره تربیررت دینرری و مبررانی آن از مسررائل مهررم 
ترری بره افرزاری رونرد جردیمحافل علمی معاصر است کره برا مطررح شردن مسراله جنربش نررم

هرای انرد. یکری از اولرین گرامپرردازی کرردهخود گرفتره و اندیشرمندان بسریاری دربراره آن نظریره
ورود برره ایررن مسرراله، امکرران علررم دینرری یررا دینرری کررردن علرروم انسررانی، از جملرره دانررش تربیررت 

پررردازیم. برره طررور مرری و بررسرری آن از منظررر امررام علرری اسررت کرره در ایررن مقالرره برره بحررث
شررناختی. شررناختی و مبررانی دیررنینرری دارای دو دسررته مبررانی اسررت: مبررانی علررمکلرری، علررم د

-شناسرری و فلسررفه علررم اسررت و مباحررث دیررنشررناختی از سررنخ مسررائل معرفررتمبررانی علررم

ترررین شررناختی متعلررب برره حرروزه الهیررات و فلسررفه دیررن اسررت. قلمرررو و گسررتره شررریعت مهررم
رار گرفتره اسرت. مرورد تحلیرل و بررسری قرشناختی علم دینی اسرت کره در ایرن مقالره مبنای دین

ین بحررث و چیسررتی علررم دینرری، برره ترردثیر شررناخت گسررتره دیررن در تولیررد یررنویسررنده پررس از تب
تربیررت دینرری برره عنرروان علررم دینرری پرداخترره، و دو رویکرررد عمررده حررداقلی و حررداکثری در ایررن 

کررریم، سررنت  ر قرررآنزمینرره را مررورد بحررث قرررار داده اسررت. نظریرره حررداکثری دیررن کرره ریشرره د
هررای دینرری گرایانرره برره دیررن و آمرروزهدارد، رویکررردی جررامع و اهررل بیررت پیررامبر اکرررم

عد دنیروی و اخرروی دیرن را شرامل مری -شرود. ایرن دیردگاه برا اسرتناد بره جهرتاست و هر دو بق

 گیری دعوت انبیاء و جامعیت، جاودانگی و خاتمیت دین اسالم اثبات شده است.
 قلمرو دین. شناختی،، مبانی دینبیتی، علم دینی، امام علیم ترعلو :یاژگان کلیدو 

                                                           
 v_abbasi1362@yahoo.com     دانشگاه و حوزه مدرس. قم علمیه حوزه آموخته دانش .1
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يخیاخالق خوارج در آيینه نقد سیره  ی علوی و متون تار

 1عاطی عبیات
 2ابتسام مزرعاوی

 چکیده:
اخالق از جمله مباحث مهم علمی وفلسفی است که از قرنها تا به امروز همواره مورد بررسی 

وهست. وپیرامون نقش آن در زندگی فردی واجتماعی کتابها وکنکاش دانشمندان بشری بوده، 
ونظریات مختلفی نگاشته شده است. اکثر قریب به اتفاق فالسفه واندیشمندان، اخالق وفضایل 
اخالقی را از ارکان سعادت بشری به حساب آورده وآن را مایه تعالی وتکامل مادی ومعنوی می 

ی اخالق فردی واجتماعی و رابطه آن ها با یکدیگر و همچنین دانند.این نوشتار به تعیین حدود ومرزها
چکیده ای از تاریخ خوارج و اخالق فردی واجتماعی آنان می پردازد.لذا با توجه به تقسیم فضایل به 
فردی و اجتماعی و نیز تقسیم عدالت به فردی و اجتماعی، اخالق نیز به دو قسم فردی و اجتماعی 

و اخالق اجتماعی از  و اجتماعی از دیدگاه امام علی اله، اخالق فردیتقسیم می شود. در این مق
دیدگاه نهج البالغه وهمچنین پیشینه ای از تاریخ شکل گیری خوارج و جنبه های مثبت و منفی اخالق 

کتابخانه ای است، منابع  -آنها در دو حوزه مذکور بررسی می شود. این مقاله که به روش اسنادی 
 فارسی و عربی می باشد. جهت توضیحمورد استفاده در این تحقیب منابع دسته اول و دوم ونیز منابع 

و مستدل سازی موضوعات، عالوه بر نهج البالغه و شروح آن، از منابع اخالقی، تاریخی، حدیثی و 
غیره استفاده شده است. از جمله نتایج بدست آمده از این تحقیب، نقش تنوع شرایط و موقعیت ها در 

 حکام اخالق فردی در مصالح اجتماعی است.تفاوت رفتارها و برخوردها و نیز اجرا نشدن تمام ا
 .، تاریخیام عل: اخالق، خوارج، اخالق فردی، اخالق اجتماعی،امواژگان کلیدی

                                                           
 Ati.abiat@yahoo.com              استاد دانشگاه فرهنگیان پردیس             .1
 مدرس دانشگاه و ارشد رشته نهج البالغه دانشگاه اهواز .2
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 دگی اخالقی امام علیسبک زن
 1مهدیه عسکری

 2مهرناز گلی 

 چکیده:

اسرروه عررالم انسررانیت در پیوسررتگی برره حررب و حقیقررت اسررت.  حضرررت علرری
شررناخت ابعرراد وجررودی ائمرره برررای جامعرره امررروزی بخصرروص شرریعیان الزم و ضررروری مرری 
 باشد.مسررلمانان و شرریعیان بایررد نرروع مرردیریت ، حکمرانرری و سرریره امامرران خررود را بشناسررند تررا

نررد آنهررا عمررل کنند.هرردف از ایررن اننماینررد و در رفتررار، کررردار هم ءدر امررور خررود برره آنهررا اقترردا
 در راسررتای بهبررود تربیررت اخالقرری وهش الگررو برررداری از سرریره اخالقرری آن حضرررتژپرر

رسری سربک تحلیلری برا ابرزار کتابخانره ای بره بر -ست. لرذا  نوشرته حاضرر بره روش توصریفیا
اعررم از اخررالق فررردی ، اجتمرراعی ،سیاسرری و اقتصررادی مرری  زنرردگی اخالقرری امررام علرری

در جهرت خلرب تصرویری اخالقری  چنرین نتیجره مری گیررد کره ترالش آن حضررتپردازد و 
در تمررام ابعرراد فررردی، اجتمرراعی، اقتصررادی و سیاسرری بررود کرره از لحرراظ نظررری و عملرری برررای 

 تحقب آن مجاهده کرد.

 .اخالق، سبک زندگی، امام علی واژگان کلیدی:
 

 

                                                           
 Mahdiye.Askari91@gmail.com         دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم قرآنی زاهدان          .1
 Dr.goli92@gmail.com      عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان             .2
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 اری شهروندان چگونگی تربیت فرماندهان و تأثیر آن در تعالی روحی و رفت
 در انديشه امام علی

 1طاها عشایری

 چکیده: 
هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل چگونگی تربیت فرماندهی و تدثیر آن در تعالی معنوی 

ای تحقیب هشهروندان بوده که با استفاده از روش اسنادی به بررسی موضوع فوق پرداخته است. یافته
رهبری آمرانه؛  -روش تربیتی فرماندهان وجود دارد: الفدهد که به صورت کلی سه مدل در نشان می

رهبری مبنی بر عدم مداخله. دو مدل )الف و ج( متعلب به روش تربیتی غیر  -رهبری مشورتی؛ ج -ب
اسالمی بوده و روش )ب( همان رهبری مشورتی است که بیشتر بر اصالح سازی، اخالق پسندیده، 

، و پیامبر ات ناپسندیده، الگوی امام علیل و صفرویکرد دموکراتیک، دوری از تکبر و بخ
داری، آشنا به عرف و قواعد اجتماعی، گرایی و مردممدیریت صحیح و دینی، دنیا گریزی، اخالق

کش ی، بهرهطلبی، مرتشمبارزه با فساد و تدکید رویکرد غیر اسالمی دارای ویژگی مستبد بودن، ریاست
ها ساالری دینی که از طریب مشارکت زیرمجموعهاز نوع مردم ورز است. مدل مشورتی مدلیو کینه

 تواندگیری، تصمیم سازی، اجرا و نظارت( در مدیریت جامعه میدر چهار سطح مشارکت )تصمیم
ثر ودر بهبود و اصالح نگرش، اخالقیات و روابط اجتماعی به سمت فضایل اخالقی و صفات نیکو م

 نفس، احساسپذیری، توانمندسازی، تقویت عزتسئولیتدر م گونه سبک فرماندهیباشد. این
( در توصیه اقتدار، انضبا  و خودباوری تدثیر مثبتی دارد که در الگوی فرماندهی امام )علی

حاکمان و مسئولین موردتوجه است و همچنین برای خودداری از تدثیر منفی فرماندهان بر افراد به 
اده زیستی، رعایت حال محرومان، اجرای عدالت، عدم دوری از بخل، حسد، نزدیکی به مردم، س

 گرایی، آزادی بیان و عدمداری و مردمبستگی به میز ریاست، خودداری از رفتار خودپسندانه، مردمدل
 ترس در اوهار عقیده تدکید شده است.

 .اندیشه امام علیفرماندهی، مدل مشورتی، نظارت ، قواعد اجتماعی،  واژگان کلیدی:

                                                           
 t.ashayeri@gmail.com              ی ایران  دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماع . 1
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 فطری )بر اساس فطرت حب کمال( در کالم امیرالمؤمنین تربیت

 1خواهلیال علی

 چکیده:

تربیررت، ابررزار تعررالی و کمررال انسرران و جامعرره اسررت و تربیررت فطررری منشررد همرره 
هاست زیرا سعادت یرا شرقاوت حاصرل از پررورش فطررت، سرعادت یرا شرقاوت جراودان تربیت
 است.

مرر  ابعرراد زنرردگی خررود را طبررب آن اسرراس فطرررت انسرران کمررال طلبرری اسررت و انسرران ه
کند اما به دلیرل ابعراد وجرودی دیگرر در سراختار انسران؛ ماننرد غریرزه و نفرس، انسران تنظیم می

در برره ثمررر رسرراندن فطرررت کمررال طلررب، گرراهی بررا مصررادیب اشررتباه، مسرریر زنرردگی خررویش را 
ه بره موانرع و های فطرری انسران و توجرتوانرد برا عنایرت بره داشرتهکند. تربیت فطرری میطی می

 ها، انسان را به سوی کمال حقیقی سوق دهد. عوامل شکوفایی آن
هررای ، برره عوامررل، موانررع و روشدر ایررن پررژوهش بررا توجرره برره کررالم امیرالمررومنین

 تربیتی انساِن کمال طلب دست یافته و ساختاری برای تربیت وی ارائه شده است.

 .، تربیت فطریومنینفطرت، کمال طلبی، کالم امیرالم واژگان کلیدی:
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يتی در سیره امیرالمواکاوی اصول و مبانی اخالق   منینؤمدير

  1نگار علی نژاد

 چکیده:

مردیریت برره عنروان اصررلی ضرروری و اجتنرراب ناپرذیر یکرری از ارکران زنرردگی اجتمرراعی  
است، انسان برای اینکه بتواند در یرک نظرام اجتمراعی بره اهرداف خرود دسرت یابرد و بره رشرد و 
کمال برسرد، بایرد یرک مردیر رهبرری و هردایت افرراد را برعهرده داشرته باشرد ایرن امرر حتری در 

از آنجرایی کره یکری از عوامرل مروثر در اسرتمرار نقرش  اهده اسرت.انات نیرز قابرل مشرمورد حیو
مرردیریتی در یررک فعالیررت سررازمانی یررا زمامررداری حکومررت اسررالمی، پایبنرردی برره اصررول 
اخالقرری بررر طبررب تعررالیم آسررمانی اسررت، از ایررن رو ضرررورت شناسررایی عوامررل و زمینرره هررای 

یرت و ترراثیری کره بررر روی شرود، لررذا اخرالق مردیر برره جهرت اهماسرتمرار مردیریت ایجرراد مری
ت، از آن جملرره اهتمررام امررام گررذارد همررواره مررورد توجرره قرررار گرفترره اسررافررراد سررازمان مرری

دسررت گرررفتن  برره اصررول و اخررالق مرردیریتی برروده اسررت. ایشرران هرردف خررود را از برره علرری
ای کره متضرمن تمرام اصرول حکومت اسالمی، ایجراد جامعره براسراس تقروی و تشرکیل جامعره

یریت اسالمی باشد اعرالم کررده انرد، ترا جامعره بتوانرد بره حیرات خرود ادامره دهرد. اخالقی مد
بنررابراین مقالرره حاضررر، اهمیررت و ضرررورت اخررالق مرردیریتی و مرردیریت اسررالمی را از منظررر 

و معیررار ایشرران در  بررسرری الگوهررای رفترراری امررام علرریدارد و برره نهررج البالغرره بیرران مرری
 پردازد.انتخاب مدیر می

 .اسالمی، نهج البالغه، امام علی: اخالق، مدیریت کلیدیواژگان 

                                                           
 negaralinejad@yahoo.com     کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه گیالن          .1
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 رهنمودهای حاصل از عهدنامه مالک اشتر برای تحقق حکومت آرمانی در سیره علوی

 1زهرا غفوری

 چکیده:

تررین منشرور مردیریتی بررای به مالرک اشرتر نخعری بره حرب جرامع امام علی 53نامه
 یاسررت. مرروالی بررزرگ عررالم بشررریت؛ علرر تحقررب مقاصررد و آرمانهررای حکومررت علرروی

ضمن انتصاب مالک به والیت مصرر، فرمرانی بره ایشران عطرا نمودنرد کره طری آن وورایف یرک 
توانررد مرردیر را برررای ایجرراد محیطرری سررالم کررامال مشررخ  فرمودنررد، کرره رعایررت اصررول آن می

دولررت و ، . از دیررد حضرررت علرریمفیررد را در پرری داشررته باشررد یورهررا بهرررهدر تمررامی زمان
حکومت و ِاعمال قردرت فائقره در پرترو حکمرانری، هردف نیسرتند بلکره ابرزاری بررای نیرل افرراد 

ه دیرردگاههای واال و جررامع برردون مبالغرر باشررند.جامعره برره اهررداف متعررالی مررادی و معنرروی مرری
کننررده شررمول برروده، و ترسرریمفراتررر از مرزهررای زمررانی و مکررانی و جهرران منینوامیرالمرر

ترروان آن را ارزشررمندترین میررراث فکررری بشررر در ر برررای حکومررت اسررت و مرریالگررویی عررالمگی
تحلیلری و بره روش تحلیرل محتروا،  -این باب بره حسراب آورد . ایرن مقالره برا رویکررد تراریخی

برا توجره بره زیبراترین و  مقاصرد حکومرت از منظرر امرام علری به تبیرین و تشرریح آرمانهرا و
ن کررارگزار و یررار وفادارش"مالررک اشررتر نخعرری" برره برره آ بلنرردترین نامرره اسررتراتژیک حضرررت

و  یاکتابخانره و یاسرناد اطالعرات بره روش یپرردازد. در ایرن پرژوهش؛ گرردآورمریاختصرار 
 باشد.می منطقی و توصیفی به صورت آن تنظیم شیوه

 ، عهدنامه مالک اشتر، سیره علوی.53حکومت آرمانی، نامه  واژگان کلیدی:

                                                           
 ghafoorisavadkoohi@gmail.com                 مدرس گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور مازندران    .1
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 با تکیه بر سیره علوی بیت اهلدو مبنای اصلی در سیره 

 1مهدی غالمعلی

 چکیده:

دو اصررل بنیررادی دیرده مرری شرود. ایررن اصررول و  در بررسری سرریره و رفترار امررام علری
و چره در دوران  بروت نبری خراتممبانی بساِن نقشه راه در طرول حیرات ایشران ر چره در ایرام ن

امامت ر در تمرام شرئون و عملکردهرای علروی قابرل مشراهده اسرت. ایرن دو اصرل عبارتنرد از : 
ت مررداری»و « توحیررد محرروری» برریش از هرچیررز دیگررر تکیرره  در گفتررار و رفتررار امررام«. سررنگ

در  خررورد. از سرروی دیگررر الگرروی عملرری امررامبرره توحیررد نظررری و افعررالی برره چشررم مرری
اسررت. حرکررت و سررکون  ت رسررول خرردامرراعی و سیاسرری شخصرریزنرردگی فررردی، اجت

و « توحیررد محرروری»برروده اسررت. نمونرره هررای  مطررابب سررخن و فعررل پیررامبر خرردا امررام
ترروان در بررازخوانی سرریره آن امررام بزرگرروار مشرراهده کرررد. ایررن پررژوهش را مرری« سررنت مررداری»

ه فرردی، ش سریرضمن تبیرین ایرن دو اصرل بنیرادی بره تحلیرل نمونره هرای متعرددی در سره بخر
پرداخترره اسررت. برره نظررر مرری رسررد ایررن دو اصررل سرریره  منینواجتمرراعی و سیاسرری امیرالمرر

 بوده است. بیت تمام اهل

 .تار علوی، توحید محوری، سنت، مبانی سیره، اصول حاکم بر رف: امام علیواژگان کلیدی
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 کالم امام علی راهکارهای تهذيب انسان مقهور نفس در

 1فردانیملیح السادات 
 چکیده:

مطالعه نفس آدمی و گرایشات مثبت و منفی آن از مهمترین مسائلی است که شناخت آن فرد 
ر از این منظادت و شقاوت او واقف می گرداند .را به عوامل موثر در صعود و یا سقو  و به عبارتی سع

کافانه الیه با معرفی موشاگر نهج البالغه را کتاب تهذیب نفس بنامیم سخنی به خطا نگفته ایم چرا که 
تجسم یافته  تعالی او در بیان شیوای امام های پنهان وجود انسان راهکار های هدایت و رشد و

است.در تمامی این کتاب عظیم کلیدواژه هایی مکررای مطرح شده که مطالعه فرامین نورانی امام حول 
 حول حیات او از والدت تا مرگ خواهداین کلید واژه ها کمک شایانی به تربیت و تهذیب نفس و سیر ت

قابل  غیرهعمل و زمان و  –نفس  –تقوی  – بصیرت –مرگ  –دنیا  –کرد از جمله این کلید واژه ها 
چنان نگرشی فراگیر به فرد می دهد که قادر  غیرهاهیت واقعی دنیا، مرگ ، نفس وند.بررسی مهست کر

اورای این عالم ، به حیات محدود نشئه دنیوی خود بنگرد خواهد بود تا از افقی فراتر و گسترده تر و از م
و با درک صحیح از موقعیت خود مفتون و مرعوب گذر سریع زمان نگردد و با درک صحیح از هدف 
خلقت خود را در آن مسیر تربیت کند و فرجامی مبارک را برای خویش رقم زند زیرا حیات آدمی و 

یر قابل جبران است. نوشتار حاضر با بررسی کلید واژه های فوق سفر او به این جهان تکرار ناپذیر و غ
الذکر در نهج البالغه در حد بضاعت راههای مهار نفس را از طریب شناخت عمیب وژرف پدیده های 

بیرونی و درونی نفس واکاوی  کرده است .به تعبیر مولوی اگر موسی جان انسان تربیت شود امکان  
چنین تهذیب نفسی اگر چنان در فرد محقب گردد که واعظ و .او میسر گرددنبرد با اژدهای نفس برای 

از درون همواره مراقب او باشد و چنین مراقبتی در همه ادوار حیات تداوم یابد فالح و سعادت  زاجری
را بهترین محمل تحقب  ن فراگیری این فرمان حضرت علیفرد ممکن الوقوع خواهد بود.شاید بتوا

 دانست آنجا که فرمود: خض الغمر ات للحب حیث کان و تفقه فی الدین. چنین امر خطیری

 ، عمل.علی ، بصیرت، االعجاب بالنفس، غفلت، تحمل،نفس،مرگ،دنیا واژگان کلیدی:

                                                           
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی .1
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 روانشناختی آن-کید بر کارکردهای تربیتیأ با ت آموزه های امام علی عقل عاطفی در

 1علی نقی فقیهی

 چکیده:

شرررایط و توانمنرردی هررای عقررل عرراطفی و کارکردهررای  هرردف پررژوهش حاضررر بررسرری
 –روانشررناختی آن اسررت. ایررن پررژوهش از تحقیقررات کیفرری اسررت و بررا روش توصرریفی -تربیترری

تحلیلی، به این مساله پرداختره اسرت کره چگونره مری تروان کرارکرد عقرل را ارتقرا داد؟ و پررورش 
اختی خواهررد داشررت؟. روانشررن -هماهنررگ دو بعررد شررناختی و عرراطفی عقررل چرره آثررار تربیترری

فرره نیسررت ، عقررل در برابررر عاطداد کرره در آمرروزه هررای امررام علرری نتررایج ایررن تحقیررب نشرران
کیرد برر ایرن اسرت کره جهرت بهینره سرازی کرارکرد عقرل بایرد برا دبلکه سرچشرمه آن اسرت،و ت

کمک گررفتن از وحری، علرم و تجربره، بعرد شرناختی و عراطفی بره صرورت هماهنرگ، پررورش 
اختی و عرراطفی عقررل، رشررد ارکردهررای پرررورش هماهنررگ جنبرره هررای شررنیابررد. از جملرره ک

م بررا گرررایش محبترری برره خرردا، انسررانها، خررود، جهرران هسررتی، زنرردگی و فضررائل أشررناختی تررو
دهرد و زمینره را بررای انسانی اسرت کره متربری را بره عملکردهرای شایسرته و مطلروب سروق مری

 نیل به حیات قرب و رضوان الهی فراهم می آورد.  

 .روانشناختی -کارکردهای تربیتی ، امام علی : عقل، عاطفه، هماهنگ سازی،گان کلیدیواژ

 

 

                                                           
                      an-faghihi@qom.ac.irدانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم، مدیر موسسه مطالعاتی مشاوره اسالمی .1



   

                  333 

 یاح الهدايه عز الدين محمود کاشاننهج البالغه بر مصب یاخالق یثیر آموزه هاأت

 1ابراهیم فالح

 چکیده:

قرررآن کررریم  یکرره تررال یادب عربرر نظیررر در زبرران و یو برر ینهررج البالغرره شرراهکار ادبرر
 یاز درون مایرره هررا یادیبرران و شرراعران و سررخنوران بسرریاراسررت در طررول ترراریخ، نویسررندگان و 

 ، یو کررالم خررود را بررا زیررور سررخنان علرر فررراوان برررده انررد یایررن کترراب گرانسررنگ بهررره هررا
ثیر نهررج دترر» بررر آثارشرران زده انررد . ایررن پررژوهش بررا عنرروان یآراسررته و در نهایررت مهررر جرراودانگ

ه ررررو ب یتحلیلرر -یبررا روش توصرریف« یز الرردین محمررود کاشررانراح الهدایرره عرره بررر مصرربالبالغرر
مصررباح الهدایرره نشرران را در  یدر صرردد اسررت کرره شررمیم کررالم  علرر یکتابخانرره ا یشرریوه 

از  یاز مفراهیم اخالقر یبرخر یدهرد کره کاشران یحاصل از این تحقیرب نشران مر یدهد . نتیجه 
بررر، ، پرهیررز از غرررور و تک ی، تواضررع و فروتنرر یفه جررویو ایثررار، قناعررت و صرررجملرره : بخشررش 

ثیر و ددریافررت کرررده اسررت . ایررن ترر یاز کررالم امررام علرر یعفررو و گذشررت و زهررد را  بررا تدسرر
 از تدثیر و اقتباس است نه از سر توارد و اتفاق. یحاک یتدس

 .یاخالق یموزه ها، نهج البالغه، نویسنده، تاثیر، آی: علیواژگان کلید

 

 

 

                                                           
 Fallahabrahim@gmail.com                       واحد ساری  اسالمیاستادیار دانشگاه آزاد  1
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 ثیرگذار نهج البالغه بر جوانانأبررسی معارف ت

 1فاطمه قبادی منفرد

 چکیده:

مجموعره ای از معرارف عمیرب و گسرترده اسرت کره نیازمنرد طبقره بنردی و  نهج البالغره،
تبیین مناسب هر یک بره تناسرب گرروه هرای مختلرف مخاطبران اسرت. یکری از ایرن گرروه هرای 

حرائز اهمیرت و دارای اولویرت اسرت. آنچره در مخاطب، جوانران هسرتند کره از جهرات متعردد 
در خصرروص  وصرریفی ر تبیینرری سررخنان امررام علرریایررن مقالرره سررامان یافترره اسررت، ارائرره ت

بخرش اصرلی  ثیر گرذار نهرج البالغره برر جوانران اسرت کره در سرهدجوانان و بررسری معرارف تر
وع رمتنرر ارفره شناسرری معررروان، گونررری هررای جررررین ویژگررری مهمترررت. بررسرررارائرره شررده اسرر

نهررج البالغرره و شناسررایی معررارف تدثیرگررذار نهررج البالغرره بررر جرروان از جملرره محورهررای ایررن 
مقاله است. نتیجره حاصرل از ایرن پرژوهش نشران مری دهرد کره نهرج البالغره در بردارنرده همره 
اقسررام معررارف اسررالمی در همرره ابعرراد فررردی، اجتمرراعی، اخالقرری، سیاسرری و... اسررت کرره از 

چررون اعتقررادی، اخالقرری و حقرروقی جررزو معررارف ترراثیر گررذار بررر جرروان ایررن میرران معررارفی 
 محسوب می گردد.

 : نهج البالغه و جوان، معارف نهج البالغه، مخاطبان نهج البالغه.واژگان کلیدی
 

 

                                                           
 fatemehghobadi100@gmail.com              کارشناسی ارشد علوم و معارف نهج البالغه دانشگاه قرآن و حدیث، قم       .1
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 مبتنی بر ساختار بالغی« هنهج البالغ» 13بررسی ابعاد تربیتی نامه

 1علی قهرمانی
 2رضا تواضعی
 3 فاضل بیدار

 چکیده:

 امام علی .زبان؛ ضرورت الینفک هر رخداد ادبی است که در بستر آن روح عصر می تپد
بصورت خاص و بشریت بطور عام، از پتانسیل  ا و عبرتها به فرزندش امام حسنهبرای انتقال آموزه

های آن به شیوایی بهره بردند؛ بگونه ای که پیام های روشنی بخش در بعد تربیتی و زبان و ورفیت
ی بجا از فنون زبانی بالغت به بشریت انتقال داده و این کاربرد به علیمی و حکمی خود را با استفادهت

حدی هنرمندانه است که خواننده جز با ژرف بینی و کنکاش مکرر یارای وصول به عمب مفاهیم را 
، مامهای فن بالغت از سوی ارچوبنخواهد داشت.کاربرد مفاهیم و آموزه ها در قالبی از چا

ی بالغی سخن و یا حرکتی هوشمندانه و هدف دار است که ژرفای مفاهیم، با کم رنگ کردن جنبه
 در شود، بلکه بطور کلی خاصیت خود را از دست خواهد داد.کنار گذاشتن آن نه تنها حاصل نمی

میت ابعاد ها ، از فن بالغت برای بیان اهها و خطبههمچون دیگر نامه نهج البالغه، امام 31نامه
ی است که، خاصیت جدایی ناپذیر از این نامه و همه ک گرفته و این بالغت کالم امامتربیتی کم

 گفتار وی پیدا کرده است.

 ، تربیت، بالغت.ه، نهج البالغامام علی واژگان کلیدی:

                                                           
 انشگاه شهید مدنی آ ربایجاناستادیار زبان و ادبیات عربی د .1
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آ ربایجان .2
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آ ربایجان .3
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 قل در کالم امیرالمؤمنین علیبازتاب تعلیم و تربیت و تع
 1علی قهرمانی

 2زادهسمیرا حبیب

 3حکیمه رستمی

 چکیده:
، تعلرریم و تربیررت و تعقررل از جایگرراه کررالم گهربررار امررام علرری در نهررج البالغرره،

هررای پرررورش ای برخرروردار اسررت. تعلرریم و تربیررت عبررارت اسررت از فررراهم کررردن زمینررهویررژه
استعدادهای انسان و منظرور از  عقرل نیرویری اسرت کره بره وسریل  آن، انسران حرب را از باطرل و 

در ارزشررمندی ایررن .یابررد شناسررد و برره معرفررت کلرری دسررت مرریاز نادرسررت برراز مرری درسررت را
امررور همررین بررس کرره هرردف از بعثررت پیررامبران ، تعلرریم و تربیررت برروده و از عقررل نیررز برره عنرروان 

-هرای ایرن دو پیرامبر مریپیامبر درونی یراد شرده و انسران همرواره نیازمنرد ارشرادات و راهنمرایی

هررای تعلرریم و تربیررت بیرردار اقررع گردد.لررذا یکرری از بهترررین راهباشررد ،تررا در مسرریر درسررت و
سرراختن و پرررورش نیررروی عقررل اسررت. مقالرر  حاضررر برررآن اسررت بررا نگرراهی گررذرا  بررر معنررای 
لغوی و اصطالحی تعلریم و تربیرت و تعقرل سرپس رابطر  عقرل  برا علرم ،دعروت بره فراگیرری آن 

تحلیلرری،  -بررا روش توصرریفی، المررومنینهررای تربیترری در کررالم امیریررت ثمرررهو در نها
ز چرره جایگرراهی در تعلرریم و تربیررت و نیررز تعقررل ا د تبیررین پاسررخ برره پرسررش زیررر برآیررد:درصررد

 برخوردار است؟ کالم امام علی

      .تعلیم، تربیت، تعقل، امام علی :کلیدیواژگان 

                                                           
 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آ ربایجان .1
 شهید مدنی آ ربایجانکارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه  .2
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آ ربایجان  .3
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 در مسجد کوفه تربیتی مناجات حضرت علی -یدی رهیافت های توح

 1کیومرث قیصری گودرزی
 2منصور خوشخویی

 چکیده: 

در  تحلیررل مناجررات عرفررانی حضرررت علرری هرردف از ایررن پررژوهش بررسرری و
مسجد کوفه به منظرور اسرتنبا  و اسرتخراج رهیافرت هرای تربیتری و تبیرین رابطره انسران برا خردا 
بر اساس این مناجات سترگ و عظریم مری باشرد.در ایرن مناجرات کره دعرایی برا مضرامین عرالی 

عرراجز هسررتند ، مرروالی متقیرران معرفترری اسررت و غواصرران ژرفررای معنررا از غرروص در اعمرراق آن 
طرره بررین انسرران و خرردا بررر اسرراس رابطرره فقررری و رحمررت و عطوفررت برره ترسرریم راب علرری

 گسترده  خدا نسبت به انسان ، با ناب ترین واژگان و متعالی ترین مفاهیم پرداخته است.

بالغررت و شرریوایی و جامعیررت معررانی بلنررد و معنرروی ایررن مناجررات مایرره هرردایت و 
آلروده و سرگشرته بره انرواع  نجات انسان گرفتار در وهرم زار تفکرر مرادی گررای عصرر حاضرر کره

منی اسرت دشرد و سراحل ایرن اقیرانوس بری کرران مرتناقض ها و تکثرها و غرورهرا اسرت ، مری با
کرره آدمرری مرری توانررد دوبرراره معنویررت از دسررت رفترره خررویش را برراز یابررد و بررا درک صررحیح و 

بررا بینشری واقعری نسرربت بره جایگرراه خرود در نظررام هسرتی ،برره براز آفرینرری و بهبرود رابطرره خرود 
 پروردگارش همت بگمارد.

 .حضرت علی: خدا، توحید، انسان، واژگان کلیدی

 

                                                           
        k.gheysari@chmail.ir              . دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه بو علی سینا،        1
 m-khoshkhooei@yahoo.com                     فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه بوعلی سینا استادیار .2
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 الگوی کامل تربیت اسالمی البالغهنهج 

 1سیدعلی کرامتی مقدم
 2 منه حسينی جهانگيرسیده

 چکیده:
انسان در مسیر حیات خویش برای رسیدن به سعادت و رستگاری نیاز به تربیت و هدایت    

وجود  هااستعدادهای درونی خویش دارد. برای کشف و شناخت استعدادها و پرورش صحیح آن
مربی و هدایتگر ضرورت دارد. این مربی باید انسان را بشناسد و فلسف  وجودی انسان و هدف از 

 ءداند و با خالب هستی ارتبا  معنوی کاملی داشته باشد. بر این مبنا کسی را بهتر از انبیاخلقت او را ب
مایند. با بیت نهای دینی و متعالی ترتوان یافت که بتوانند افراد را با اندیشهنمی و امامان معصوم

د تا انای داشتهیابیم که آنان به تربیت انسان اهتمام ویژهدر می ر و تدمل در سخنان ائم  اطهارتدبگ 
ان در بین امامسئوال اصلی این پژوهش این است که بتوانند جامعۀ بشری را به تکامل برسانند. 

چه دیدگاهی نسبت به تربیت انسان دارد و برای تربیت صحیح افراد  ، حضرت علیمعصوم
های اگرچه در این زمینه مطالعات فراوانی انجام شده و مقاالت و کتاب اند.چه نکاتی را بیان فرموده

آن چنان عمیب و گسترده است که باز هم نیاز به  ته شده است ولی سخنان امام علیزیادی نوش
ها را کشف کنیم و این معارف ارزشمند را به دیگران تحقیب بیشتری داریم تا زوایای پنهان آن

خطاب به امام حسن  13البالغه و به خصوص نامۀ اله تعاليم ارزشمند نهجدر این مق بشناسانیم.
را مورد بررسی قرار گرفته و قطراتی از دریای بيکران و رهنمودهای ارزشمند  ن  مجتبی

 را پيرامون تربيت انسان بيان شده است. حضرت

 البالغه.، نهجیت، دین اسالم، قرآن، امام علیتربواژگان کلیدی: 
                                                           

 مدرس دانشگاه علوم اسالمی رضوی -دکترای زبان و ادبیات فارسی . 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی .2
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 و امام رضا در ديدگاه امام علی تربیت
 1سیدعلی کرامتی مقدم

 2آمنه حسینی جهانگیرسیده
 چکیده:

تربیت، پرورش اسرتعدادهای درونری فررد و بره فعلیرت در آوردن آنهرا اسرت. هرر یرک     
و همرر  تررالش خررود را برررای رسرریدن برره  .ننههداز نظامهررای تربیترری اهررداف خاصرری را دنبررال مرری

انسران در حیرات خرویش بررای رسریدن بره سرعادت و رسرتگاری نیراز بره  بندنرد.میها به کار آن
وجرود یررک مربرری کراردان برررای کشررف و شرناخت اسررتعدادهای درونرری  تربیرت و پرررورش دارد.

مربرری و رود؛ از ضررروریات اولیرر  تربیررت برره شررمار مرری هرراانسرران و پرررورش صررحیح آن
برره تعررالی او را در ایررن جهرران مررادی هرردایتگری کرره هرردف از آفرررینش انسرران و راه رسرریدن 

هررای تربیترری و بشناسررد و بررا خررالب انسرران ارتبررا  تنگرراتنگی داشررته باشررد. شررناخت اندیشرره
هههای تربيتههی در جوامهه  در حررل بسرریاری از چررالش شررمند آن بزرگرروارانهههای ارزتوصرریه

ن .نههونی مفيههد و راهگشهها خواهههد بههود؛ بههه ایههن جهههت نههرورت دارد والههدین و دسههت انههدر.ارا
هههای تربيتههی  شههنا شههوند. ههها و توهههيهتعلههيم و تربيههت، بههه خصههوص معلمههان بهها ایههن اندیشههه

و امررام  برره خصرروص امررام علرری ائمرر  هرردی سررئوال اصررلی پررژوهش ایررن اسررت کرره
چه دیدگاهی نسربت بره تربیرت انسران دارنرد و بررای تربیرت صرحیح افرراد چره نکراتی  رضا

بالغرره و سررخنان گهربررار امررام الم ارزشررمند نهررجانررد. برررای ایررن کررار، تعررالیرا بیرران فرمرروده
و  ایههمرا در ابعرراد معرفترری، اعتقررادی، عبررادی، رفتررار فررردی و اجتمرراعی بررسرری کرررده رضررا

قطراترری از دریررای بیکررران و رهنمودهررای کرراربردی و ارزشررمند آن بزرگررواران را پیرامررون تربیررت 
 . ایمانسان در این مقال کوتاه بیان نموده

 .و امام رضا اه، دین اسالم، قرآن، امام علیانسان، تربیت، دیدگواژگان کلیدی: 

                                                           
 مدرس دانشگاه علوم اسالمی رضوی -دکترای زبان و ادبیات فارسی . 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی .2
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 امام علی سیره يم و کرامت انسانی درجايگاه تکر 

 1زینب کریمی
 2زهرا حسین هاشمی

 چکیده:

کند. توجه به کرامت و تکریم نفس داللت میای است که بر بزرگواری و عزتکرامت واژه
مبتنی بر احترام نهادن  شود. سیره امام علیر دیده میبسیا رفتاری امام علیان در سیره و انس

به انسان و بزرگداشت مردمان بود. از تحقیر و پست شمردن مردمان حتی دشمنان خویش خودداری 
برافزایش سطح معرفت و تفکر و تعقل مردمان با حفظ  و هموار سعی و تالش امام علی کردندمی

تواند برای جوامع حاضر و در سطح مدیریت نفس بود؛ این امر میآنان و عزت های وجودیارزش
ران و مدیران الگوی شایسته و بایسته باشد. این امر نمونه ازی سای  فرهنگاجتماعی نیز برای مدبگ

های واالی انسانی است؛  کرامت و بزرگواری، جای در جهت ارزش نهادن بر ارزش امیرمومنان
چنان اهمیت آن رامت انسان در سیره و رفتار امیرمومنانر را بگیرد. لذا رعایت کتوهین و تحقی

دارد که همواره در روایت متعدد آمده است که ایشان، هر آنچه را که باعث زیر پا گذاشته شدن حرمت 
کرد. در این راستا، این پژوهش درصدد است با استفاده از روش و کرامت انسان بود را نفی می

در این  در زمینه کرامت انسانی، عملکرد امام تحلیلی به بررسی سیره امام علی -فیتوصی
عداختن به نمونه های از توجه امیرزمینه، پر  دمومنان به تکریم انسان و تدثیر و کاربرد الگو قرار دادن بق

 برای جوامع امروز پرداخته شود. تکریم انسانی، سیره حضرت علی

 ، کرامت، انسان، سیره.لیامام ع واژگان کلیدی:

                                                           
 zeinabkarimi24@yahoo.com          دانشجوی دکتری تاریخ اسالم، دانشگاه شیراز                 .1
 دانشگاه اصفهان–دکتری تاریخ اسالم  دانشجوی .2

mailto:zeinabkarimi24@yahoo.com
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 ل در تراز نهج البالغهه آ ويژگی های انسان کامل وايد

 1محمد علی کوثری  

 چکیده:

تبیررین و  یومررادی در پرر ی، اعررم از الهرریمکاتررب فکررر یشرراید بترروان گفررت کرره تمررام
اند  هررا خواسررتهانسرران ایرردال وکامررل هسررتند. همرره ایررن مکتررب یزنرردگ یهاشاخصرره یمعرفرر

در ایرن دنیرا  یایردآل و آرمران ینسران هرا را بره یر  زنردگرا ارائه کنند کره ا یهایشاخصهاصول و 
از  یو برره پیرررو وائمرره اطهررار یان بیرران کردکرره تنهررا پیررامبران الهررتررویت مأبرسرراند. برره جررر

توانسررته انررد شرراخ  هررای واقعرری انسرران کامررل رابرره  یو حکیمرران الهرر یآنرران عالمرران ربرران
ولری  را دیگرران ممکرن اسرت معیارهرایی درایرن زمینره ارائره داده باشرندبشریت معرفی نماینرد.زی

 ولری واقرع امرر موضروع دیگرری اسرت. مین کننرددن را تراینکه بتوانندسعادت دنیرا وآخررت انسرا
منرران ون جاسررت کره مراجعرره بره سررخنان امیرمسرچشرمه نوشررید.ای از ایرن اسررت کره بایررد آب را

معنرا مری تواندراهگشرا باشرد ،چراکره درتمرام زنردگی بعنوان یک انسران کامرل و ایردال بره تمرام 
سراسر نور ایشران سربک زنردگی وویژگیهرای یرک انسران کامرل مشرهود اسرت. دربرین شاخصره 

 در های انسان کامل برخری جامعیرت بیشرتری دارنرد وبره نروعی امهرات محسروب مری شروند.ما
الغرره باشررد وبرره تررراز نهررج الب ایررن مقالرره ده ویژگرری برجسررته انسرران کمررال یافترره راکرره در

 بررسی می نماییم. نظر امام علی از سوب می شوندنظرمهمترین ویژگی ها مح

 ، نهج البالغه، ایده آل، انسان.: امام علیواژگان کلیدی

                                                           
    makosari@yahoo.com         مدرس دانشگاه ودانشجوی دکتری .1
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 به امام حسن ی تربیتی اخالقی از  امام علیشناسی نامهبازتاب ايدئولوژی در سبک
 )مطالعه موردی سبک شناسی در سطح نحوی(

 1گلیج فاطمه

 2زری انصاری نیا  

 چکیده:
ا، شناختی، ارزشهی، نگرش شخصی و  هنیت هستیامتن نوشتار و گفتار هر گوینده در

گاه یا یتلق گاه نمودار میها، باورها، احساسات وی، به طور خودآ کنش و  یهاشود. شکلناخودآ
ن زباارد.د یگاتنگند تنو فکری مشخ ، پیو یی  وضعیت اجتماع یهایبا ویژگ یواکنش کالم

دهد و هم از آن شکل یشکل م یاست؛ هم به ایدئولوژ یدر سطوح متفاوت، حامل ایدئولوژ
 ی، نحوی و بالغی(های آوایی، واژگانپذیرد. ایدئولوژی در سطوح مختلف سبک و کالم )نظامیم

به امام   ام علیی امتحلیلی، نامه -این پژوهش بر آن است که با روش توصیفییابد. نمود می
 یح نحوی بررسی کند. ساختارهای نحوشناسی در سطرا  با تکیه بر دانش سبک حسن
کلمات تحمیل  یخود را بر روابط نحو یوژی ، اهمیت خاصی دارد. ایدئولوژها در ایدئولجمله

 رتوان گفت؛ این تحمیل صریح و آشکاگزیند. البته مییماز گرامر را نیز بر یکند و نوع خاصیم
گر شده است، که با ای در این نامه جلوهشناسی در سطح نحوی با نظم و هنر ویژهنیست. سبک
ای هها، تقدیم و تدخیر، ندا، استفهام از ویژگیهای آننشینی کلمات و ترکیبی همدقت در نحوه

، اندمدنظر داشته ب با مفاهیم اصلی که امام علینحوی برجسته در این نامه است که متناس
 قرار گرفته است. 

 .امام حسن ، ی، سطح نحوی،امام علیشناسایدئولوژی، سبک: واژگان کلیدی

                                                           
 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه مازندران .1
 ادبیات عربی، دانشگاه الزهراء دانشجوی دکتری، گروه زبان و  .2
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 در نهج البالغه و اصول اخالق در سیره حضرت علیمبانی 

 1صدیقه لبنی مطلب

 چکیده:

اخررالق و موضرروعات پیرامررون آن از جملرره مبرراحثی اسررت کرره در مکاتررب فکررری 
دینری ، جایگراه ویررژه ای را بره خررود اختصراص داده و هررر مختلرف اعرم از مکاتررب دینری و غیررر 

 مکتب با توجه به نوع جهان بینری خرود ،مبرانی و اصرول خاصری را بررای آن ارائره کررده اسرت. برا
 ، در ایرن نوشرتار، نظرام اخالقری در سریره آن منین علریوتوجه به جهران بینری عمیرب امیرالمر

اسررت و مبررانی و اصرول آن برره تفکیررک در نهررج البالغرره مرورد بررسرری قرررار گرفتره  حضررت
حضررت ،نظرامی  مطرح گشته اند .بر این اسراس، بره نظرر میرسرد کره نظرام اخالقری در نگراه آن

تکلیف گرا بوده و حسرن فعلری و حسرن فراعلی درتحقرب فعرل اخالقری مرورد تاکیرد قررار گرفتره 
مسراوات وکرامرت است .در این نظرام، آزادی و عقالنیرت بره عنروان مهمتررین مبرانی و برابرری و 

 انسانی و... نیز به عنوان مهمترین اصول  قابل طرح می باشند . 

 .نهج البالغه، مبانی، علی سیره ،اصول اخالق: واژگان کلیدی
 
 

 

 

                                                           
                                                                                             s.labanymotlagh@yahoo.comالزهراءهیئت علمی دانشگاه  .1
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 منینؤبیت دينی و اعتقادی در سیره امیرالمجلوه های تر 

 1روح الله متقی نیک
 2نفیسه زارعی

 چکیده:

برا انتخراب راه صرحیح و پیمرودن صررا  مسرتقیم  هدف از آفرینش انسان ایرن اسرت کره
گراه  به رستگاری و مقام قررب الهری برسرد. در ایرن مسریر نیراز اسرت انسران برا راهنمرایی افرراد آ

ویرژه در سرنین رو، تربیرت صرحیح در تمرام سرنین، برهبه سوی رستگاری رهنمرون گرردد . از ایرن
ر و تحقیرب در آیرات قررآن، سریره، پرذیر جروانی تردثیر بسریار مهمری دارد. برا تردبحساس و نقرش

ترروان مالکهررای رسررتگاری مرری خصرروص حضرررت علرری، بررهتررار معصررومانگفتررار و رف
-در بیانرات خرود، بره یدن بره آن ترالش نمرود. حضررت علریرا بهتر شرناخت و جهرت رسر

نهررج البالغرره کرره در وصرریت برره فرزنررد صررالح و جرروان خررویش، امررام  31خصرروص نامرره 
بیتررری بسررریاری را در اصرررول و مبرررانی اعتقرررادی از جملررره ، نوشرررتند؛ نکرررات ترحسرررن

انررد و نیرراز ضررروری هررر جرروان خداشناسرری، امررام شناسرری، جهرران شناسرری و ... را یررادآور شررده
پررژوهش حاضررر برره دنبررال پاسررخگویی برره دنبررال ایررن ه آنهررا را بدانررد و برره کررار گیرررد. هسررت کرر

نرران در سرریره حضرررت اسررت کرره اصررول و مبررانی اعتقررادی در تربیررت دینرری و مررذهبی جوا
 را بررسی کند. علی

 ، خداشناسی، خود شناسی.یننمو: تربیت دینی، سیره امیرالمواژگان کلیدی

 

                                                           
  motaghinik@gmail.com          کارشناس ارشد فقه و حقوق اسالمی، قم .1
 na.zareei2003@gmail.com     کارشناس ارشد قرآن وحدیث، قم .2
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 پیرامون مرگ و کارکرد آن در دنیای امروز در آمدی بر ديدگاه امام علی

 1زهرا محققیان
 چکیده:

بشررر برروده و مرررگ، برره منزلرره واقعیترری انکررار ناپررذیر، مسرراله تمررام دوران هررای زنرردگی 
هست. منتها در دوران مردرن، بره دلیرل نروع نگراه منفری انسران امرروزی نسربت بره مررگ، مررگ 
امررری مررذموم تلقرری شررده  و مرری بایسررت آن را کنررار گذاشررت و بجررای آن، توجرره برره زنرردگی را 

ه واکراوی مررگ در مدنظر قرار داد.در ایرن راسرتا پرژوهش حاضرر، بررای بررسری اندیشره فروق، بر
ل بردین پرداختره ترا تفکرر ایشران را در ایرن موضروع بررسری نمایرد. بررای نیر علیکالم امام 

در سرره بخررش مرررگ اندیشرری، مرررگ دیررداری و گررذر از مرررگ،  هرردف، ابترردا بیانررات امررام
تفکیک شده و سرپس بعرد از خروانش امرروزین توصریفات ایشران  یرل حقرایب اخرروی، کرارکرد 

. یافترره هررای پررژوهش حرراکی از آن اسررت کرره عملرری آن هررا در دوران مرردرن بیرران گردیررده اسررت
مرگ، نره تنهرا "پایران بخرش" زنردگی نیسرت بلکره "ارزش بخرش" زنردگی نیرز بروده و حتری مری 

، آدمری مری توانرد بواسرطه مررگ اندیشری هم بود چراکره مطرابب کرالم امرام بایست قدران آن
مررین دنیررا، برره زنرردگی راسررتین و جاودانرره خررویش را آغرراز کرررده و بررا درک بهشررت و جهررنم در ه

آنچره بایرد در اندیشره آن زندگی خویش معنرا بخشرد. بنرابراین بررخالف تفکررات انسران مردرن، 
 .یابداست نه زندگی؛ و زندگی، تنها با اندیشه به مرگ است که ارزش می« مرگ»بود، 

 .اندیشی، مرگ دیداری، امام علی مرگ، زندگی، مرگ واژگان کلیدی:
 

                                                           
  z.mohaghegh@gmail.com    فارغ التحصیل مقطع دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان   . 1

mailto:z.mohaghegh@gmail.com
mailto:z.mohaghegh@gmail.com
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 علی امام سخنان و سیره فردی در اخالق های مؤلفه
 1روح الله محمدی
 2داوود فرامرزی

 چکیده:

 اخرالق میران ایرن در کره اسرت اخالقیرات رعایرت اجتمراعی، زنردگی اساسری اصول از
 آن افرراد کره آن مگرر شرود نمری صرالح ای جامعره هریچ دارد، زیررا ای ویرژه اهمیرت فرردی

 ایرن فرردی، اخرالق اهمیرت بره توجره برا رو، ایرن از کننرد. رعایرت را اخالقری اصرول جامعره
 مری فرردی اخرالق هرای لفرهوم بررسری بره ،علری امرام سرخنان و سریره در کاوش با نوشتار

تروان تزکیره نفرس، همراهنگی رفترار برا گفترار، تقواپیشرگی،  مری بحرث ایرن رهگرذر از پرردازد.
 مهمتررین از را فروتنری و کبرر، تواضرع از دوری صربر، راسرتگویی، شرکرگزاری، توکل،زهرد،،

 دانست. علی امام دیدگاه از فردی اخالق های مولفه

 .علی امام سیره، فردی، اخالق اخالق، واژگان کلیدی:
 
 

 

 

 

                                                           
 roohollah.mohammadi88@gmail.com     میدانشگاه علوم و معارف قرآن کر عضو هیئت علمی و حدیث و قرآن علوم دکتری .1
 کریم  قرآن معارف و علوم دانشگاه مجید قرآن تفسیر رشته کارشناسی مقطع دانشجوی .2
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 یمنین علؤی از مشی حکومتی امیرالمبايسته های اخالقی حاکمان اسالمی با الگوپذير 

 1سعید محمدی

 چکیده:

بدون تردید، در هر شرایطی، کسب و احراز همه فضایل اخالقی برای انسان الزم است و پرهیز 
ای فضایل، در ارتبا  و موقعیتی از همه ر ایل اخالقی، مورد توصیه و تدکید است. لکن احراز پاره

 باشد. بدین لحاظ، توفیب در انجام ووایف ویتر مموقعیت مدیریت و رهبری الزمخاص، مانند 
است. مقصود از  یویژه ا یاخالق یهابه نحو احسن، نیازمند بنیان یهای مدیریت و رهبرسالتر

یر دارد. حاکمان تدث یشخصیت در تکامل که استیو اخالق یاعتقاد یها، ارزشیاخالق یهابنیان
و  یمعنو یاهگرایشاز یبخش نخست شود. دستهیبه سه دسته تقسیم م یاین بنیانها به صورت کل

 که تاس یها و صفاتیاز ویژگ یبخش دوم ؛ دستهدارد نقش او و رفتار در عمل باشد کهیحاکم م یدین
 وحاکم است  یرود و منشعب از نحوه تربیت فردیشمار م اخالق و رفتار حاکمان به و اساس پایه

 یاکه بر هر جامعه یمعنباشد بدینیدم مع با مرحاکم در اجتما یرفتار انسان دسته سوم در حوزه
 ینیز ملزم به رعایت آن اصول اخالقباشد که حاکم یمترتب م یها و اصول اخالقاز ارزش یادسته

 یمثبت یها، گامبا مردم کارگزاران طهراب اصالح در حکومت خود در راه یمنین علوامیرالماست. 
 نمود و پیوسته آنان ها ارائهرفتار آن و اصالح کارگزاران را در گزینش یضوابط یعل . امامبرداشت

ترغیب  یاخالق ها و آفاتیخود از ناشایستگ پیراستن و به سفارش شایسته یاخالق یهایویژگ را به
ر الگو قرا ها به عنوانحکومت یکارگزاران در تمام یتمام یتواند برایم ینمود که این اصول اخالقیم

 گیرد. 
 ، کارگزار، مردم.یاخالق یها، حکومت، بایستهی: اخالق، علیواژگان کلید

                                                           
 sandughche@yahoo.com         دانشگاه پیام نور تهران مرکز       کارشناسی ارشد فلسفه اخالق .1
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 نهج البـالغه 162امهال الهی با تکیه بر قصـار 

 1مرحمت محمدی
 2معصومه حاجی مقصودی

 چکیده:
 در صدد است به بررسی« نهج البرالغه 264امهال الهی با تکیه بر قصرار »این مقاله با عنوان 

-آور، فریفتهآور و سرورمصادیب شاخ  امهال الهی مذکور در حکمت اعم از استدراج با امور بهجت

ای هشدن با واهر اعمال با پوشش قرار گرفتن بر آنها و به فتنه افتادن با مدح مردم و تبیین ارتبا  آزمایش
البالغه مطرح شده است؛  الهی با امالی الهی بپردازد. وسائل ابتال و امتحان الهی متعددی در نهج

ها به خاطر استدراج و هالکت افراد اما یکی از موارد ابتال موردی است که این ابتالئات و فرصت دادن
 اند: گروهی که آلودگی کمیبندی گناهکاران سه دستهگر صورت گرفته است. در یک تقسیمطغیان

کند. گروه دیگر هایی میگرفتار مجازاتدارند خداوند این گروه را در همین جهان برای پاک شدنشان 
تری دارند که در صورت توبه نکردن در آخرت گرفتارند. گروه سومی هستند که سرکشی گناهان سنگین

کند. عذاب استدراجی می اند خداوند آنها را در همین دنیا گرفتار عذاب استدراجرا به حد اعلی رسانده
کند، میدان گیرد و توفیب را از آنها سلب میکاران لجوج میآن است که لطف و رحمت خود را از گناه

دهد تا پشت آنها از بار گناه سنگین گردد. گذارد و هر روز نعمت بیشتری به آنها میرا برای آنها باز می
ی هایگونهکوبد. استدراج بهآید و آنها را در هم میناگهان مجازات سنگین و دردناکی به سراغشان می

جمله اشتهار به نیکوکاری، پوشانده ماندن گناهان انسان بر انسان صورت گیرد که هیچ  مختلف از
 تر از مهلت دادن خداوند به انسان نیست.ابتالیی سنگین

 نهج البرالغه. 264: استدراج، امهال الهی، ستر گناهان، مدح مردم، قصرار واژگان کلیدی

                                                           
 کرمان فاطمیه حوزوی عالی آموزش موسسه دانش آموخته مقطع سطح سه حوزه علمیه، مدیر و مدرس . 1
 a.maghsoudi0@gmail.comدانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث قم، مدرس موسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه کرمان     . 2
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 حکام صفویمیزان تطابق رفتار و  لیتهای دينی از نگاه امام علیتعامل با اق
 )مطالعه موردی دوره شاه عباس صفوی( با سیره حکومتی امام

 1عباس مسیحا
 چکیده:

به عنوان دومین معصومی که زمامداری و حکومت بر  منین امام علیوسیره حکومتی امیرالم
به شمار  ائمه اطهارعهده داشته است سرمشب و الگوی مناسبی برای حکومتهای تشیع پیرو مردم را به

هم مشحون با رخدادها و ساله آن 0.5ای کوتاه در بازه آید هر چند که دوره زمامداری آن حضرتمی
است اما، از رهگذر همین رخدادها در سیره رفتاری و گفتاری خویش شمای کلی از یک جنگهای مکرر بوده

رسهای مهمی اخذ نمود. یکی از موضوعات مهم توان از آن دحکومت شایسته اسالمی را ترسیم نموده که می
جامعه اسالمی در گذشته و حال چگونگی مواجهه و تعامل با اقلیتهای دینی در جامعه و خارج از جامعه 

 باشد. در مجموعه سیره رفتاری و همچنین در فرازهای متعددی از مکتوبات و فرمانهای اماماسالمی می
ن ها و ضوابط  روشنی جهت ایملدستورالعاست،الغه انعکاس یافتهنهج الببه کارگزاران خویش، که عمدتا در 

تواند رهگشای جامعه فعلی ما نیز باشد. از سوی دیگر حکومت صفوی را نیز شود که میله یافت میدمس
سال  254عشری به حساب آورد که توانست در بازه زمانی توان به عنوان اولین حکومت مستقل شیعی اثنیمی
داری حکومت شیعی نمادی از یک ای از سرزمینهای اسالمی حکومت نموده و با داعیهخشهای عمدهبر ب

عشری باشد و شاه عباس صفوی به عنوان مقتدرترین حاکم این دوره که به تنهایی بیش از جنبش شیعی اثنی
ه اقلیتها را در کارنام یک پنجم حاکمیت این دوره را به خود اختصاص داده است نمادی بارز از نحوه تعامل با

که در این حکومت علما به مثابه نائبان امام دوازدهم حکومتی خویش انعکاس داده است. هرچند
، فرصت و امکان حکومت بر جامعه نیافتند اما حکام صفوی با ادعای نیابت از علما، خود را شیعیان

 مقایسه رفتار و سیره حکومتی امام علی  روایندانستند. ازمی مرید و تابع تام و کمال ائمه معصومین
ی شاه عباس اول  بر جامعه ایران اسالمی، رهنمودهای فراوانی را برای ما خواهد داشت. ساله 54با حاکمیت 

با بررسی این رفتار در نهایت، علیرغم یکسانی واهری تعاملها، تفاوت ماهوی نیات و منویات حکومتی در 
 گردد.هر دو دوره مشخ  می
 .اقلیتهای دینی ، حکام صفوی، شاه عباس اول،: حکومت امام علیواژگان کلیدی

                                                           
 Masiha_72@yahoo.fr                 دانشجوی دکتری شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب قم   .1
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 بر ديدگاه امام علی نتايج رعايت اخالق کار در آيات و روايات با تأکید آثار و

 1محمد علی مشایخی پور 

 چکیده:

کیررد پیررامبر  بررر متخلررب  ان عظررام و ائمرره دیررناهتمررام و توجرره قرررآن برره اخررالق و تد
ماننرد آن در زنردگی فرردی یبردیل و بر، حکایرت از نقرش برییشرئون زنردگ یشدن به آن در تمام

و اجتمرراعی انسرران دارد. کررار نیررز برره عنرروان یکرری از عوامررل مهررم ومرروثر در حیررات انسررانی، برره 
مدارانرره در آن مررد کرره رویکررردی اخررالقنتررایج مطلرروب و شایسررته منتهرری نخواهررد شررد مگرررآن

کیررد گیرررد. و شرراید درسررت بهمررین خرراطر باشررد کرره در نظررر قرررار آیررات و روایررات توجرره وتد
 یباشررد. ایررن توجرره و رعایررت وبکررارگیراخررالق در آن شررده  یبررر رعایررت وبکررارگیر یبسرریار

اخالق در کار آثار و نتایجی را نیرز بره برار خواهردآورد. ایرن نوشرتار درصردد اسرت برا اسرتفاده از 
ایررن آثررار و نتررایج را  مررات گهربررار امررام علرریکیرره بررر کلآیررات و روایررات و برره ویررژه بررا ت

شناسررایی کرررده و مررورد بررسرری و تجزیرره و تحلیررل قرررار دهررد تررا از ایررن طریررب ضررمن شررناخت 
 این موارد زمینه مناسبی برای ایجاد رغبت و میل به سوی رعایت اخالق کاری فراهم شود.

 .امام علیج البالغه، : قرآن، کار، اخالق کار، نهواژگان کلیدی 

 

 

 

                                                           
  m.mashayekh68@yahoo.com                  علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث آموخته دکتریدانش .1
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 در آئینه سیره علوی« سبک زندگی»

 1عباسعلی مشکانی سبزواری

 چکیده: 

بررره عنررروان  منین علررریومومرررای و سررریره امیرالمرررع پیشررروایان دیرررن هسررریر
، ترسرریم کننررده شرریوه هررای گونرراگون هررای زنرردگی در صررحنهسرسلسررله امامررت، خصوصررای

حیرات بشررری، و یگانرره راه و روش و برنامرره دقیررب بررای زنرردگی فررردی و اجتمرراعی مسررلمانان 
ت اسرت. سریره امیرالمر بره عنروان الگروی عملری اسرالم، نقطره  منین علریوو آحاد بشرریگ

هرای مختلرف نردگی و الگوهرای رفتراری حیرات آدمری در حروزهمرکزی ارائه شریوه و سربک ز
کوشرد ترا برا مرروری اجمرالی، اثبرات کنرد کره باشد. مقاله حاضر با نگاه توصریفی مریآن می

هررای سرریره علرروی و سرربک زنرردگی سررخن ترروان از پیونرردی آشررکار و اسررتوار بررین آمرروزهمرری
سرربک زنرردگی »یرراز ترروان ادعررا کرررد همرره الگوهررای رفترراری مررورد نگفررت. هرچنررد نمرری

را وجرود «اسالمی ، بره صرورت کامرل و آمراده الگروبرداری در سریره علروی موجرود اسرت، امگ
هررای اصرریل و سرراختاری سرربک زنرردگی در آن قابررل انکررار نیسررت. برردیهی اسررت چررارچوب

هرای مختلرف نگاه تجویزی بره سریره علروی و ارائره الگوهرای رفتراری ترامگ و تمرام، در حروزه
نگررر و فقاهررت ائرره سرربک زنرردگی اسررالمی، در گرررو رویکرررد کررلزنرردگی بشررری برررای ار

 باشد.حکومتی در پروسه اجتهاد و استنبا  می

 .: سیره علوی، سبک زندگی، الگوی رفتاری، اجتهاد فردی، اجتهاد حکومتیواژگان کلیدی
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  ربیت در سیره امیرالمؤمنین علیمبانی و اصول اخالق و ت
   (هالبالغتکیه بر نامه سی و يک نهج)با 

 1یحیی معروف
 2پریوش خسروی

 چکیده:

تررین درسری کره بروی سرازندگی و از زمران مریالد بزرگتررین دیرن آسرمانی تراکنون، مهرم
عشب را بره مشرام بشرر رسراند، اخرالق و تربیرت اسرالمی برود، اخالقری کره برا تدسری از قررآن، 

بره خرود  رنرگ و بروی جراودانگی برویژه حضررت علری ی امامان معصرومسنت و سیره
نگرراری، سررخنرانی، هررای ترراثیر گررذاری چررون، نامررهبررا اسررتفاده از شرریوه امررام علرری گرفررت.

گیرری عراطفی، جرذب عراطفی و روشرن سرازی حقرایب، توانسرت اصرول اخرالق و تربیرت بهره
عررد  ل شرریعیان دارای سرره بق اسررالمی را ترسرریم کنررد. اصررول اخررالق و تربیررت مرردگ نظررر پیشرروای اوگ

هرای یرران و نرابود کرردن ر ائرل اخالقری(، سراختن )برا اسرتفاده از شریوهاست، ویرران کرردن )و
کر و توجرره برره فضررایل اخالقرری(، تجدیررد ) بررا بهررره ی گیررری از شرریوهتربیترری خودسررازی، تررذگ

ره بره اهمیرت اخرالق و تربیرت اسرالمی در دنیرای امرروز، ایرن مقالره برر آن اسرت  توبه(. با توجگ
 هالبالغری سری و یکرم نهرجه برر نامرهبرا تکیر م علریموضوعات فروق از نگراه امرا که به شرح

 بپردازد.

 ی سی ویک، نامه، امام حسن: اخالق، تربیت، امام علیواژگان کلیدی
 
 

                                                           
 y.marof@yahoo.com               استاد و مدیر گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی کرمانشاه                                  .1
 parivash.khosravi@ gmail.com                        دانشجوی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی کرمانشاه      . 2
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 و ابن مقّفع با تکیه  است اخالقی در انديشه امام علیبررسی تطبیقی سی
 بر" نهج البالغه و"االدب الصغیر و االدب الکبیر"

 1آزاده منتظری
 2صابریزینب 

 چکیده:

نهج البالغه، اثری است که روح زمان و تاریخ را درنوردیده و هیچگاه رنگ کهنگی به خود 
بسیاری  منان علیوصیف صاحب و موالی سخن، حضرت امیرمنگرفته و نخواهد گرفت، در تو

صحاب سخن بی بهره از سخنان گفته اند و شنیده اند اما همچنان، هنوز که هنوز است سخن ا
هر(، صاحب آثار 136گمشده ای دارد.ابن مقفع، مترجم و نویسنده ایرانی تبار بنام )  علی

ارزشمندی چون" کلیله و دمنه" و" االدب الصغیر و االدب الکبیر" از جمله آن سخنوران و اندیشمندانی 
ش یندانش و ب است که این حقیقت را بی عیب ونق  دریافته بود واندیشه و کالمش با گهرهای ناب

، امام و خلیفه مسلمین، را می ت یافته است. سیاست اخالقی علیزین موالی متقیان علی
توان از البالی خطبه ها ، نامه ها و کلمات قصار نهج البالغه تا حدودی دریافت و بی شک ابن مقفع 

تطبیقی  -یفنیز در ترجمه و تالیف آثارش از آن بی بهره نمانده است. این جستار با تکیه بر شیوه توصی
وابن مقفع در نهج البالغه و ادب صغیر و ادب کبیر پرداخته  ه بررسی سیاست اخالقی امام علیب

و مولفه هایی مانند عدالت ، مسوولیت پذیری ،تعلیم و تربیت را در هر دو اثر مورد کنکاش قرار داده 
شاید  دو اثر است که است. تعلیم وتربیت، مهمترین وپربسامدترین مولفه سیاست اخالقی در این

بدان جهت است که با تعلیم و تربیت صحیح،سنگ بنای ارزشهای انسانی در روح و جان انسان و به 
 تبع آن جامعه و حکومت گذاشته  می شود و جامعه در مسیر نیک بختی و سعادتمندی قرار می گیرد.

 

 سیدجعفر شهیدی. : برجسته سازی، هنجارگریزی و انواع آن، نهج البالغه،واژگان کلیدی

                                                           
 استادیار گروه عربی دانشگاه قم  .1
 قم بان و ادبیات عربی دانشگاهناسی زدانش آموخته کارش .2
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 منین علیؤرت امیرالمجايگاه انسان کامل در کالم حض

 1منفردمهدی 
 2محسن موحدی اصل
 3سید محمد  سجادی

 چکیده:

جایگاه انسان کامل به عبارات ، به مقام و یمنین علودر فرمایشات گهربار حضرت امیرالم
از معرفت و شناخت را به همراه دارد به عنوان  یشاره شده است که هر کدام اقیانوسا یگوناگون یعرش

، «فیهم کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن»مثال در نهج البالغه در وصف انسان کامل چنین فرمودند: 
فالسفه و عرفا با «. و لهم خصائ  حبگ الوالی »، «اللهم بل ال تخلوا االر  من قائم لله بحج »

کامل  انسان ی( برایعرفان - ی)فلسف ینظر یشرح آن با مبان ین فرمایشات و درمحوریت قرار دادن ا
عنوان کرده اند که انسان  یرفانو  وق ع یاساس حکمت متعالیه به برهان عقل را بر یچنین مقامات

و غر  آن است، انسان کامل جامع بین  یحبیه و ایجادیه، کمال عالم کیان کامل غایت حرکت
را بر اساس  و صفات و افعال است؛ از این رو انسان کاملمظهریت  ات مطلقه و مظهریت اسماء 

ب به وفرمایش حضرت امیرالم و نظایر آن کرده اند  «خلیفه الله»، «حج  الله»، «الله یول»منین ملقگ
با محور قرار  ما در این نوشتار، آن را مستدل نموده اند. یحکمت متعالیه و عرفان ناب قرآن یکه با مبان

بر اساس حکمت متعالیه و عرفان  به شرح و تبیین جایگاه انسان کامل یلدادن کالم حضرت ع
ان از م که این خود نشببری یمب کالم حضرت امیر پدر ع یزیم تا به ژرف ترین مقامات انسانپردا یم

باشد. به تعبیر  یم یاشرف از معجزات فعل یاین امام همام است که معجزات قول یمعجزات قول
 کند. یداللت بر همین مطلب م« تحت لسانهمخبوء  المرء» حضرت امیر

 الله، خلیفه الله. یمل، حج  الله، ول، انسان کایمنین علوامیرالم واژگان کلیدی:     

                                                           
 mmonfared86@gmail.com       عضو هیئت علمی گروه فلسفه وکالم دانشگاه قم            .1
 movahedi114@yahoo.com      کارشناسی ارشد فلسفه وکالم دانشگاه قم                      .2
 sajad110@yahoo.com               کارشناسی ارشد فلسفه وکالم دانشگاه قم                          .3

mailto:mmonfared86@gmail.com
mailto:movahedi114@yahoo.com
mailto:sajad110@yahoo.com
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 مفهوم شناسی صبر، کارکردها و اقسام آن از منظر نهج البالغه
 1سیدحمید موسوی
 2عطیه اربابی

 چکیده:

در فرهنگ قرآنی و روایی مسررلمانان اسررت. صرربر  صرربر از مفاهیم ارزشررمند اخالقی و عرفانی
مدنینه در برابر دشررواری  البالغه ازنهجتابی؛ در بیها و مهار مسررتمر نفس از عبارتسررت از حفظ طق

جهات مختلف بر اهمیت و توجه به صربر تدکید شده و از آن به عنوان پایه ایمان و بلکه به منزله سر 
ْبَر، ِمَن " 12رضی، محمد بن حسین، نهج البالغه، حکمت ) سرتبرای جسرم و جسرد ایمان یاد شرده ا َفِإنَّ الصَّ

دِ  ْأِس ِمَن اْلَجسرَ یَماِن َکالرَّ صربر عامل پیروزی در کارها است و در شئونات مختلف ایمانی، فردی و  ؛("اْْلِ
ت. اس و صبر بر مصیبت بوده که شامل صبر بر طاعت الهی، صبر بر معصیتاجتماعی دارای مراتبی 

که برای رضای خداوند و تسلیم در شرکیبایی بر این مواقف ابتالی الهی را در صورتی امام علی
ن مرتار ضرن نوشررردانند. در ایان میررب سعادت انسرری تربیت و موجرربرابر اوامر او باشد، مقتض

هج ن ام آن دررپس برخی از کاربردها و اقسرربر، رابطه ایمان و صبر بررسی و سرروم شناسی صررمفه
 گردد.البالغه بیان می

 .صبر، ایمان، کارکرد، مصیبت، معصیت، طاعت، نهج البالغه واژگان کلیدی:
 
 
 

                                                           
 s.hamid.mousavii@gmail.com                     دانشجوی دکتری علوم و معارف نهح البالغه، دانشگاه قرآن و حدیث .1
 atiyeh_arbabi@yahoo.com          استادیار دانشگاه قرآن و حدیث   .2
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 امیرالمؤمنین علی هاصول تربیت اجتماعی در سیر 

 1سمیه السادات موسوی
 چکیده:

بیررت اجتمرراعی را برررای یررادگیری نیازمنردی انسرران برره حیررات جمعرری، لررزوم توجره برره تر
سرازد. اولرین گرام در برقراری ارتبرا  سرالم و روش برخرورد صرحیح برا دیگرران روشرن می هنحو

ایررن زمینرره، ترردوین یررک نظررام تربیترری در سرراحت اجتمرراعی اسررت کرره دارای مبررانی، اهررداف، 
هررای تربیترری باشررد. از آنجررا کرره اصررول تربیترری، زمینرره را برررای دسررتیابی برره اصررول و روش

الزم اسرت کره بررا دقرت زیرادی تعیرین شرروند. برا توجره برره  سررازندهرای مناسرب فرراهم میروش
ت فررر  بررر آن اسرر رفتررار امیرالمررومنین وجررود نکررات تربیترری دقیررب و کرراربردی در گفتررار و

بدسررت آورد. بنررابراین، پررژوهش حاضررر  آن حضرررت هترروان ایررن اصررول را از سرریرکرره می
روش توصرریفی ر  بررا امیرالمررومنین هبی برره اصررول تربیررت اجتمرراعی از سرریرجهررت دسررتیا

تحلیلرری، اطالعررات موجررود در ایررن زمینرره را مررورد بررسرری قرررار داد. دسررتاوردهای پررژوهش 
بندی اولیرره برره در یررک تقسرریم امیرالمررومنین هدهررد کرره اصررول مسررتخرج از سرریران مینشرر

شروند. اصرول عرامی کره زمینره را دار تقسریم میاصول عرام و بسترسراز و اصرول خراص و جهرت
رهاسررازی از »سررازند عبارتنررد از: اصررل هررای تربیترری مهیررا میر اصررول و روشبرررای اجرررای سررای

همچنررین، اصررول خاصرری کرره برره «. ترردارک محرریط اجتمرراعی مناسررب»و اصررل « خودمحرروری
رنش طراحری منظور نگرش سازی و برا توجره بره ابعراد وجرودی انسران، یعنری بیرنش، گررایش و کق

و « ایجرراد عواطررف اجتمرراعی»، اصررل «ایجرراد شررناخت اجتمرراعی»اند عبارتنررد از: اصررل شررده
 «.ایجاد رفتارهای اجتماعی»اصل 

 .امیرالمومنین هسیرتربیت اجتماعی، اصول تربیت، شناخت اجتماعی، : یواژگان کلید
                                                           

                      Smhosna110@gmail.comالزهراءکارشناسی ارشد تعلیم و تربیت و پژوهشگر گروه اخالق و تربیت جامعه .1
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های علویالبالغه و آموزهسازی از منظر نهجی اخالق در تمدنبررسی تأثیر مؤلفه  

  1آباداعظم ناصریان خلیل 
  2آبادیخرممحمد محمدیغالم

 3حسن صیانتی  
 چکیده

و  هرانامره هرا،خطبره شرامل اسرت، کره ینظیرربری کتراب قررآن، از بعرد البالغره،نهرج
البالغرره کتررابی اسررت کرره گویررا بررا مسررایل و باشررد. نهررجمرری علرری امررام گهربررار کلمررات

هررا و کرراریهررا و ریررزهرویرردادهای هررر زمرران، همررراه و همگررام اسررت و بررا تمررامی ویژگرری
سرازی اسرالمی را در آن یافرت. هرای تمردنتروان مولفرههای هرر عصرر آشناسرت کره مریجریان
سررازی هررر ملترری نشررانه تعررالی اقتصررادی، اجتمرراعی و فرهنگرری آن ملررت اسررت و بیررانگر تمدن

سراز در اصرول تمردنباشرد. های فعالیرت آن جامعره میرشد، توسعه و پیشررفت در همره عرصره
، مروازین اسرالمی و انسرانی شرکل گرفتره اسرت و سرعادت دنیروی البالغه بر اسراس توحیردنهج

مشرراهده  هررا و سرریره امررام علرریدر آمرروزه و اخررروی انسرران و جامعرره را برره دنبررال دارد. آنچرره
شررود بیررانگر اصررول پایرره در سرراخت تمرردنی پویررا و زنررده اسررت کرره یکرری از مهمترررین ایررن مرری

ت انسررانی و خودبرراوری و عررزت نفررس و کرامررباشررد کرره شررامل هررا؛ اخررالق مرریمولفرره
 ها است.ورزی، تعقل و خردورزی، تساوی و برابری انسانخودسازی، علم و دانش

 .تعقل ، امام علی البالغه، اخالق، کرامت انسانی،تمدن اسالمی، نهج :یواژگان کلید

                                                           
 az_na664@yahoo.com             کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث .1
 دکتری علوم قرآن و حدیث .2
 دکتری فلسفه و حکمت اسالمی .3

mailto:az_na664@yahoo.com
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 بیتروشهای تربیت در سیره اهل

 1غالم حسین ناطقی

  چکیده:
ه خاتم جمل کریم، تربیت از اهداف اصلی بعثت انبیاء ازبر اساس صریح آیات شریفه قرآن 

به عنوان جانشین آن حضرت و ادامه  بوده است. سایر معصومین پیامبران حضرت محمد
ها بوده و از هیچ کردند و دائما در صدد تربیت انساندهنده راه ایشان، نیز چنین هدفی را دنبال می

آنان به عنوان مربیان جامعه بشریت و الگوهایی تربیتی، نه تنها کردند. تالشی در این ارتبا  دری  نمی
در گفتار که در عمل تالش داشتند دیگران را مطابب با دستورات قرآن کریم تربیت نموده و آنان را همسو 
با ارزشهای دینی و قرآنی بپرورانند. بنابراین، بسیار الزم و ضروری است که سیره تربیتی آن 

لعه و پژوهش قرار گیرد تا از این طریب روشهای تربیتی آنان استخراج و در مورد مطا حضرات
و تالش راختیار دست اندرکاران تعلیم و تربیت در جوامع اسالمی و بشری قرار گیرد. پژوهش پیش

توصیفی در صدد است که با مراجعه -دارد که چنین کاری را انجام دهد و با استفاده از روش تحلیلی
را در باب روشهای تربیتی گزارش نموده  روایی و تاریخی، سیره معصومین م، منابعبه قرآن کری

ی ها بپردازد. براین اساس، تحقیب حاضر پاسخو به اندازه توان و ورفیت موجود، به تحلیل و تبیین آن
کدامند؟ کوشش دارد که پاسخی را  روشهای تربیتی در سیره معصومینسوال که: این است برای 

 برای سوال فوق بیابد.

   روشهای تربیت. ،اهل بیت ،تربیت و تعلیم  :یواژگان کلید

 

                                                           
 nateqi88@gmail.com                دکتری قرآن و تربیت            .1
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 یاز منظر حضرت عل یتربیت یها یبايستگ

 1فاطمه نعیمی مقدم

 چکیده:

راه تربیت درسرت، راهری اسرت کره همر  وجروه آدمری را مرورد توجره قررار دهرد و مسریر 
هریچ وجهری از وجرود او را تعطیرل نمری گرذارد و خطریرات آدمری را شرکوفا مری تربیت انسران 

ر اسرت کره سریگ ال راه مری بررد و ایرن امرر زمرانی مسازد و انسان را در بستر فطرتش بره سروی کمر
موانع تربیت آدمری رفرع و مقتضریات آن فرراهم گرردد و تربیرت آدمری براسراس شرناختی درسرت 

هردفی سریر نمایرد کره بررای آن آفریرده شرده اسرت. و ایرن از انسان بنرا شرود و انسران بره سروی 
سرریر بررر اسرراس اصررولی صررحیح و روش هررایی مناسررب سررامان یابررد، زیرررا اگررر تربیررت آدمرری 
برررخالف ویژگرری هررای فطررری او باشررد و سرریر تربیررت انسرران بررر مبنررای اصررولی صررحیح و 

سرید و گراه رروشهایی مناسب طی نشرود، ترالش هرا و زحمرت هرای تربیتری بره نتیجره نخواهرد 
لررذا در ایررن نوشررتار سررعی شررده تررا بررا اسررتعانت از کررالم الهرری و  نتیجرره عکررس خواهررد داد.

، ضررمن ار مررولی متقیرران علرریسررخنان بزرگرران دیررن برره خصرروص بررا تکیرره بررر بیانررات گهربرر
بیرران تعریفرری از مفهرروم تربیررت و جایگرراه و اهمیررت ایررن مسررئله برره بررسرری عوامررل مرروثر در 

ین نتیجه حاصرل شرده اسرت کره عوامرل مروثر در تربیرت عبرارت انرد از: تربیت پرداخته شود و ا
 وراثت، محیط، سختی ها و شدائد، کار و اراده انسان.

   .ربیت، عوامل تربیتی، امام علیت :یواژگان کلید

 

                                                           
 setareh.sayedi@gmail.com              ، زاهدان          طلبه سطح سه، موسسه آموزش علمیه نرجس .1
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 اسالمی اخالقی کارگزاران حکومت  یها و معیارهامالک
 و امام خمینی از ديدگاه امیرالمؤمنین

 1نوریابراهیم 
 2محمدحسین توحیدی فرد

 چکیده:
لب حالتی روحی است که وجود آن در فرد سبب می راحتی فعل مناسب آن را انجام شود انسان به خق

دهد و ممکن است پسندیده یا نکوهیده باشد. رفتار نیک و برخورد شایسته از دستورات اکید اسالم است تا 
کند با دیگران به نیکی برخورد نموده و ارتبا  توصیه میجایی که حسن خلب را نصف دین معرفی کرده و 

الق واالیش ستوده است و ای با مردم داشته باشند؛ خداوند متعال پیامبر خود را به خاطر اخپسندیده
داند. اهمیت حسن خلب در برخورد کارگزاران یکی از اهداف رسالتش را تکمیل مکارم اخالق می پیامبر

ها، جلب رضایت جامعه، قرار گرفتن مردم موجب ایجاد محبوبیت برای حکومتحکومت اسالمی با 
رو امام گردد. ازاینی میهای الهسوی ارزشمسئوالن در مسیر فالح و رستگاری و گرایش افراد جامعه به

ی اخالقی هاها ارائه داده و آنان را به ویژگیمعیارهایی را در مورد اخالق کارگزاران و اصالح رفتار آن علی
ز تهذیب )ره( نیکند. امام خمینیاخالقی ترغیب میها و آفات شایسته سفارش و به پیراستن از ناشایستگی

ی اکند. هدف از انجام این پژوهش که به روش کتابخانهنفس و کسب فضایل اخالقی را به مسئوالن توصیه می
 مت اسالمی از دیدگاه امام علیدر حکوشده شناسایی وجوه همانندی معیارهای اخالق کارگزاران انجام

داری، تقوا، امانت  اصول بنیادی اخالق کارگزاران مانند؛ -1   شامل : یدر سه بخش اصل)ره( و امام خمینی
زیستی، صبر، قاطعیت ، سادهاصول فردی و اجتماعی کارگزاران همچون؛ تواضع، زهد  -2  ... گرایی و عدل
 یاف، حرص و ... تنظیم و مورد بررسی کارگزاران مانند؛ فساد، ولم و اجحشناسی اخالقآسیب  -3  و ...

یابیم قرارگرفته است. در این مقاله با مطالعه سیره و سخنان این دو شخصیت الهی پیرامون این موضوع درمی
که پایبندی به اصول اخالقی اسالمی و هماهنگی با آن، در اداره حکومت اسالمی و کاهش معضالت ناشی 

های موجود موثر خواهد بود؛ درواقع اصالح کردارها و رفتارها در اداره حکومت اسالمی یک اخالقیاز بی
 باشد.شهر اسالمی است که الزمه آن اخالق نیکو میاصل ضروری برای رسیدن به آرمان

 )ره(.ینی، امام خماران، حکومت اسالمی، امام علی: اخالق، کارگزیواژگان کلید
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 با موالی و بردگان امام علیرفتارشناسی 

 1لیال نیک آئین

 چکیده:

ای دیرررین، در عربسررتان عصررر جرراهلی امررری متررداول بررود. داری بررا سررابقهرسررم برررده
برخررورد اسررالم بررا پدیررده اجتمرراعی بردگرری، مبررارزه بررا ایررن سررنت غلررط از طریررب ارائرره 

پرری سیاسررت  راهکارهررایی برررای حررذف ترردریجی بردگرری بررود. بررا افررزایش تعررداد اسررراء در
برخوردهرای متفراوتی نسربت بره داری رشرد کررد و سرران مسرلمانان فتوحات توسرط خلفرا، بررده

ت و پررنج سررال پررس از بیسرر ن دادنررد. در ایررن میرران امررام علرریموضرروع از خررود نشرراایررن 
هررای ی کرره بسرریاری از سررنتگانرره در شرررایطکررار آمرردن خلفررای سررهو روی رحلررت پیررامبر

نررد، زمررام حکومررت را در دسررت گرفررت و درصرردد برآمررد بررا فراموشرری شررده بود پیررامبر
جایگراه گرروه بردگران و مروالی در جامعره  راهکارهای نظرری و عملری خرویش در جهرت ارتقراء

چره دیردگاهی نسربت بره  ن اسرت ترا نشران دهرد کره امرام علریاین نوشرتار برر آ گام بردارد.
ایشرران در ایررن برراره چرره برروده انررد و راهکارهررای عملرری و نظررری مسررئله بردگرران و مرروالی داشررته

کررار برره روش ترراریخی، بررا اسررلوب توصرریفی و تحلیلرری و بررا اسررتفاده از منررابع اسررت. ایررن
 ای انجام شده است.کتابخانه

 ، بردگان، سیره نظری، سیره عملی.اسالم، امام علی واژگان کلیدی:
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 بررسی ابعاد شناختی و رفتاری تربیت عاطفی در سیره علوی

 1نژادزهرا نیکو 
 2ولی الله حسومی 

 چکیده:

ی حاضررر نظررر برره اهمیررت تربیررت عرراطفی و آسرریب هررای احتمررالی ناشرری از مطالعرره
، ی عملرری و نظررری حضرررت علرریه سرریرهعرردم توجرره برره ایررن بعررد تربیترری،  بررا مراجعرره برر

را مررورد بررسرری  سرراز تربیررت عرراطفی در سرریره ی آن حضرررتمبررانی و روش هررای زمینرره
تحلیلری  -منظرور اطالعرات مرورد نیراز پرس از گرردآوری برا روش توصریفی دهرد. بردینقرار مری

مرورد بررسرری قررار مری گیررد ترا بره ایرن سرروال  ه گبرری از مباحرث روز تربیرت عراطفیو برا بهرر
اساسی پاسخ داده شود کره در سریره ی علروی، شرکل گیرری تربیرت عراطفی نیازمنرد چره مبرانی 

جرام گرفتره مری تروان تربیرت عراطفی در سریره و عوامل زمینه سرازی اسرت؟ برا بررسری هرای ان
ی شررناختی و رفترراری مررورد بررسرری قرررار داد. کرره از جملرره مسررائل ایررن دو علرروی را در دو حرروزه

حوزه می توان بره چگرونگی اصرالح و ابرراز عواطرف، تراثیر عاطفره در سرالمت روان، شناسرایی 
نرردی هررای عرراطفی انررواع عواطررف انسررانی، مسررئولیت هررای عرراطفی، تحریررک عرراطفی، توانم

 و... اشاره کرد.

 ، مسئولیت پذیری عاطفی، رفتار عاطفی، بینش. : امام علیواژگان کلیدی
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 البالغههای تربیت دينی در نهجاصول و روش
 1بابک هادیان حیدری

 چکیده:
اوری، به علت انحرافات اخالقی و تربیتی که ها در زمینهبشر، با همه پیشرفت ی علوم و فنگ

انی های فراوحاکی از عدم وجود ی  نظام صحیح تعلیم و تربیت است. گرفتار بحران و نابسامانی
بینی صحیح و فقدان ی  دیدگاه درست درباره خدا و جهان و انسان و شده است. نداشتن ی  جهان

علیم و تربیت و همچنین عدم آشنایی با ساختار وجودی انسان از دیدگاه وحی، سبب بروز بحران ت
وپرورش در جهان گردیده است. ها و ناهماهنگی فراوان در فرایند نظام آموزششدیدی در ارزش

 کرده است که هر ی  همچونهایی تربیتهای متمادی انسانالبالغه کتابی است که در طول قرننهج
های ساز حرکتها معنا بخشیده و زمینهای پرفروغ در میان جوامع درخشیده و به زندگی انسانستاره
ها، تحولی وجان انسانالبالغه در دلانگیز نهجها بوده است. نفو  شگفتبخش در میان ملتآزادی

اال های وو ارزش بخش تفکرات سازندهعظیم در ابعاد گوناگون زندگی بشر ایجاد کرده و همیشه الهام
ها و اصول، مبانی، روشتحلیلی؛  –بوده است. به همین دلیل نگارنده این مقاله با روش توصیفی 

؛ که نتایج حاکی از آن است که اگر پرداخته است ت دینی را در دیدگاه امام علیضرورت تربی
بیت های صحیح تربا روشداری آن را بدانند و درستی بشناسند و هدفها مباحث تربیتی را بهانسان

وجود دارد آشنایی پیدا کنند و سپس خود، خانواده خود  منینوالبالغه در کالم امیرالمر نهجکه د
اند و عقب مادی و سوی تکامل و ترقی و استقالل درحرکتو جامعه خود را تربیت کنند. همواره به

 نخواهد شد.گیرشان شکست و  لت و خواری و مفاسد اخالقی و اجتماعی دامن

 البالغه، خانواده، جامعه.، نهجربیت دینی، امام علیت واژگان کلیدی:
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 از ديدگاه امام علیمراحل تربیت معنوی 
 البالغهنهج 78استخالص در خطبۀ  بر اساس فرايند اخالص و

 1مصطفی همدانی
 چکیده:

هِ  َأْخَلَ  البالغه در وصف اهل کمال فرمودند: َقْد نهج 77در خطب   امام علی  ِللَّ
ب، به این تحقی َفاْسَتْخَلَصه؛ با جدیت برای خدا اخالص ورزید پس خدا نیز او را بسیار خال  نمود.

تبیین فرایند اخالص و استخالص در تربیت عرفانی با محوریت این حدیث و با کمک گرفتن از دیگر 
افت تحلیلی است و با هدف تبیین رهی -این تحقیب، از نوع توصیفی  پرداخته است. های امامآموزه

شکل گرفته و سوال اصلی آن این است که: مراحل تربیت  از دیدگاه امام علیکلی تربیت عرفانی 
با ارائ  الگویی  ده است که امام علیاین پژوهش نشان دا. چیست؟ از دیدگاه امام علیعرفانی 

-را فعل بنده می« اخالص»ربیت یعنی ای شامل اخالص و استخالص، برخی مراتب این تمرحله دو

دانند که باید کسب کند؛ اما مراتبی از رشد عرفانی وجود دارد که تنها با عنایت االهی برای بشر ممکن 
-که خال  شدن از توجه وجودی به خویشتن است. در این مقاله، ساحت« استخالص»است یعنی 

اند و یک الگو در این زمینه و تحلیل قرار گرفته ها، آثار و راهکارهای رسیدن به اخالص، مورد استقرا
مام یز روایات افراهم شده است. مباحث مربو  به استخالص و آثار آن نیز  با بررسی آیات قرآن و ن

اند. ربط بین اخالص و استخالص به خصوص ادعی  ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته علی
 بندی اینمورد توجه در این تحقیب است که مرحله و تقدم اخالص بر استخالص از دیگر مسائل

 کند.الگوی تربیتی را تبیین می

 تربیت عرفانی، مراحل تربیت عرفانی، اخالص، استخالص.: کلیدیواژگان 
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يه اخالقی اعتدال  از ديدگاه امام علی نظر

 1مصطفی همدانی
 چکیده:

چیست و آیا اعتدال همواره یکی از مبانی اساسی اخالق اسالمی، اعتدال است. اعتدال 
گیرد یا اخالق و ستودنی است یا مقید به حاالت و موارد خاص است؟ آیا تنها رفتار را در بر می

نفسانیات درونی هم شامل است؟ آیا اعتدال در امور دنیوی و اجتماعی مطرح است یا ساحت عبادات 
نیز  ر روایات امام علیدت؟ با خدای متعال را هم شامل اس و ارتبا  قلبی و مناسکی انسان

از  ایات موجودتوان گفت رومباحث مربو  به اعتدال در حد وسیعی بیان شده است به طوری که می
های مذکور در تبیین این مسئله مشتمل بر یک نظری  جامع و شامل هم  ابعاد و ساحت امام

ت تا پس یلی سامان یافته استحل -این تحقیب، در راستای بررسی این مسئله با روش توصیفی  است.
 تبیین کند. از دیدگاه امام علیها و محورهای اعتدال  را از تبیین مفهوم اعتدال، ابعاد و ساحت

-ای به وسعت هم  بروندارای گستره منظر امام علی این پژوهش نشان داده است که اعتدال از

های ای متعال، و خالصه هم  ساحتدادهای رفتاری، اخالق و امور درونی در ارتبا  با خود و خد
های افراطی و تفریطی، هر نوع رفتار افراطی و تفریطی را با تبیین کرانه دی انسان است. اماموجو

برای انسان مضر دانسته و او را به اعتدال در مطلب امور فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی و در هم  
ند و راه نجات از آفات دنیا و آخرت و طریب کها از ارتبا  با خد، خلب و خدا دعوت میساحت

تهذیب نفس و رسیدن به کمال و نیز رشد اقتصادی و مادی و اجتماعی و ... را منحصرای در اعتدال 
 فرماید.معرفی می

 افرا ، تفریط. ،امام علی روی،اعتدال، میانه: واژگان کلیدی
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 منین علیؤی های کارگزاران در سیره امیرالمویژگ

 1علیرضا ابراهیمی
 2محمد لری نژاد

 چکیده:

شرررا و ا اافررار زرران داناو دن مخامررب متولررب بررا نخمررس بررس نررخ  ن ررا   یا رری  ن ررا 
حکخمرر  علررخی ا ررف اافررار ا ا ژ رری هررا مو ا رر  بررا موفررااا ا رر  دن مامسررس ا رر می ا 

دن خطبرس هرا ن نامرس  م یفؤنبیریف شرده انرد ی بیانراا امیرالمر فلسفس  یا ری دالر  ا ر می
هررا ا زلمرراا  نرران ن رر  الب رررس دن مررخند ا ررف اافررار ا ا ژ رری هررا برشررمرده شررده ا رر ی 

مقرا  عمرن نیرد  ن را نا بکران بلکرس دن  ا شاو نس ن  را دنبیراو ا رف ا ژ ری هرا نا عرضرس زررده انرد
بسرروس انررد ا نمخنررس عی رری حکخمرر  عرردت ا  سررو نا موسلرری  رراخوس اندی رریره عملرری حکخمرر  
علررخی هررر چ ررد از ن ررر زمررانی زخنرراه بررخد امررا از ن ررر زیفرری دن ااب ا ورردان عرردال  علررخی بررر 
چرخررس  یا رری مامسررس خررخ ر  ررران  رفوررس بررخد ن ا ررف اا سیرر  خررخد نا دن  ررخت زمرراو بیشررور ا 

یشور نما او می  رازدیاز مملرس ا ژ ری هرای زران داناو ا نخ سرانی زرس از  ن را مری ناد از م  رر ب
ا شاون ندبیر ا پیررای از عقرن ن نعا ر  حقرخر شر راندی ن احیرای مبرانی ا انزی هرای د  ری 
ن حفررو ا حرا رر  از بیرر  المررات ا امرررای احکررا  بررا هرردر امرررای ااامررر ال رری نررس خشرر خدی 

ردی نای نحقیررد دن ا ررف پررژاهر نحلیلرری ن نخفرریفی ا ابرردان  رررد انی حررازم مرری نررخاو نررا  برر
ا  عرراا ن م ررابب فق رری ن حقررخ ی شرریسی ا اهررن  رر   ا زوابتانررس هررای نتننرری ا نای 

 حقخر ( بخده ا  ی –مطالسس میاو نشوس ای ) فقس 
 ینزی های د  ین حرا  : زان داناون حکخم  علخین ن   الب رسن احیای اواژگان کلیدی

                                                           
 ali11.qom@yahoo.com              ا واد ان دانشگاه  من  راه فقس ا مبانی حقخر ا  می     ی1
 lorinejad@gmail.com                 دانشسخی نشوس فقس ا مبانی حقخر ا  می دانشگاه  م      ی2
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 و صلح در دیدگاه امام علی جنگ

 1علیرضا ابراهیمی

 2محمد لری نژاد
 چکیده:

م رراد نا ناه خرردا میدان ررد )م رراد فرری  م یف علرریؤدن ن رر  الب رررسن امررا  امیرالمرر
 بین اللس( ا  ماد ی برای م راد نا ا وری زرس دشرمف ع رد بسروس ا ر  نرا برس م رن برا مسرلمیف 
برخیدد ن مشرا  مری دان رد ا دفرا   برن از حملرس دشرمف )دفرا  پیشرگیرانس( نا م ر  ملرخ یری 

مسررلمیف ا مرانرر  از انحرررار دن د ررف ا نای  ردانرری از حررد هزررر نمررخده انرردی عرردا ا رر   ا 
م رراد از د گررر مسرراتلی ا رر  زررس ا شرراو دن بررا  م رراد ا شرر ادا بیرراو زرررده انرردی ما گرراه 
شرر یداو ا مف ررخ  م رراد فرری  رربین اللررس ن دفررا  از  ررومد د او ا  رررزمیف هررای زشررخنهای 

 ررران  رفوررس ا رر  ی دن ا ررف  ا رر می ا ما گرراه فررلس دن ا رر   مررخند برن رری ح رررا
ا ا ررو با ی ا بررا ابرردان زوابتانررس ای ن ا  عرراا ممررب  انی شررده  نحقیررد زررس بررا نای نحلیلرری

خر رحقرر ز م  رررماا ارا رر ن نفررااا هررا ا مشرراب اا هررای م ررن ا فررلس دن حقررخر متافرر
 مخند پژاهر  ران  رفوس ا  ی م یفؤبیف الملن ا امیرالم

 یلمللین ن   الب رسن م ن ا فلس: حقخر متافماا مسلحانس بیف اواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 ali11.qom@yahoo.com               ا واد ان دانشگاه  من  راه فقس ا مبانی حقخر ا  می     ی1
 lorinejad@gmail.com                   دانشسخی نشوس فقس ا مبانی حقخر ا  می دانشگاه  م         ی2
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یت علوی و اندیشه بازشناسی و بررسی تطبیقی یتیمدیر  های اثرگذار نوین مدیر

 1یالس  ابراهیم ینب
 چکیده:

 بررس از خررخد  رانسرر ن یا  ثرران  فوررس  ررتف نبررانه مررد ر  ن دنرران   دن  ررخت موفکررراو
از  یال ر ینر ریم یعلر ن امرا خردا از ن رخت سن پرا ر   یاند؛ دن دنیرا اد ان  ذاشروس

ا افرخت  یا برا د ر  برس مرد ر   ا ر م یی ا رر برس دن روا ر  زررده اناترس ادانه زان مد مامسس
مررد ر   د ررده  یامررراز یهازررس دن ن ر ررس یاز  و افررخل ی ررابیم زررس بسرریانی و ب گررر من دنمرر

دن انردن هرا نسربرس ا نتنرد برداو ن ریدهن راو علرم مرد ر   پرس از  راتشخد ا فاح یم
مسرلماناو فردن  یهرااز پیشررف  ی مرده ا ر ی بترر ز راد ین برس ز برا یل ت او اما  ع

برخدی برا نخمرس برس اهمیر  ا ما گراه مرد ر    یا وس از همیف افرخت د یرد ا زرانبردا   ن برخ
المللری ا نررا   مرد ر   نرخ ف از  ا ر  نرا برا نبیریف د رد اه دن ن ا  ها ا  ازماو هرای بریف

برس ع رخاو مرد ری مردبر ا زان مرد دن نشرکین نتسرویف حکخمر   یمرا  علرهای انزشرم د ا
شریسی  رامی هرر چ رد زخنراه دن احیررای ا رف نفکرر شریسی برردان من چررا زرس امرررازه  -ا ر می

مدتیاا ا ف مبانی د  ی برس ع رخاو  رظ ن ر رس مد رد علمری ا زرانبردی برا مخفقیر   ابرن امررا 
م نرا برا نبیریف مبرانی علرم مرد ر  ن مسرفری برر ا رف دان ر ی رس مسات زخناه ی ما نید دن ا فا  

ا  نای  مکانرر  ا اناتررس ن ر ررس هررای ز  رریظ ا نررخ فن زمی ررس نطبیررد ا ررف ن ر ررس هررا نا بررا افکرران
زیررد  ررران  یم یررا زرررده ا زاا ررا  امیرالمررؤم یف هرچ ررد انررد  نا بررس فررخنا شررفار مررخند ن 

خین ا بکرران یری د یررد از مررد ر   علرر یب ررره  یررردهرریمی شا سرروس ا رر  زررس مررد راو امررراز بررا 
نررا حرردادی دن نفررب مشررک ا ادانی ا  ررازمانی  افررخت ا مبررانی مررد ر وی  و ح رررا

ا رف اثرر نراچیدن مقبرخت دن راه  مخامب امرازی مؤثر ا مفید اا رب  ردنردی مرا نیرد امیرد دان رم زرس
ا بررس  یامررا  علرر یمررد ر و یدن ش ا رراندو اند شررس ااا یاا ررب شررده ا بوررخانیم  رر م یال رر

 داشوس باشیمی یمد ر   ا  م یل خن ز
 مد ر   نخ فن مکان  مد ر  ن افخت ا مبانی مد ر  ن مد ر   علخیی :یواژگان کلید

                                                           
 nollaha@yahoo.com                 خانس ن اضیاا ش ر واو زاشمر    دبیر ن اضی ا ع خ هیئ  علمی ی1

mailto:nollaha@yahoo.com
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 )مد ظله العالی(وامام خامنه ای وحدت در اندیشۀ دفاعی حضرت علیمؤلفه های 
 1ن یس ابراهیمی ش ر باد

 چکیده:
ن نان  نسربس نشاو داده ا    کی از عخامن م می زس باعث پیرازی مّلو ا ا دالو ا دن  خت 

"احدا" ا " کپانچگی"  ناو ا  ی نهبراو ا  راو مامسس دن فخننی دن برابر دشم او شده ا  ن
انچگی پها نا از بیف برده ا بس مای  و انحاد ا  کنخان د بر مّلوی نهبری نما  د زسن نفر س ا مدا یمی

 بی  د زس؛ اّااا نا بس انمغاو بیاانندی مّلو ا نید پیرا  ون دن فخننی نای خخی  نامر ا  کخو نا می
خخد دانای احدا زلمس باش دن ثانیاا با پیرای از نهبراو خخد دن  طس باانر ا ف احدا نا حفو نمخده 

و  ظ مّل  ا دال  دن فخننی نا بوخان د دن برابر دشم او ا سواد ی نما  دی از  رر د گر دشم ا
نخان د بر  و مّل  ا دال  چیره شخند زس زمی س های نفخه خخد نا ا ساد نما  د ا بسوری  ر  برای می

خخد دن  و مامسس بگسورندی نفر س ا مدا ی مّل  ا دال  از هم ا نید مدا ی مرد  از  کد گر ب ور ف 
حدا دن نخاو بس انزی امخد ا  الب رس میناه ا ساد ا ف زمی س ا  ی با برن ی زوا  شر ب ن 

 کی از لخاز  دفا  برنر ا پیرازم دانس دن برابر  پی بردی  و ح را اند شس ااای اما  علی
 یرد ا داند ا مسوقد ا    نچس ملخی هسمۀ دشم او نا میدشمف نا حفو  کپانچگی ا احدا می

س زشخد انحاد ا  ی چ انچس اما  خام س ای می مانب نفخه  یا ین فکرین فید کین ا ونادی اییی  ناو
ا   نید چ یف اعوقادی داندی  بد نفکر مقا  مس م نهبری  کی  پرانی  افوۀ مکو  مخا علی

دن  " نااز افخلی م م دفا  هر زشخن حفو  کپانچگی ا  ی دن ا ف مقالس بر نیم زس "احدا" ا "انحاد
خام س ای بس ع خاو پیرا مکو  ا شاو از م   از  ظ م   ا اما   اند شۀ دفاعی ح را علی

 د گر برن ی نما یمی
 ن اما  خام س این دفا ن احدایاما  علی واژگان کلیدی:

                                                           
 Baharanv@yahoo.com        السالمیس امدنس دانشگاه مسازی مامسس المنطفی  ادبیاا فان ی دانشگاه ن راوزباو ادزوری  ی1

mailto:العالمیه%20Baharanv@yahoo.com
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 با خلیفه دوم یحاکمیت و سیاست امام عل

 1علیرضا ابطحی
 2هخماو محمدی 

 چکیده:

افرری  ابررخبکر دن مانشرری ی  رران د ررر  ر عمررربف خطررا ن شررکن  یررری ن ر ررس 
دن اند شررس  یا رری مسررلماناو اهررن  رر   ا خ فرر  عمررربف خطررا  بررس دنبررات  ا رروت ر نا

هسررری( فوخحررانی زررس دن زمرراو خلیفررس اات  ررراز 11داشرر ی دن داناو خ فرر  عمررر )از  ررات 
شررده بررخد  سرروری  افرر ی  ررقخی امپرا ررخنی  ا ررانی ا همچ رریف  ررراز ر شرردو ر ررا م ا 

او  و ناز رران  مرری دن م ررامکانرراا بررس  رررزمیف هررای ا رر مین باعررث ا سرراد نحررخاا م
ا  رراناو اا چررس ما گرراه ا نقشرری دن نحررخاا ا ررف دانه داشررو دن  ررؤات   رد رردی ا  کررس علرری

م می ا   زس می با سر  پیرامرخو  و برس ز کرای پرداخر ی زخشرر برر  و ا ر  زرس برا نکیرس 
دن ن ر  الب ررسن مرخند بحرث  سسن برس ا رژه خطبرس هرای امرا  علریبر م ابب اهن     ا شری

  ررا ی دن داناو خ فرر  ا برن رری  ررران  یررردی بررس ن ررر مرری ن ررد دن اناتررس مشرراانه هررای م ررم 
ا  ررانانر دن مسرراتن مربررخی بررس فوخحرراا ن  نقررر ا ررژه ای داشرروسن ا امررا  عمرررن علرری

نحخه انسا   و ن چگرخنگی حرن ا فنرن امرخن مرالی ا نشرکین دفورر بیر  المرات نقرر برمسروس 
ضررمف انوقرراد از خلیفررس دا ن  ز رران ا ررف همکررانی هرران امررا  علرری بررر ع ررده داشررو دی دنای 

 ن شر بر  و بخد نا برخی نفوانهای مغا ر با شر س  اا نان موذزر شده ا اف ح نما دی 

 ن عمرن فوخحاای: خ ف ن شخنان علیواژگان کلیدی

                                                           
                 Abtahi1342@yahoo.com                                          ا واد  ان  راه نان   دانشگاه  زاد ا  می ااحد نسب  باد ی1
 H_mohammadi86@yahoo.com                          گاه  زاد ا  می ااحد نسب  باد    دانشسخی دزوری نان   ا    دانش ی2
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 کومتی در سیره حضرت علیبررسی روش های انتخاب کارگزاران ح

 1عباس ابخ البی

از مملس مسیانهرای  رظ حکخمر  د  ری دن مرحلرس ااتن انوترا  مرد ر افرلس ا ر  نرا 
بوخاند مسیخلی  های حکخموی زس برس  و اا رذان شرده ا ر  نا برس خرخبی انسرا  دهردا برا نخمرس 
بررس نرراثیراا مررد راو ا زرران داناو حکررخموی بررر نحررخاا فره گین یا ینا ونررادی ایییییا الگررخ 

مد راو بررای  را ر افرراد مامسرس ا نراثیر پرذ ری مررد  مامسرس از مرد راو حکرخموین زرس دن بخدو 
نرردن بررا فررخنا انوتررا  مررد راو نرراا د حکخمرر  هررا بررس  ررم  زاات ا انحطررای پرریر مرری نا

دن انوترا  مرد راو  موخمرس مری شرخ م زرس  و ح ررا نگاهی برس  ریره ح ررا علری
د نررا حکخمرر  علررخی بررس ع ررخاو نررتررا  مرری نمخدانسرران ای فررالس نا انوا زرران داناو حکررخموی 

الگخ ی برای د گر افراد  ران بگیرردی  رخات افرلی ا رف مقالرس ا رف ا ر  زرس م مورر ف مسیانهرای 
بررر ا رراس نامررس هررا ا  ررت او زخنرراه  و  داناو حکررخموی از م  ررر امررا  علرریانوتررا  زرران 

 ا علریف مقالرس ا رف ا ر  زرس ح ررنا ا وتراب نما ردی همچ ریف فرضریس ا ر ح را
لفررس هررای ؤچ مر ررانی نبررخده ا رر  ا همیشررس بررس مدن انوتررا  زرران داناو حکررخموین اامرردان هرری

د  رری ا ا رر می میررن ا مرراو ا نقررخا ا رر م  عملکرررد ا نسربررس ا نخانررا ی ا  رردنا مررد ر   
نخمررس اشرروس ا رر ی نای نحقیررد مررخند ا رروفاده دن ا ررف مقالررسن نای زوابتانررس ای ا نخفرریفی 

 ا  ی

 ین زان داناو حکخموین م ز ای انوتا  زان دانن مرد حکخم  اما  علی واژگان کلیدی:

 

                                                           
 a.abotalebi@yahoo.com          دانشسخی زانش ا ی انشد علخ   یا ی دانشگاه نربی  مدنس     ی1
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 با تاکید بر نهج البالغه هروندی در سیره سیاسی امام علیبررسی مفهوم ش

 1عباس ابخ البی زرزخندی

 چکیده:

دن ا رف مقالرس مسمخعرس حقرخر مررد  ا احرا ب حکخمر  دن  برات  ن را زرس دن افررط ح 
ا رمیا  رپس  از د رد اه امرا  امرازی  و نا حقرخر شر راندی مری نام ردنمخند برن ری  رران داده 

از  زرس ا رف حقرخر دن ن رر امرا  علری ا با ا روفاده از ن ر  الب ررس نشراو داده ا رم علی
 ی برخرخندان ا ر یهدر ا رف مقالرس ا رف ا ر  نرا نشراو دهرد زرس اهمی  ا ما گاه بسریان براا

امرخد داشروس ا  یفرضریس ا رف مقالرس ا رف  اندی دن اند شرس  یا ری امرا  علریمف خ  ش ر
م یفنمقخلررس شرر راندی بررا نخمررس بررس  ررت او ؤا رر  زررس دن ن ررا   یا رری مطلررخ  امیرالم

ا رر یهمچ یف  نخحیرردی بررخدها  رفوررس از بسررور د  رری ا مبررانی  دن ن رر  الب رررس نشرر امررا 
ات ا ررف مقالررس ا ررف ا رر  زررس بسررور ا مبررانی شرر راندی دن ن رر  الب رررس زرردا  ا رر  نای ؤ رر

 پژاهر نخفیفی نحلیلی ا ممب  انی ا  عاا بس فخنا زوابتانس ای ا  ی

 ن حقخر ش راندین ن   الب رسن مد ر    یا یی: اما  علیواژگان کلیدی
 
 
 
 
 
 

                                                           
 a.abotalebi@yahoo.com   دانشسخی زانش ا ی انشد علخ   یا ی دانشگاه نربی  مدنس           ی1
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 خالفت امام علیبررسی اقدامات معاویه علیه 
 1 رای  زادبت 
 2نسر ف  زادبت 

 چکیده:
امخد چ رد ف مر راو مسرانز از مملرس بیسر  شرک او  را نرازییف شرامن  لحرس ا زبیرر 
ا پیرااو  ن ان از د ف بس دنشرد او  را مران یف  را خرخانب ن راانری ا  ا رطیف  را حرد  ب ری امیرس 

عقبررس از برس محخن رر  مساا ررس ا ا رافیرراو ای ا چ رره هررا ی چررخو مرررااو برف حکررم ا الیررد بررف 
خدنررد زرس مرانب از نحقررد مامسرس عرردال  محرخن ا د ررف ب مشرک ا خ فر  ح رررا علری

از مشررک ا زمرراو خ فرر  ح رررا مرری شرردندی  کرری  مرردان مررخند ن ررر  و ح رررا
نسلو امخ او ا شرتد مساا رس برر امرخن مامسرس ی ا ر می برخدی مساا رس برا نبلیغراا  علی

س ن انحرافین ااژ خنرس  رازی حقرا دن نحر رظ مررد  برا خرخو خرخاهی عیمراون ان امراا بری پا ر
مف  رازی  لمررا حکرخموی  یا   فر   ا نطمیب شتنری  هرای مرؤثر ا نی رای  با رنن نراا

شررک نی نا برررای حکخمرر  امررا  ن رراد ا م ءحکخمرر  فا ررد خررخد نا ب ررا ح رررا علرری
ا سرراد نمررخدی ا ررف پررژاهر دنفرردد ا رر  نررا بررر ا رراس م ررابب نرران تی ا بررا ناشرری  علرری

 بپردازدی  علیس خ ف  ح را علیاا س نحلیلی بس برن ی ا داماا مس-نخفیفی
 

 ن ب ی امیسن مساا سن نرف دها ا ا داماای اما  علی واژگان کلیدی:
 

 

                                                           
 abtin.azad58@yahoo.com     دانشسخی دزوری نان   ا راو ا  می دانشگاه پیا  نخن ن راو    ی1
 na3556@gmail.com                 دبیر ن اضی  مخزی ا پرانی خر   باد        ی2

mailto:na3556@gmail.com
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  یهای امام از منظر علیمعیارهای حکومت و ویژگ

 1م یژه ا دالل ی

 چکیده:

یر  ا ر  از ا رف م ر  حراتد اهم یامرخد حکخمر  ا حرازم دن مخامرب بشرر اهمی 
ا ر  ا افرخاا دا ر  داند برا هم خعراو خرخد نسامرن داشروس  یزس انسراو  رظ مخمرخد امومراع

ز ررد زررس دن ینحقررد پیرردا مرر یس  ررسادا ا زمررات بر رردی ا ا ررف زمررانباشررد نررا بررس ا ررف ا رریلس برر
ا رر ؛ ز رررا  یاشررد پررس حکخمرر  از لررخاز   ررسادا بشرررن ررم حکمفرمررا ب یمخامررب بشررر

 رررددن یخفا نمررکشررخد ا ا روسدادها دن  و شرریمرا  بررداو حکخمرر  مخمرر  هررب ا مرررب مررامو
 مررده ا  یهررای متولفررا دن  ررخت نرران   حکخمرر   ابرردیدن  و نخ ررسس نمرر ی ررخو بشرررعلررخ  ا ف

زرس برا  یزرس برر مب رای  و هرر حرازم یهرا انردی حکخمر ی فساد بشر برخدهنفوس زس ازیر  ن ا ما س
ن زان  ردنا زمررا  امرخن نا بد رر   انده مشرررا  برخده ا مرررد  با ررد از  و ا اعر  ز  رردی  نچررس د

ا ر ی ب ررابرا ف  یاز مسیانهررای حکخمر  ا ر م یخوررس شرده ا ر ن بتشرا رف مقالرس برس  و پردا
از د ررد اه  یهررای حرازم ا رر میمسیانهرای حکخمرر  ا ا ژ ر یبررر  و ا ر  نررا برا برن رر ی رس
ن یهررای امررا  از م  ررر علرریچررخو: مسیانهررای حکخمرر  ا ا ژ رر یزررس شررامن مررخاند یعلررخ

مسیرران پررذ ری حکخمرر  دن ن ا رراس ا یعلرر یموهررای حکررخمیررداو نخفیررد  یا رر  یبرن رر
 یا مخانررب حکخمرر ن پا رردانی امررا  علرراز مشررک ا  یعلرر ین   رراهید ررد اه علرر

 نا نسب  بس ا ف مخضخ  مخند نحلین  ران دهیمی  ید د اه علخ؛ بر نای  ر و ا پیامبر

  یمامسسن ا    نیحکخم ن حازمن عل واژگان کلیدی:

                                                           
                                                                                 asadollahimanizhe@yahoo.comعلمیس حخزه 3 لبس ا پژاهشگر  طس  ی1
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 جنگی دوره حکومت علوی با عصر فتوحاتمقایسه تطبیقی سیاست های 

 1  ی  ا ف د انی م  ی                                       
 2 یده لی  نقخی   گدهی

 چکیده: 

دن دانه فوخحرراا نبردهررای بررراو مرررزی بررا هرردر  سرروری ا رر   فررخنا  رفرر  زررس 
شرردی دن دن ا ررف نا رروا  یا رر  هررای م گرری فرمانرردهاو ن ررامی باعررث فرروس  ررر ب شرر رها 

حکخم  علخین فوخحاا پا راو  افورس برخد ا حفرو م را د فروس شرده دن االخ ر  برخد ا رچرس دن 
امررخد داشرر یدن مقالررس حاضررر  ا ررف داناو نبردهررا داخلرری ا نحمیررن شررده بررر امررا  علرری

نحلیلرری مررخند - یا رر  هررای م گرری دن عنررر فوخحرراا ا حکخمرر  علررخی بررس شرریخه نخفرریفی
برپا رس   راهی دادو  و داد  یا ر  م گری امرا  علرینشرا برن ی  ران  رفر ی ا رف برن ری

دشررمف از ا رر   نا ررویف بررا دنن ر رررفوف افررخت اخ  رری ا انسررانی ا دن نا رروای دفررا  از 
حقانیرر  خررخ ر بررخدی  یا رر  هررای م گرری دانه فوخحرراا برپا ررس  سرروری ا رر   ا مسررلو 

رن رری شرردو بررر م طقررس ا رریب مغرافیررا ی بررخدی  یا رر  هررای م گرری دن دا دانه مررخند ب
برحسرر  اهرردارن انگیررده هررا ا شرررا و  یا رری ا امومرراعی امررخه اشرروراا ا افورا رری داندی ا ررف 
 یا رر  هررا دن امررخن حرراهری میررن نحررخه  نا ررر ن ررامین مشررخنا بررا  ررپاهیاون انوتررا  
فرمانرردهاو ن ررامی برمسرروس شررباه  هررای بسرریانی داند ا دن نحررخه ی نا ررانا ی ا مررذازره بررا 

ادی ا اخ  ررین  رررانداد فررلس ا ع دنامررسن بحررث هررای نررژادی ا دشررمفن نخمررس بررس ابسرراد ا ونرر
  خمیوی  یا   های موفاانی داشو دی

  یا   های م گین حکخم  علخین عنر فوخحاای واژگان کلیدی:

                                                           
 زانش اس انشد نان   فره ن ا نمدو ا  می ی1 

 sangdehi@yahoo.com                  ا واد ان  راه نان   ا نمدو ملن ا  مین دانشگاه زنساو          ی 2
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 تحقق عدالت دستاورد بارز و برجسته حکومت علوی

 1محمد ا ماعین زاده

 چکیده:

لس عرردال   نا بررس نا بررخده انررد مسررا خو بررا او از مملررس مسرراتلی زررس همررخانه مخامررب  خنرر
ا رر  ی مسررالس ای زررس اهمیرر  او بررس دنازای نرران   بشررر   ا رر  ا همررخانه دن هررر  رررو ا 
عنررری مررد دردرررس هررای فکررری اند شررم داو ا فرراح  ن ررراو بررخده ا رر  ی ا ررف مقالررس دن 

و  نهیافر  مد رد ا برد سی برس  مقرخه عردال  دن  ریره امرا  علری ن ی ا   نا برا اازراای
ز د ا با اازراای ا رف مقخلرس م رم ا ا رورانژ ظ برس فرخنا هرر چ رد متونرر الری دن عریف باز 

و امررا  همررا  بپررردازد ی    ا ررف مقخلررس م ررم دن ن ررر ا نفورران حررات مفیررد بررس بیرراو انزی ا ع مرر
ای متولررب او دن  رریره امررا  شررکی نیسرر  زررس ابسرراد ا ع مرر  عرردال  ا نعا رر  م بررس هرر

  ا عسریف برا ا رف  مسرالس أو بدن رخان نرخ ا ر  زرس نرا  اامرد انزی ا اهمیوری   نچ او علی
 همیشگی ا مخند بحث نان   شده ا  ی 

 ن عدال  ن نبسیضنشا سوس  اانی ن مف خ  عدال ن موتلفاو: اما  علیواژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 esmaeilzadeh3983@gmail.com                ا  ات داازدهم خانب فقس ا افخت        انشد ا  طس  س حخزه یزانش ا  ی1
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 البالغهدر نهج امام علی شاخصه های توسعه سیاسی از دیدگاه

 1ش   اشکر

 چکیده:

نانزشررر ا االگخهرررا یعقیدن یبرا ررراس مبررران یمامسرررس ابرررداو شررره نخ رررسس دنهرررر 
ع ررخاو مسررلماو  مابررس یامراز نچررس برررا ید دن و مامسررس نم میدهررد ا دن دنیررامخمررخ یامسیانهررا

 یخ ررسس همررس مانبررس علررباشررد شرر اخ  ناه فررحیس ن یبرخررخندان مرر یژه ااز اهمیرر  ا 
ن باشررد بررس نکامرر یا رر م یزررس برا رراس الگررخ یباشرردن ناهرر یمرر یالتنررخت نخ ررسس  یا رر

 یبررس ع ررخاو پیشررخا یانسرراو م سررر میشررخدیدن ا ررف مقالررس د ررد اه امررا  علرر یامس ررخ یمرراد
برخخا رروس از مکورر  ا رر   نبررا  ینخحیررد یبررا م رراو بی رر یامرمسیرر  د  رر یاامومرراع ی یا رر

ا  ی ررازنده دنبررانه مسرراتن  یا رر یانشررادها ا انررذانها مرامسررس بررس ن رر  الب رررس زررس مملررخ از
 ا نحلین ا نفسیر  ران  رفوس ا  ی یمیباشد مخند اازاا ینخ سس  یا 

 ن ن   الب رسیلین اما  عی: نخ سس  یا یواژگان کلید

 
 

 

 

 

 

                                                           
 ashkesh1392@gmail.com                                                        دانشسخی زانش ا ی انشد نان   ا    دانشگاه الدهرا      ی1
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 رالمومنینبرائت در سیره امی

 1عبدالمسید اعونامی

 چکیده:

 یرری ا مرزب ردی بریف ا مراو ای مخضربن دن  رر و ا ناا راان  خنرس«نبرری» را « برات »
 یرنررد زررس بررس هررر  ر قرری بررا خداانررد دشررم ی  ررران مرری« براترر »مررخند ازفررر ا رر  ا زسررانی 

 ررخ بررا دشررم ی بررا خداانررد موسررات نا هررم دشررم ی بررا اهررن بیرر  داننرردی پیررامبر ازررر 
نیررد دن  رریره ا زرر   خررخد براترر  نسررب  بررس دشررم او  ده ا رر ی امیرالمررؤم یفنسر ررب نمررخ

 و   ررر شرردینما رراو پیررامبر خرردا نا نشرراو داده ا رر ی ا ررف براترر  بررس ا ررژه بسررد از افرراا
 یرری ا اازر ر از خرخد نشراو داد زرس ا رف ای مخضربدن مقابرن متالفراو برس  خنرس ح را

- رراهی بررا برری ز ناحیررس امیرالمررؤم یفدهرردی ا ررف نقابررن امرری«  براترر »نررخ  نقابررنن خبررر از 

اعو ررا ی ا  ررکخا بررخد ا  رراهی بررا  ررت او ا برررم  زررردو هخ رر  ا شتنرری  مقابررنی دن ا ررف 
خشوان بداو ننر س بس نرا  شتنریوی خرات  دانشری نران تی ا ناا ری از م رابب فرر قیف اناترس ن

 ز دیشخد نا ادعاهای پیر  فوس نا ثاب می

 ی یره علخین نبرین برات : واژگان کلیدی

 
 

 

                                                           
  لبس  طس  س حخزه علمیس  م ن دانشسخی دزوری شیسس ش ا ی دانشگاه اد او ا مذاه  ا پژاهشگر پژاهشگاه  ر و ا حد ث ی 1
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یه دولت در نهج  البالغهنظر

 1 خر یمسلم   ا 

 چکیده:

ف  ررفس  یا رری  خنرراو ا نا  مررخاد خررا  ا االیررس دانررر حقررخر عمررخمی از  ثرران ز ررف 
با ررواو همچررخو اف  ررخون ان ررطخ ا  یسرررا ا مورر ل ی ی همچررخو  رر     خ ررویف ا  ررف 
نخمررادازف اخررذ شررده ا رر  ا برپا ررس اند شررس اند شررم داو عنررر خرررد دن اناپررا همان ررد هررابدن 
اا ا نا خ دن  خت  الیاو مومرادی فریقن  افورس ا برس نردن   برس نرا  حقرخر عمرخمی نرامبردان 

بررس ع ررخاو  س ای از خطرر  ا ن رراتن امررا  علرریوس ا رر ی ن رر  الب رررس زررس مسمخعرر شرر
دهرس دن بطرف مر انراا  یا ری مامسرس ا ر می  رران داشر  ا  5شتنی ا   زس ندد رظ برس 

 ررات حررازم ا رر می بررخده ا رر ن مررخند رفلرر  نخ سرر د او حقررخر عمررخمی دن رررر   5مرردا 
مباحررث حقررخر عمررخمی ا علررخ   اا ررب شررده ا رر ی ن ر ررس دالرر  زررس  کرری از مب ررا ی نررر ف

 یا رری ا رر ن دنبررانه مسرراتلی از  بیررن چرا رری امررخد دالرر ن مشررراعی  دالرر  ا ماهیرر  
 دنا دال  ا  ی نگراهی برس ن ر  الب ررس نشراو مری دهرد زرس دن همریف مخضرخ  خرات نیرد 

زیرردها ا اشرراناا موسررددی نا مرری نررخاو  افرر  زررس دن  و امررا  ن ر ررس ا رر   نا دنبررانه  ن 
 .ف مخضخعاا هزر زرده ا  هر ظ از ا 

 یعمخمین ن ر س دال ن ضرانا دال ن   الب رسن حقخر  واژگان کلیدی:

 
 

                                                           
 moslemtog@yahoo.com          ن راو         ی ا واد ان دانشگاه علخ    ا ی ا خدماا ادانی 1
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یت در سی  منین علیؤره امیرالمجایگاه مدیر

 1زادهنم  ازبر

 چکیده :

از ن ررر ا رر   ن همرراو  خنررس زررس د ررف ناه مررای اند شررس ن اخرر ر ا عبررادا ا رر  ن 
ناه مررای ننررمیماا ن با رردها ا نبا رردها دن  لمرررا نخلیررد ن نخز ررب ن منرررر ا مررد ر    نیررد 
هس  ن  ش ا ی با احکرا  ا رژه هرر ننرمیم ا نفوران فرردی ا امومراعی ن بررای همرس مکلفراو زرس 

هسررو د ضرررانی ا برررای اهررن مطالسررس دانررر امومرراعی ا مخحررب بررس  ررد  ر ن ا رردا  ا عمررن 
نررخاو اهمیرر  نبیرریف فررفاا ا خنخفرریاا مررد راو از م  ررر علررخی نا میمررد ر   مفیررد ا رر  

 سهرریچ خطررری برررای مامسرر ضرریس داد زررس دن اند شررس ح رررا علرریبررس ا ررف فررخنا نخ
یف فر حی  نیسر یبر همرا  مین همچرخو خطرر بر رر زران  مردو افرراد فا رد اهلیر   را زم

هزرر شرده ا ر  زرس دن  مرد ر   د  ری یبررا یس بر مد ر   علرخی ن شررا و فرااانرا اسن بانکی
ن ی   د  ری نا دن  رس محرخن شررا و علمرهرا مرد رینرخاو شررا و ا ا ژ رین مری ه نقسیم ب د

هرای  لرذا ا رف مقالرس برس م رم نرر ف ا ژ ری برر شرمردی ی( ا امومراعیا  یا ر ی)اخ    یناح
  اه مکو  علخی پرداخوس ا   ی د مد ر   ا  می از د

 ی   ا  مین اما  علیمد ر  ن مد ر   علخین مد ر واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 rajab.akbarzadeh@yahoo.com                      ا واد ان ا ع خهیاا علمی دانشگاه پیا  نخن  ی 1
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 منینؤو سیاست در سیره امیرالم حاکمیت
 1احمد نضا ازبری
 2حامد  لیمانی
 1علی چخ  لی

 چکیده: 
مخامررب از  ذشرروس نررا بررس امررراز برررای پیمررخدو مسرریر  ررسادا ا ن رریدو بررس انزی هررای 

مرردن ر خررخد نررا د ر از نشررکین ن ادهررای حکررخموی ا بررس زرران یری نای هررای  یا رری  ااای
بخده اند زس دن مخا سی ا رف نای هرای  یا ری دن ن راد برا افرخت ا مرخاز ف اخ  ری برخده انردی 
بررداو شررظ دن  ررخت نرران   بررس نرردنا بوررخاو بررس مررخند  ررا اشتافرری اشررانه  نمررخد زررس دن ااب 

کرخموی برر ا راس افرخت اخ  ری ا برخ ژه دن  رخت نران   س هرر  حأان  ررفوف دن ن دنا ا  رر
اد رراو بررر ا رراس مررخاز ف شرعین یا رر  هررای حکررخموی خررخد نا پرری ن رردی ا پیگیررری زرررده 
باش دیا ر همیف مر راو نا دن نران   ا ر   دنبرات ز ریم برداو نرد رد پرس از نرا  پیرامبر  رامری 

مخامررس مرری  م رراو علرریؤلما محققرریف بررس نررا  امیراا رر    بررس اممررا  ن ررر ازیررر مررخنخیف 
ه هرا ا نای شخ می ا رف مقالرس برا نا کررد نببی ری ا نحلیلری زخششری متونرری پیرامرخو د رد ا

ا رر ن لررذا دن فرردد بر مررده  ضررمف برن رری م موررر ف  هررای  یا رری ح رررا علرری
حرخاد  داناو حکرخموی ا شراون افرخت  یا رری  ا نای هرای برخرخند هرای  و ح ررا نببرریف 

نا رن   رد  ا سری  یا ر  ا ما گراه  و دن نگراه ا اند شرس  و ح رراشده نا بس ف رم چ رره ا
 .نا بد   دهد  ا دنا مامب نری از شتنی   یا ی  و ح را

 یاما  علی یره ن  یا  ن حازمی  واژگان کلیدی:

                                                           
 m.valipoor@cfu.ac.ir                  مدنس دانشگاه فره گیاو                    ی1
 Abouzar123456789@gmail.com              دانشسخی زانش ا ی دبیری نان                 ی2
 Ali.amire73@gmail.com          دانشسخی زانش ا ی دبیری نان                               ی1

mailto:m.valipoor@cfu.ac.ir
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 سیره امیرالمؤمنین علی جایگاه مردم و حاکمیت در
 1محمد   اه
 2ع یم نتخفی

 چکیده:

بر مشراعی  ال ی حازم ا  می ن زید داشوس اند ا مقبخلی  نا ازمس بس  ح را علی
فسلی  ن اندو حکخم  می دانسو دی ا بر اهمی  ا انزی نعا   عدال  ا دانی از م بس های دنیخی 
ا ریر ال ی دن امر حکخم  ن زید ا ژه ای داشو دن ا مؤلفس ها ی از الگخهای افین ا  می با ن زید 

دن  ن چس دن  ت او ا مکانباا ح رادانه حکخم  ح را علی   نا دنبر  ر و ا   ّ 
زوا  ن   الب رس ا  ا ر زو  ا  می نا شاهد می از  رفی  و ح را دن  د  ر زان داناو 

بسد از افاا پیامبر  علی حکخموین  مؤلفس های شا سوس  اانی نا لحاظ می نمخدندی ح را
 ات نا بس  کخا ا انداا  پری نمخدن دن عیف  25 می دن م   حفو منالس مامسس ا  ا   

حات از مساعدا های خخد دن  و داناو بس مامسس ا  می دن غ نمی انز دی با ا ف زس مدا زخناهی 
نا بس حکخم  دانی پرداخ  الی دن همیف مدا محداد دنس های  یا ین اموماعین مذهبی ا 

 زس بس بشر   عرضس نمخد ا از م  ر ح را اخ  ی انزشم دی نا نس ن  ا بس مامسس ا  می
 رمشانز   یا ی مرد  دن حازمی  ما گاه ا ژه ای داش  ی ما دن ا ف نحقیقد بس دنبات ا ف پر 

چس ما گاه ا نقشی برای مرد  دن حازمی    اتن بخدند  ا فرضیس ما بر  هسویم  زس ح را علی
مرد  نقر فسالی دن عرفس های مقبخلی  ن ن انا  اند زس دن  یره امیرالمؤم یف علیا ف مب ا  ران د

نحلیلی ا ابدان رد انی ا  عاا  -ا ننمیم  یری دن حکخم  دانندی  نای نحقید مقالس نخفیفی
 زوابتانس ا ی می باشدی

 ی علی ح را نمرد ن حازمی ن زان دانن ن   الب رسن شا سوس  اانی واژگان کلیدی:

                                                           
 mohammadagah67@yahoo.com       ا واد ان ا ع خ هی ا علمی  راه علخ   یا ی دانشگاه  زاد ا  می ااحد شیراز    ی1
 azim.raoufi@gmail.com                        دانشگاه  زاد ا  می ااحد ش رضادانشسخی دزوری علخ   یا ی  ی2
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 منان در سلوک اجتماعی در جایگاه رهبری و حکومتؤعدل و احسان در سیره وسخن امیرم

 1علی الس بداشوی
 چکیده:

از انسراو هرای بردنا نران   بشررر   ا ر  زرس هر رظ از ابسراد شتنرری  اا  علری
الگخ ا ا خه ی حس س ای بررای انسراو د رراز ن امرراز ا فرردا ا ر  ی  کری از ابسراد شتنری  اا 
نهبررری امرر  ا   ررلخا امومرراعی اا دن نهبررری ا رر  ی دن میرراو ا ژ رری هررای نهبررری  و 

ه دن ا رف مقالرس برر ا راس  رت انی عردت ا احسراو بسریان پرر فررا  ا ر  نگاننرد ح را
 و ح رررا ه ا نفورران هررا ی زررس از زررس دن ن رر  الب رررس ا  ررا ر م ررابب نرران تی  مررد

دن حقررخر   دانشررگراو بیرراو زرررده انررد دن پرری اثبرراا ا ررف  ررتف ا رر  زررس ح رررا
عمخمی)بی  المات (ا حقخر مررد  )حرد ال راس (ا حقرخر ال ری )حرد اللرس( ا راس زرانی برر 

ا دن حقررخر شتنری ا حقرری زرس دن اخویرران حرازم بررخده ا امرخات شتنرری عردت برخده ا رر  امر
م راو از  را ر  یا رومداناو ؤبرخده انرد اا رف ا ژ ری مومرا د امیرماهن احساو ا  ذشر  ا ا یران 

 ا حازماو نان   ا   ی

 ین عدتن احساون  لخا اموماعین نهبری ا حکخم علی م اوؤامیرم واژگان کلیدی:

 
 
 
 
 

                                                           
 alibedashti@gmail.com          هیئ  علمی دانشگاه  من دانشیان دانشگاه  م ا دزورای فلسفس ی1
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ین کارویژهکارگزاران و مهم  ای حکومت در سیره امیرالمؤمنینهتر
 1دادینفیسس الس

 2حامد ا  می
 چکیده:

نان   نفکر  یا ین همخانه بسیانی از اند شم داو بر اهمی  ا ضرانا حکخم   دن
نسب  بس ضرانا حکخم ن  د نا کرد ن ری ا عملی ح را علین ن ر میاندی بسن زیدداشوس

ا ف ا اس هدر مقالس شده ا  ی برز خو دن رر  مطرحاند شم دانی ا   زس نااز نا کرد موفااا 
مداناو حکخم  دن  یرۀ ح را های زماها ا م مور ف احا ب ا مسؤلی حاضرن برن ی ا ژ ی

ها ا همچ یف خطبس های  و ح راا  ی ا ف مقالس  سی نمخده ا   با ن زید بر نامس علی
د ا برخی از شرا و ا احا ب زان داناو حکخم  نا هزر نما دی دن همیف الب رس ز دازاا نما دن ن  

ز داناو حکخموی اها ا احا ب زان نر ف ا ژ یفخنا ا  : م منا وا  ؤات افلی ا ف مقالس بد ف
 ن دن از فحخاین ر میاند  بسهای رر  مطرح شدهزدام د ا نا چس حد دن اند شس یم  ر اما  عل

ها شاون نخمس خات داشوس داناون خنخفیاا ا مسؤلی بس زما    د علیبرمی الب رسموف ن  
نر های ا  می ا  ی برای ف م   اوده ده مف خ  خافی از انزیها نشاوا   زس هر زدا  از ا ژ ی

نخشوان حاضر احا ب حکخم  نا دن  س  طس احا ب اموماعین  یا ی ا ا ونادی مخند برن ی 
قالس منر ف احیفس ا مسئخلی  دن هر  طس ازوفا نمخده ا  ی بس هزر چ د مخند از م م ران داده ا   ا 

 نحلیلی ب ره برده ا  ی -حاضر از نای نخفیفی
 یهای حکخم ا مسئخلی ن زمامدانین احا ب حکخم ن اما  علیواژگان کلیدی: 

                                                           
 nallahdadi1370@gmail.com                         زانش ا ی انشد دانشگاه  دد       ی1
 hamedeslami69@gmail.com                           زانش ا ی انشد دانشگاه  دد         ی2
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 یامام عل رهیحکومت در س
 1یداد الس سسینف
 یداد الس رضایعل

 یداد الس  ایم
 چکیده:

مدانانس ا  دنا  ایزس با نگاه دن یا  ؛ نگاه یال  یس حکخم ن نگاهب فیرالمؤم یام نگاه
ح را حد ا خدا نا مالظ  ده م او نا  فر یی اما  علداند یمحخنانس بس حکخم  نفااا ا ا 

ا    هدا  سیزمزس خلد نا بس حات خخد نها نساخوس ا  ن بلکس  یداند; خدااند یم یمطلد هسو
 ق یحق یبس  خ   دا ف فراهم نمخده ا   ا ا امبراویبسی  پ د از  ر یقینا بس زمات حق ای یابیناه

ا مامسس امخد داشوس باشدی از  یزند  ویهدر دن مح ف لخاز  نحقد ا  کس مگر ا ابدن  ینحقد نم
ا  یامخن ا وناد   ر نقر  و دن مد نی اخوان حکخم  نس فرفا بس دل ینگاه ح را عل

نقر حکخم  دن شکن  نیا نفاه مرد ن بلکس م م نر از  و بس دل یا  بادان  یام  فیم ا ن یاموماع
ز د;  یم دایپ یبرمسوس ا م م گاه مرد ن ما ینفوان ا اخ ر مامسس ا  رش  ا  رنخش  مس خ یری 

زمامدانانشاو مرد  بس « بات مآال اس بامرات م اشبس م  م ب: » د فرما یم یچ او زس ح را عل
 یزلمس حد ا اعو  یاع  نیعلخ شس حکخم  دن اند   هدر ا را از پدنانشاو شباه  دانندی ریب

 مامسس یمسای ا نفاه مرد  ا نشد ا وناد فیم زس ن س ین یبداو مس  ف همس مانبس مردماو ا   ا ا
ی شخد یم پرداخوس دیمردماو ن یزند  یبس بسد ماد  ن ع ا فی پرده شخدن بلکس دن پرنخ هم یبس فرامخش

 یخخا وس ها فینام ا از خخد ا  یرایا پ یهمراه یمرد  نا برا نیفکر چ انچخ  ف حکخم  دن ا
 یمرد  برا ینخده ها  یخخاهد ا هدر اما  عادت از بس یخدا م یخخاهدن بلکس  ناو نا برا یا  نمحکّ 

ام   ی و اعو  یزس محخن افل یا  ;  نماو مقد  یال  یبا حکخم ن نحقد  نمان ا یهمراه
 ا  ی

 یا  ین حکخم ن  یاما  عل واژگان کلیدی:

                                                           
 n.allahdadi1370@gmail.com    دد دانشگاه  یا یانشد علخ    یدانر  مخخوس زانش ا  ی1
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 اصل شایسته ساالری در سیره عدل علوی
  مانس امامی فر 

  1نسر ف  اداا مخ خی 
 چکیده:

ا   با ا وسداد ا مو  یبا س  مرانب ینما  مسئخاو مامسس م یاز ن ر عدت اما  عل
 یر  یچ او بخد زس بسد از  د  ر نید پ یا نتند داشوس باش دیعدت عل یحرفی  ا شا سوگ

ن نا ه گامیکس زان داناو اف ح « ااعماتییی السمات   ف»د:  فرما  ینملذا ح راامخن باشدی
دانای نمامی مکان  اخ  ی  شخدیح را علی ید عدت مخند ن ر دن مامسس محقد نمنگردن
 عدال  ا امان  دانین فران ی ا نخاضبن زهد ا   اع ن ساع نش انفارن  تااا ا بخدند: نیکخ

د ید  یع اه بر امرا  و ح را علم   ااا ا ییی عبادا ا عمن فالسن  ذش  ا شفق ن
 ینیازم داو ا مرد  احساو ا م ربانن یرن بس  یب ینخاو خخدن دن حّد ا یان ا فدازانعدال ن نا  خر ف 

پذ ری  ی اخ ی دن مکو  علخ یزراو خخد ب ره م د م یالطار برد ا  ن ا نا از نفّ ن ا ز یم
ا ن ا   زردو ا   یا   نس برا یا ر انسا  احیفس ا نکلیب ال ن ن  ا بتیمسئخلی  مامسس ا  م

س از نمد  بخت زعام  مامسس  و ما ز یاز م افب زاد  ذن  وی عل ی خء ا وفاده نمخدو ا  ا ب ره م د
ز دی ب  ر شیسسن اما  ا مانشیف پیغمبر زس زعام   ی ف حقیق  نازید م خ د بر ا ی تف م یا  م

ء ابي عبداللس زمیف ا  ن  ید الش دا یا بس ده داند شا سوس نر ف فرد نان یمزشخن ا  
 فر واد دن یمرد  زخفس م یخخد بسخ یمسلم بف عقین نا بس خاو نما  ده زس  ین ه گامالحسیف

ما ااما  اا  ی}فلسمر .ی نما  داما  مسلمیف نا چ یف مشتد م یا ژ ی ا یاوزخف یپا   نامس 
بسانم  خ  د زسي  .هاا اللس{ یلداتف بد ف الحدن الحابس نفسس علبالکوا ن القاتم بالقسون ا

بر  بد زوا   ا ژ  ای ز ر باشد: یمسلمیف نا نداند مگر  و زس دانا شا سوگي مقا  نهبري ا امام 
 ب د باشدی یا بس د ف نا ویف حد پا  سو ا عدت  یا  نما د یبر ران یخدا حکم ز دن برا

 ی یره علخی یا ین دتن لیا   شا سوس  اانین ا امس ی عواژگان کلیدی: 

                                                           
 mosavi.nastaran@yahoo.com                           زانش ا ی        ی1
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 یاسی اجتماعی در سیره امام علیعدالت س

 1فردعبداللس امیدی
 2 زبری) لدا( حکمویاو

 چکیده:

نا نشکین  ا   زس ز رب ای  یره اما  ح ملظ ا مل  هدر افلی اما  علیاف 
مساتن اموماعی ا ا ونادی ا علمی ا  یا ی ا نید  ها ا  ت او اما نامس ها ادهدی دن خطبسمی

مساتن مربخی بس زند ی مامسس ا ن میف ام ی  مرد  ا زند ی شرافوم دانس برای  ن ا چ انچخ  افلی 
ال  ا حقخر پا مات شده محراماو ا مسو سفاو نتسویف م شخن حقخر بشر نا نشکین داده ا  ی عد

های ااا مقا  ا های انساونر ف دردرسا پیکان مداا  با فاحباو  دنا ا زن ا ند خن همخانه از م م
خخاه د با همس امخدن عدال  ا انسانی  نا دن مخامب بشری مانی ز  دی بل د ن ری ا   زس می

اما  شیسیاون االیف شتنی ا    دن نان   بس االیف  نرد د ح را علی ابف ابی  ال بی
حوی نا لح س ش ادا دن ناه احقار  بر رانی عدال  دن میاو عامس مرد  مش خن ا  ی  و ح را

مسمخعس  ت انی زس از ح را  اندیحقخر ا امرای عدال  حوی دن مخند  انن خخد زخناه نیامده
ل  ا  می ا انسانی نا بس ب ور ف شکن ن یری ا   زس عدابرمای مانده م شخن زامن ا بی علی

ها عامد ا   ا ا ف مقالس زخششی ا   دن م   زشدی البوس  لم ا بیاو از ژنفای اند شسبس ننخ ر می
دن ابساد عدال   یا ی ا اموماعیی امید ا   زس مخند  ای از افکان  و ح راش اخ   خشس

 ن ر متا باو  ران  یردی

 ی یره علخیناموماعین عدال   یا یواژگان کلیدی: 

                                                           
 omidifard.f@gmail.com          ا واد ان  راه فقس ا مبانی حقخر دانشگاه  م                 ی 1
 yalda.hekmat1365@gmail.com                مخخوس زانش ا ی انشد شیسس ش ا ی)نان  ( دانشگاه  م  دانر ی2
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یت جهادی  و بررسی تطبیقـی آنهـا و مقام معظم رهبریاز دیدگاه امام علی مؤلفه های مدیر

 1فا مس اننانی
 2احمد ن وگان 

 چکیرده:

از د ررد اه امررا   مؤلفررس هررای مررد ر   م ررادی»نبیرریف  ا برن رری حاضررر پررژاهر دن
 شرده اا رب بحرث مرخند ن«ا برن ری نطبیقری ا رف دا د رد اه  ا مقرا  مس رم نهبرری علری

برا برر ا راس ا رف دا د رد اه  مؤلفرس هرای مرد ر   م رادی نا روا نر ی شرده  ا رف دن ا ر ی
 ا برخده یا ر اد نحلیرن پرژاهر انسرا  ا روفاده از افرخت علمری ننبیریف ا نخفریب شرخدینای

حاضرا روتراب ا مررخند  مخضرخ  برا مررنبو ا ر اد نزلیرس از  یهرا داده یم  رخن رد ان برس
نبررا مف ررخ  مررد ر   م ررادی  نحلیررن  ررران  رفوررس ا رر ی مقالررس حاضررر ضررمف اناتررس نسر فرری از

فررس مؤلم ررابسی زررس بررس  هرردر اناد بررس بحررثن پررس از مسرروسخ دن مررخزه هررا  ا  ررت او نهبررری ن
ا مقرا  مس رم نهبرری مررنبو هسرو د نا ا روتراب  از د رد اه امرا  علری های مد ر   م راد

 ن ریم زرس مری نویسرس ا رف برس نخشروان ا رف دن برن ری برا بس نحلین محوخای  ن ا پرداخوس ا ر یا 
هررای اخ  ررین ا رراس مررد ر   م ررادی دن ا ررف دا د ررد اه نبررر نازیررد بررر مس خ رر  ا انزی

محرخنین ا  می ا انسانی ب را شرده ا ر  ا فره گری خرات ا  ربکی از زنرد ی ا ر  زرس د ف
مرردانی اییی از مملررس ثمررراا عی رری  و را ررین خخدبرراانین نکلیب مرردانین ا یررانن مرد اا  

 باشدی دن مامسس می

 ن مقا  مس م نهبرین مد ر  ن مد ر   م ادیی: اما  علیواژگان کلیدی

                                                           
 fatemeh1853@gmail.com             نشوس نان   ا فلسفس نسلیم انربی  -دانشسخی زانش ا ی انشد ی1
 rastegar_ahmad@yahoo.com                                                     ا واد ان راه علخ  نربیوی  ی 2

mailto:fatemeh1853@gmail.com
mailto:rastegar_ahmad@yahoo.com
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 رابطه عدالت با همبستگی اجتماعی از منظرامام علی
 1محمد حسف  ه گر 

     2حسیف خازپخن 
 1ر مرضا نضخی دا   

 چکیده:
نررر ف عرخامرررن ا سرراد همبسرروگی اموماعررری ا رر ن بررس عرردال ن  کرری از م ررم      

 ابرردی برد  ی ا ر  زررس دن ی عررردال ن مس را مریعبرانا د گررر همبسرروگی اموماعرری دن  را س
-اموماعری زس عدال  بررر ران باشرد ناابرو امومراعی بریف مررد  ا حازمراو نمرخد بیشروری مری

حکخمرر  پرعرردت امررا  س مس رای اا سرری زلمررس دن زمراو  ابردی دن  ررخت نرران   ا ر  ن عرردال  برر
ن رد ا دا رواو مسررار عقیرن بررادن امرا  ا  هرف  داخورسن م رر ی ح رخن مریبس م نس علی

ن  یدی بر ا رف اا سیر  ا ر ی عردال   نمراو بل رد ا دت نبرا ی ا ر  زرس حوری  رومگراو  و نا 
باو  و مررری مررری  ررروا  دی مررررد  همگررری دت دن  ررررای  و داننرررد ا  رررر برررس  اعررر  فررراح

 ذانندیه گامی زس حکخمر  ا امومرا  از  و فافرلس مری  یرردن دردررس ا اشرویار برس  و فدانری 
دن ا رف مقالرس می  ابرد ا  نزای ح رخن م سری عرادت ن دن دت هرای  رومد د او مخانرس مری زنردی

ی از همبسرروگی اموماعررری بیرررف عردال  ا رد ررده زرس نابطررس نحلیلری نرر ی–برس نای نخفرریفی
زیرد  و ح ررا  برربیراو  رردد ا نویسرسعلی د د اه اما  ی امررخد نابطرسی مری  یررد زرس ن 

  ابی بس نخ سس  ا  ی همبسوگری اموماعی برای د  مسوقیم ا چشمگیر میاو  عدال  ا
 

 ن عدال ن همبسوگی اموماعین ناابو اموماعی ا نخ سسیاما  علی  واژگان کلیدی:

                                                           
                                                                                        m.ahangar1353@gmail.com   ا حد ثزانش اس انشد علخ   ر و  ی1
                                                                     dr.khakpur@yahoo.com    دانشیان دانشکده ال یاا دانشگاه  یسواو ا بلخچسواو ی2
                                                  razavidoost@yahoo.comع خ هیئ  علمی دانشکده ال یاا دانشگاه  یسواو ا بلخچسواو ی1
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 منظر قرآن و نهج البالغهآثار فتنه و راهکارهای مقابله با آن از 
 1محمد حسف  ه گر 

 2حسیف خازپخن 
 1ر مرضا نضخی دا  

 چکیده:

 یاز  و مر یا ر  زرس انرد  رفلور یپیچیرده ا یه مملرخ از  زمرخو هراحیاا بشر ن همرخان
ا رر ی «  ررسفو» یاز اموحانرراا ال رر یدو بررس شرراهراه  ررسادا برراز داندی  کررنخانرد انسرراو نا ازن رری

 یامررر ماهیرر   و هررا ناشررف نیسرر ی حرراهرهسررو د زررس دن برردا  یا فو ررس هررا حررخاد  پیچیررده
فو رسن ممکرف ا ر  افرراد  یان  لرخد برخدو ف راپرر از فسراد ا  غیراو داننردی ربر یفر ب ده ا با  

ندی د رف مبریف ا ر  ن برس ع رخاو نا ا یر دا  فو س  رراو  رازد ا مامسرس نا برس  رقخی بکشرا یز اد
برراو  یمقابلرس برا  و ا ناهبردهرا یفو رس ا ناهکانهران منراد د یاز مامب نرر ف مکور  ال ر ی ک

 مررخزدی ا ررف مخضررخ  چ ررد  ررالی ا رر  زررس از  ررخی مقررا  ع مررای  ینفرر  از فو ررس نا بررس مررا مرر
زیرد  رران  رفورس ا ر  ا  رت راناون نخ سر د او ا محققراو هرر زردا  برس انردازه  اا   مرخند نآ

نحلیلرری بررس  ثرران فو ررس ا   -ا ف مقالررس بررس نای نخفرریفی انرردیاو خررخد پیرامررخو  و  ررتف  فوسنررخ
های مقابلس با فو رس ا فو رس   رراو دن  رر ون ا ن ر  الب ررس مری پرردازد ا نویسرس مری  یررد برا شیخه

ن داشرروف بنرریرا ا حفررو هخشرریانی ن حرزرر  دن مسرریر  بررس  ررر و ا مسنررخمیفنمسررظ 
  ن پیراز  رد دیاا   ا اهوما  ا پا ب دی بس  انخو می نخاو بر ا ف مس

  ن ر ون ن   الب رسیثان فو سن ناهکانهای مقابلسفو سن   واژگان کلیدی:

                                                           
                                                                                        m.ahangar1353@gmail.com   زانش اس انشد علخ   ر و ا حد ث ی 1
                                                                     dr.khakpur@yahoo.com  دانشیان دانشکده ال یاا دانشگاه  یسواو ا بلخچسواو ی 2
 razavidoost@yahoo.com                                                 یاا دانشگاه  یسواو ا بلخچسواوع خ هیئ  علمی دانشکده ال  ی 1
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 نقش وجایگاه مردم در حکومت علوی
 1زیفیس اهخاز او

 چکیده:
با نگاهی بس دانه های متولب نان   ا راو ام او ا    ابرن ی عملکرد دال  ها دن برهس 

مدی دن ناابو دال  ا مل  دنزشخنهای  یهاضسب لب نپی می بر م زس  کی ازهای زمانی متو
مسلماون عد  ح خن مرد  دن فح س اپرننن نبخدو نقر  ناو دن ننمیماا زشخنی ادن  رح ای 

اهی  پادش-های ا وبدادیملی ا  ی ا عل  افلی ا ف چالر حکخموی  نید ن  یس ا نداا  حکخم 
ای شاه شاهی اخ ف  ها بس  دنان بس بخده ا  ی دن نان   زشخنهای مسلماو ن همخانه  لسلس ه

ع خاو  فرف  ا ابدانی  برای ثراا اندازی ن نسلو خاندانین  خمی ا حدبی ا  ا فرفوی برای نما ر 
بی  یملی افرر بی  المات دن م   ن یهانانس خخد نبا هد  س از  رما س دنا ا وبدادی اد کوانخ

س بس م افب ملی احرز  دنم   نخ سس زشخناب ره نا نخمزردنداز ا فیما گاه  نامشرا  خخدننگاه م
های ا وبدادی از  نسا دال  امکاناا ام ابب ملی فا د اماه  بخده ا  ی م دی نمامی ا شانمل  از

زس بس دنبات نامیف م افب ملی نبخدند برای بقا ا ا ومران حازمی  خخد نید نیازی بس حما   ملی 
دن فح س ابس نبب  و حما    ازبرنامس های خخد نخ و مرد  نپشویبانی مردمی اح خن نخده های مرد  

فرزندی ا   ی زس از  -ناحساس نمی زردندی اما دن حکخم  علخین نابطس دال  با مرد  نابطس پدن
 یره علخی دن مملک  دانی ا نفوانی با مرد  بر همیف .نر ف نخ  عخا بن بس شمان می   د عالی

 دی ا شان مرد  دن ز ان ننزف افلی فراهم نمخدو بسور نخانما اسن ا وخان ا   ن دنحکخم  علخی 
بد ا یا ی ا ملی اعوبان فراااو می  ا ف امر دن نامیف ام ی  اموماعین حکخم  ا   یزس اداشادای

ننخعی   ی  پذ ری دنانی ا   زس زمی س ن د د از بیراو نا فراهم می  ز را نانضا وی نخده های مرد 
 نکس  حاد مل  نا فرزند خخد می داند ا بس  ن ا عشد می انزدن هیچگاه   ازدیحکخم  علخیندن عیف

امازه نمی دهد زس عملکرد فرد  ا  راهی ن بس م افب ا منالس ام  ا  می خدشس ااند ز د ا ا افراد 
 از ز ر بان مسؤلی  های خخد شانس خالی ز  دی

 ن ح خن مردمین حکخم ن زانا ییالمؤم یف: امیرواژگان کلیدی
                                                           

 ki-ahvazian@yahoo.com            ان  راه عربی دانشگاه فره گیاو اهخاز ا واد ی1
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 ره امیرالمومنین علینگاهی به شرایط و وظایف مسئولین و کارگزاران در سی

 1ز    ا ددی نیا

 چکیده:

لس ضررانا امرخد حکخمر  دن مامسرس بشرری زرس مخمر  ممرب موفر راان ن  ریم  مس
امررخن فررردی ا امومرراعین بیرراو ا امرررای حررداد ا حقررخرن نررامیف عرردا ا حفررو مخمخد رر  ا 

 رررددن از ا امرررای احررا ب مرررد  دن برابررر خررخد ا د گررراو مرریفرریان   زادی ا ا رروق ت مرررد  
امررخن بررد  ی ا مسرراتن ضرررانی مامسررس انسررانی ا رر ؛حکخم  برررای نحقررد اهرردار  نمرراو 

هرای خرات نربیورین اخ  رین هانشررا و ا نخانم ردیخخد برس مسرئخلیف ا زران دانانی برا ا ژ ری
حرخ احسرف انسرا  داده ا ر م  علمی ا  یا ری نیراز داندیزرس بوخان رد احرا ب خرخ ر نا برس ن

مامسررس دن  ررظ نررخازو امومرراعی ا همرراه گی انزرراو متولرربن نرر میف ز  رردیدن ا ررف نخشرروان بررا 
ا  رررریره حکررررخموی  و  م یفؤزنه مخدهررررای انزشررررم د ح رررررا امیرالمررررا رررروفاده ا

 بس بیاو شرا و ا احا ب مسئخلیف ا زان داناو پرداخوس شده ا  ی ح را

 یداناون شرا ون احا بن اما  علیان مسئخاون ز واژگان کلیدی:

 

 

 

 

                                                           
                                       z.izadynia@gmail.com ءزانش اس انشد نان   فره ن ا نمدو ملن ا  می دانشگاه الدهرا ی1

mailto:z.izadynia@gmail.com
mailto:z.izadynia@gmail.com
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 وت در سیره امام علیعدالت در عدا
  1محمخد ا خبی                                                                            

 چکیده:
عرردااا ا خنررخم  بررا دشررمف از مملررس عرفررس هررا ی ا رر  زررس نعا رر  اعورردات ا 

 و بسریان مشرکن ا ر ی ا رف امرر نا  رر و زرر م برداو هشردان م حرر نشردو از مسریر حرد دن 
ا رف م رم نرس «  اا  سرم کم ش ئاو  رخ  علری اا نسوردلخا اعردلخا هرخ ا رر  للوقرخی»داده ا  ی 

مورر مرخند نخمرس ن  ا بس ه گا  مخام س ا مقابلس بادشرمف بلکرس دنزمراو رلبرس برر خنرم همرخانه ز
زرس نرا  مقردس ای  رر ف ا نرداعی ز  رده عردال  مری باشرد  امرا  علری ران  رفوس ا ر  ی 

دن ا ررف عرفررس ا ررف حقیقرر  نا بررس  خنررس ای نسلرری داده ا رر  زررس الگررخی نمررا  عیررانی دن ا ررف 
نا نبیرریف مرری ز رریم  ررپس  زمی ررس مرری باشرردی دن ا ررف مقالررس ابورردا د ررد اه ن ررری  و ح رررا

بررس ه گررا   نا دن ا ررف عرفررس بحسرر  مررخاند متولررب خنخفرراا   رریره عملرری ح رررا
 می ز یم ی    ای نبییف ا نحلینیحازم

 ین عدال ن عدااان  یره ن رین  یره عملیاما  علی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

                                                           
 mhmoodayubi@gmail.com    ا واد ان  راه مسانر ا  می دانشگاه علخ  پدشکی افف او         ی1
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 نقش امامت و حکومت علوی در ایجاد و تثبیت تمّدن اسالمی

  1محّمد م دی باباپخن ن افشانی                        
                                                                                                                                     2علی افغر ب ی حسف                                                                                     

 چکیده:

دن ا ساد ا نیبی  نمّدو  امام  ا حکخم  علی بف ابیطال  رن ی نقرا ف مقالس بس ب
نا شامن  نا زماو ش ادا ح را مبر اع مازس داناو بسد از نحل  پی نا  می می پردازد

می شخد زس ا ف دانه از زماو نا می نخاو بس دا دانه  بن از حکخم  ح را ا دانه خ ف  ح را 
منادر شد با داناو رن   چس ازیر داناو امام  ح راا ردیبس ع خاو حازم ا  می نقسیم زر

نا دنپی  خ ف  بس حّد ا شاو ا دن نویسس بازنا  ها ی چخو  کخا ا عدل   یا ی ح را
داش ن اّما ا شاو دن ا ف مّدا نید بس خا ر منلح  د ف ال ی ا اّم  ا  می ا حفو احدا ا 

های فکری ا مشخننی )خنخفاا دن مخا ب   کپانچگی م او ا   ن  د  های ا ا ی چخو زمظ
حّساس ا حیانی همچخو زماو م ن با ا راو( ا  ا انسا  امخنی مان د نربی  شا رداون نبییف احکا  
ا مسانر ا  مین اییی دن نا وای نحّقد نمّدو ا  می برداشو د ا بسد از ا  کس زما  امخن بس د   

ناه احیاء ا ا ساد مبانی نمّدو ا  می زمظ شا انی  ن ید با انسا  ا دامانی ن شس این دن ح را
بر ا ف نمّدو ال ی نمخدندن بس  خنی زس حّوی مب ا ا پا س ای شد برای حرز  ها ا ا داماا بسدی 

می نخاو بس ا ف مخاند اشانه زرد؛ مسّرفی خخدی  م یفؤحاضری از ا داماا امیرالممسلمیف نا عنر 
ا ریرخخدین برخخند با فو سن نبییف  اخوان حکخم  ا  مین ن ی برای اف ح مامسس از انحرارن 
حذر  مراهاو از  دنان احیاء ففاا اخ  ی دن نمّدو ا  مین نبادت فره گی با د گر نمّدو هان 

انزی هان اهمّی  دادو بس احدا ا  می بس ع خاو ز ر  نبلیغ ا    نا ویفن حازمّی  بتشیدو بس
 ب ای نمّدون شا سوس  اانین ملخ یری از نسد س  رزمیف های ا  می اییی

 ن نمّدون ا   ن حکخم  علخیاما  علی واژگان کلیدی:

                                                           
  m-babapour@sbu.ac.ir                                      ع خ هیئ  علمی ا مسئخت دانشکده ال یاا ا اد او دانشگاه ش ید ب شوی   ی1
 a.banihasan60@yahoo.comر نان   انمّدو ا  می                  دانر  مخخوس حخزه علمّیس  من  طس  س؛ دانشسخی دزورای مدّن ی مسان ی2
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 سم اجرای آن در حکومت امام علیقانون گرایی و مکانی

 1محمد م دی بادامی

 چکیده:

زنررد ی دن امومررا  م موررر ف عامررن شررکن  یررری مخامررب بشررری   رررا ر انسرراو بررس
نیازم ررد نرردا ف مقرررناا دن نمررا  مخانرر  ا  ا رر ی  ا ررف نشررکن هررای انسررانی برررای بقرراءن

ا سرراد بررس ا رریلس پیررامبر  پا ب رردی بررس  و مرری باشرر دی بررر ا ررف م ررخات حکخمرر  ا رر می از زمرراو 
ازهررای شررکن  یررری مبو رری بررر از ا ررف  اعررده مسرروی ی نبررخده ا از همرراو  ررراز ف ن ا رر  

از  ررراز ا رر   نرر ی هررای فرااانرری دن ناه  انخنم ررد زررردو مامسررس ا رر مي  ررانخو بررخده ا رر ی 
ااب خرررخد ن رررید ا س نقطررر برررس ا دن زمررراو حکخمررر  امیرالمرررؤم یففرررخنا  رفررر  

ا شراخد  یزران  رفر  نرا  ره نمخنرس ی عرالبرس  نما  نرخاو خرخد نا دن ا رف نا روا ح را
نا مری نررخاو دن زوررا   امرا  علرریحکخمر  مررد ن ررر سرراد نما ردی نقشررس ی ناه موی نا ا حکرخ

دن مقالررس حاضررر  ررسی بررر  و ا رر  نررا بررس برن رری  ررانخو  الب رررس مشرراهده نمررخدیشررر ب ن  
دن نحقرد  رانخو دن زمی رس   رانخو حرازم دن حکخمر  علرخین ا رداماا  و ح ررا  را رین

وره ا اهرردار امرا رری  و  بررر مب ررای هررای متولررب حکررخموین نبیرریف شاخنررس هررای  ررانخون  سرر
  نچس زس دن ن   الب رس  دانی شده ا   پرداخوس شخدی

 ین ن   الب رس انخو مدانین  انخون ح را علیحکخم  علخین  واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 mahdibadami4940@gmail.com                دانشسخی زانش ا ی انشد حقخر بشر دانشگاه مفید  م        ی1
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 در امور قضایی اصول و سیره عملی امام علی
 1دان خی بترد او
 2ناضیس عطان

 چکیده:
مرهررخو حقررخر زیفررری  شررکلی ا رر   س رری   رریف ا  دن مررخاند بسرریانی نحقررد عرردال 

افخت ن ید ی ا دادن ین م سرر برس اضرب  رخانیف عادانرس ا زان مردی ن ادهرای   را ی شردهن 
دن فقررس   ناا رراا بسرریانی از امررا  علرریز رردی ا د ررویابی بررس ا ررف هرردر ااا نا ن ررمیف مرری

-زررس ن ررمیف احکررامی  سررورده از ای فررادن شررده ا رر ن   ررا ا افررخت   ررااا نقررن شررده ا

ز  ررده ا ررف هرردر ا رر ی بسرریانی  ناا رراا مخمررخد دن ا ررف زمی ررسن  سررورد ی   رر م  و 
دن فقررس امامیررس ا مامسیرر   رریره ا فقررس ا شرراو نا بررس خررخبی نما انررده ا رر ی  ح رررا

ن افرخت زلری ا  ریره عملری پژاهر حاضرر برا نمسرظ برس احاد رث ن ریده از  و ح ررا
  زررس زان مرردی ا زرران  ی امررخن   ررا ی زشررخن نا دن فقررس مدا رری ا   ررا ی نا بیرراو زرررده ا رر

ن ررمیف زرررده ا رر ی ا ررف افررخت عبانن ررد از افررن عرردال  نسررب  بررس  رررفیفن عررد  پررذ ری 
انردی دن مقابرنن ای زرس مرخند ا روفاده ا ریب فق را  رران  رفورسشفاع  دن ا قای حردییی برس  خنرس

 رد زبیرس اا ردییی دن هرای ا شراون "  ریس فری اا سرس" ا ر ؛ مانبا د  فر  دن مرخاندی   رااا
 نخاو افخت ا  خاعد زلی از  ن ان ا وتراب ا ا و بای نمخدیا ف مخاند نمی

 ن   ااان  یره عملین حدادیاما  علی واژگان کلیدی:
 
 

                                                           
 dbekhradi13@gmail.com      ا واد ان دانشگاه  زاد ا  می ااحد شیراز       ی 1
 attarrazeyeh@yahoo.com     زانش اس انشد فقس ا مبانی حقخر ا  مین دانشگاه شیراز     ی 2
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 منین علیؤرالمه امیحاکمیت و سیاست داخلی در سیر 
 )نمونه موردی تساهل و مدارا(

 1ابراهیم برز ر
 2منطفی بیاا

 چکیده:   
ا مدانا دن مامسس ا  می  کی از م مور ف ابدانهای نحقد اهدار ا  نماو های  نساهن
زس دن االیف اهلس  ظ امر انسانی ا   زس امخن ا شئخو زند ی انساو نا دن بر می  یردی   ا  می ا  

ن یدن اند شس  یا ی ا   ن حخزه های اعمات نساهن ا مدانا بس  س حخزهن اخ ر  یا ین نفوان  یا 
فلی ا انخو  ذانی ا نشر ب احکا ن نقسیم می شخدی نسامس ا نساهن  ا عد  نسامس ا نساهن شازلس 

نا نشکین می دهدی با نگاهی بس انزشم دنر ف   د مخمخد دن  حازمی  ا  یا   داخلی علی
 مقخلس دا ا ف مسمخ  ا    بسد ز   ال ین  س ی ن   الب رسن برا اس نگاهی  مانی می بی یم زس دن

شخدی  همچ یف دن ن   الب رس  می د ده انزشم د زوا  ا ف دن بان112 مسوقیم ا ریر مسوقیم  خن بس
خطبس ها ا نامس ها ا زلماا  نان بی شمانی امخد داند زس دن  ن ا ح را زسانی نا زس دن ناه خدان 

دهدی ا ف نخشوانن امرای احکا ن امرای حدادییی نساهن بس خرب می ده د نا مخند نکخهر  ران می 
ا  ی  اخلی دن  یره حکخموی اما  علیزخششی دن م   نبییف عملی حازمی  ا  یا   د

دن خنخت نسامس ا  ا   زس نگری اد د اه اما  علینگاننده دنپی پا   بس ا ف  ئخات افلی 
  ا ای  راحی نمخده زس عبانا ز د   دن پا   بس  و فرضیسنساهن چیس  ا چس الگخ ی اناتس می

مب ای نساهن ا مدانا دن بحث د فن حقخر مرد ن حقخر خدااند  از د د اه علی» ف زس : از ا
 ایییعدال  می باشدی

 ن ن   الب رسن عدال  اموماعیینساهن ا مدانان اما  علی واژگان کلیدی:
                                                           

 ا واد نما  ا ع خهیئ  علمی دانشگاه ع مس  با با ی ی1
                                                                bayat14@gmail.comدانشسخی دزورای علخ   یا ین دانشگاه ع مس  با با ی         ی2

mailto:bayat14@gmail.com
mailto:bayat14@gmail.com
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 های حکمرانی در مکتب امام علیآموزه 
  1حمده علی ب رامی

  2ی میرم یامراللس امی 
 چکیده:

حکمرانرری مسمخعررس ای از افرررادن ن ادهرران بتررر عمررخمی ا خنخفرری ا رر  زررس امررخن 
زشخن نا برنامرس ن ردی زررده ا ادانه مری نما  رد ا پیخنردی نا سسرو ی برا نفراه مررد  داندی از ن رر 
شرریسس ا رچررس حکخمرر   ررظ ضرررانا عقلرری ا مقو ررای  بیسرری مامسررس ی انسررانی ا رر ن دن 

بررات مرری ز رردی دن نی ن ررم ا ملررخ  یررری از هرررب ا مرررب نا دنعرریف حررات هرردفی فرانررر از بر رررا
ن هرردر افررلی حکمرانرری عباننسرر  از فررراهم نمررخدو زمی ررس ی نحقررد نگررری امررا  علرری

احکرا  ال رری دن مامسرس زررس دن  را س ی نحقررد ا ررف احکرا  ب بررخد زنرد ی مرررد  نیرد بررس ب وررر ف 
ا  علرری مررا پررژاهر حاضررر بررر ا رراس  مررخزه هررای حکمرانرری اامررس محقررد خخاهررد شرردی 

ا شرراو  یهررای حکررخمود بررس فرما شرراا ا  مخزههای ن ثیر ررذان  و دن حکخمرر  هرران مسررو مؤلفررس
ای ا  رریر های نحقیررد زررس از  ر ررد مطالسررس زوابتانررسالب رررس ن یررس  رد ررده ا رر ی  افوررسدن ن  

مری نخانرد  د زرس شریخه ی حکمرانری امرا  علریدهرنشراو می  مدهن د ر دن ن   الب ررس بس
ای برررای حازمرراو ا دالرر  مرررداو باشررد چرررا زررس ا ررف نررخ  الگررخی بسرریان ر رری ا شا سرروس

 حکمرانین دن ب بخد زیفی  زند ی مادی ا مس خی مرد  نقر بس  دا ی داندی

 شیسسی الب رسنن ن  کمرانین حکخم  علخین اما  علیح :یواژگان کلید

 
 

                                                           
 bahrami1918@yahoo. com        سانر ا  می دانشگاه افف او  ا واد ان  راه م ی1
  amir5528@gmail. com                                      س ش ا ی دانشگاه افف او ین شیسش ا مامسس انشد  دانشسخی زانش ا ی ی2

mailto:a.ghafarzade@gmail.%20%20com
mailto:amir5528@gmail.com
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یتی امام علینظ  در مقابله با بدعت ها ام مدیر
  1علی ب رامی هحمد

 2زهرا ب یاد
 چکیده:

دن د ف ا    بدع  ها ی با انگیده های متولب بس امخد  مد زس  ب   بسد از نحل  پیامبر
 کی از مشک ا  م یفؤس بسد از بس حکخم  ن یدو امیرالمانحرار مامسس ا  می شدیبس  خنس ای ز

ی خدیاز  نسا امرا ی حکخم  نمقابلس ا برخخند با ا ف بدع  ها ا باز رداندو ام  بس انزی های ا  می ب
م  ا  می بسداز نر ف نمخنس حکخ دانای ب ور ف نای مد ر وی بخده ا زامن زس حکخم  اما  علی

دن برخخند ا مقابلس   رابس شمان می ناد ی بس همیف  ب   یره ا نای  و ح نحل  ن خت ازر 
مشد برای امرا ا حکا  ا  می دن  خت بس ع خاو ب ور ف نمخنس ا  ربا بدع  ا بدعوگداناو نا می نخاو 

نان   بس شمان  اند ی دن ا ف نا وا  خالی زس بس ههف می ن د ا ف ا   زس مف خ  بدع  ا انخا  ا ا سا  
با انخا  بدعو ا ا بدع   ذاناو بس چس  اما  چگخنس ا    ا نای برخخند نگاه اما  علی  و دن

 نحلیلی ا ا  ادی بس مطالسس ا برن ی –شکلی بخده ا    دن ا ف مقالس  سی شده زس با نای نخ فیفی 
مف خ  بدع  ا ناه ای برخخند با  و دن مامسس ا  می مطابد با  یره علخی بس انا س الگخ ی زامن ا 

ای  و دن  مخامب ا  می  پرداخوس شخدی از نگاه ا شاو بدع  نخ انی زان مد برای مقابلس با بدع  ا امر
باشدی یره  متالب با   اا  ر و ا  یره ن خت اللس س بر هخای نفس ا   بس  خنس ای زسدن د ف با نکی
دن برخخند با بدع   داناو دانای مرانبی بخدیا شاو نتس  بس مدانا ا ننیح  ا  فوگخ  مد ر وی اما 

با متالفاو می پرداخو دا زمی س انوقاد نا برای  ناو دن م و ی دنمس  زادی ا دمخزرا ی ا ساد زرده ا سی 
ا بسد  زرد یفوان نمد دن  د  اّات با خشخن  نبس هدا    ناو با ا ودات ا انا س   د ا مدنا میکردندا هر 

 ا با ا ساد فرف  برای نفکر اامرای  یا   نش   زدا ی دن مامسس ناه نا برای باز ش  فراهم می زردند
 د دند ابودا ماهّی  دشمف نا افشاء زرده ا یانسطار ا هدا   م دشمف نا ریر  ابن یدن مرحلس  خر ا و÷

 خا و دیخ ی  با دشمف بس نبرد با   ن ا بر مبسد از انما  حّس 
 ن ن ا  مد ر وییع   ذاناون اما  علی: بدع ن بدواژگان کلیدی

                                                           
 bahrame1918@gmail.com      ا واد ان دانشکده مسانر دانشگاه افف او    ی1
 دانشسخی انشد مدن ی مسانر  ی2



 
   944 

 البالغهدر نهج های نظامی از دیدگاه امام علیآموزش

 1علی ب رامیحمده
        2ش را  خالدی

 چکیده :         

هررای م مرری بررس ا ررخ  پیخ رر ؛ بررس همرریف م ن م یفؤدن دانه خ فرر  امیرالمرر
 الب رررس از اهمیرر  ا امویرراز خافرری برخررخندان ا رر ی ازدن ن  « م ررن»دلیررن مخضررخ  

دن مخام ررس ا  هررای ن ررامی  و ح رررا مخزی مخضررخعاا م ررم دن  رریره امررا  علرری
نخانررد بسرریانی از دن یررری  بررا دشررمف ا رر ی برن رری د یررد ا مخشررکافانس ا ررف مخضررخ ن می

نا  هررای داناو خ فرر  امررا  علرریم ن ا نحررخاا نرران   فرردن ا رر  ن بررس ا ررژهاب امررا
ناشف نما دی دن ا ف مقالس برس شریخه نحلیلری ا برا ا رو اد برس م رابب د ر  اات برس  ریره ن رامی ا 

مخضررخ  پرداخوررس شررده ا رر ی برن رری ا ررف   یفمؤهررای ن ررامی از د ررد اه امیرالمررخزی م
انا ی بررا دشررمفن بررا هخشرریانی نمررا  همررس مخانرر  دن نا رر دهررد زررس امررا  علررینشرراو می

هیچگرراه دن م ررن بررا  همچررخو ن ررخت خرردا  رفو رردی  و ح رررام ررن نا دن ن ررر می
دشررمف از محررداده احکررا  ا رر   خررانب نشررده ا برررای شکسرر  دشررمف از هررر ا رریلس ای 

 زردیا وفاده نمی

 ن م ادن حدن  مخزی ن امین ا    یاما  علیکلیدی: واژگان 
 
 

                                                           
 ا واد ان  راه مسانر دانشگاه افف او ی1
 sh.khaledi70@gmail.com      دانشسخی زانش ا ی انشد نان   ا    دانشگاه افف او         ی2

mailto:sh.khaledi70@gmail.com
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 در برخورد بامجاهدان اسالمی با خلفا امام علی مقایسه ی تحلیلی سیره

 1حمده علی ب رامی
 2ش را  خالدی  ردشوی

 چکیده :         

هررا امقا سررس  و بررا  ررس خلیفررس بامساهررداو دنم ن نحررخه نفورران امررا  علرریمقا سررس 
اب امرراا نخانررد بسرریانی از نتس نازمخضررخعاا ا ا رری ا رر  زررس برن رری د یررد  و مرری

نا ناشررف  امیرالمررؤم یفهررای داناو خ فرر  نحررخاا نرران   فدنا رر  نبس ا ررژه فو ررس
ای ا نحلیلرین باا رو اد برس م رابب افرلی دن فردد پا ر  برس ی مقا سرس نما دی ا ف مقالس بس شریخه

باخلفررا دن برخررخند بررا مساهررداو ا رر می  ف  ررؤات ا رر  زررس؛نفااا نای امیرالمررؤم یفا رر
ن حریف م رن ا پرس ازم رن چگخنرس برخده انورا   ا رف دا شریخه موفرااا چرس ن بن از م رنن د
 دن رریره امررا  علرریی داشرروس ا رر   ای داناو خ فرر  امیرالمررؤم یفهررنرراثیری دن م ن

شرراهد برخررخند بررا مساهررداو برا رراس احکررا  ال ین رریره ن ررخت خرردا)ت( ا عرردال  هسررویم 
اعادانررس ا اا ررذانی امویررازاا بررر دنحررالی زررس دن دانه خلفررا ا ررف نا ررس همررراه بررا برخررخندی ن

ا اس نان ناابسوگی ام رافب  یا ری برخدیدن نویسرس مامسرس ا ر می برس ن را   بقرانی نرف داده 
 ی ح خن زرد م یفای بسیانی دنداناو خ ف  امیرالمؤهافو س

 ی نمساهداونحدنامویازنر ا م اما  علی :یواژگان کلید

 

 

                                                           
 ا واد ان  راه مسانر دانشگاه افف اوی  1
 sh.khaledi70@gmail.com     دانشسخی زانش ا ی انشد نان   ا    دانشگاه افف او ی2

mailto:sh.khaledi70@gmail.com
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 شهری در احادیث وحکمروایی مطلوب مفهوم  یتحلیل محتوا
 البالغهدر نهج ی امام علیاندیشه

 1مییم پاپی مطلد

 چکیده:

 ابی نمرردو ا رر می نیرراز بررس خنی ا رر می دن ا رر می  رردنا رربررا  سررورد ی امپرا
ناز دن میرراو مسررلماناو ا مخامررب هررای مرررد  اانانررس ا شرر رمدانانس ا انسررانی نازبررسانگانه

 رفوس از هررم ابرریر نشرر اهررا ی زررس زم افرر ی انگانها رر می نحرر  ا رروی ی اعرررا  افرردا ر 
ای  نمررانی  ررخی مسبررخد دن فکررر  رراخ  مامسررسها بررا نگرشرری بسبخد رراه ا رر می اند شررس

ی  ابی بررس مامسررسنخعی دنناه د رر بررخدینهبراو ا رر می دن داناو حکخمرر  خررخد هر ررظ بررس
ی   اات شرریسیاو ا خلیفررسع خاو امررانیررد بررس اندی امررا  علرری ررور ی برداشرروس هررای نمررانی  ا 

الب رررس های خررخد نا دن زوررا  ن  اند شررس ان  مسررلمیف ا مانشرریف ح رررا ن ررختچ رر
دانندیهرردر از اناتررس ا ررف مقالررس برن رری محوررخای حکمراا رری مطلررخ  شرر ری دن مطرررح می

الب ررس خخاهرد برخدی نویسرس ا رف پرژاهر دن زورا  ن   خ ت احاد رث ا بیانراا ح ررا
 خخاهد بخدی حکمراا ی مطلخ  ش ری اما  علی ر  مسرفی  یسوم مد 

 یدانین مد ر   ش رین ا   ن حکخم رسن اما  علیالب ن   :یواژگان کلید
 
 
 
 

                                                           
 meisampapoi@gmail.comن دی ش رین مؤ سس  مخزی عالی دانر پژاهاو افف او   پژاهشگر زانش ا ی انشد برنامس ی1
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 در دیدگاهها و سخنان امام علی طبقه بندی شهرها

 1مییم پاپی مطلد

 چکیده:
زر   ن  رفورس شرده دن مقالس  پریر نا برا هردر انز رابی چرانچخ  هرای شر ری برس زرا

ا امکرراو ا رروفاده ا د رروس ب رردی او برررای شرر رهای مسافررر نرردا ف  رد ررده  امررا  علرری
حرد ث زرس دن اازراای مروف هرا برس زواب رای مسوبرر   یبرای انز رابی  رت او امرا  علریا 

ا ر  ا دن نردد شریسیاو ا اهرن  ر   مرخند  برخت هسرو د  ا رو اد   رد انی ز   امرا  علری
حررد ث بررخده 7807د ررث ا ررف زورر  زررس شررامن برریر از ا نمررخ  شررده ا رر یبا برن رری احا

ی شرر ر حررد ث مرررنبو بررا شرر ر ا ش ر ررازی ا مباحررث مطرررح شررده دن ف رراها 21ا رر  
و برا ب رره  یرری از شریخه ی اازراای محورخا بررای ننبرس ب ردی  نشتید داده شرده ا ر یپس از 

 بقس ب ردی مفاهیم مرنبو با حخزه هرای شر ری مرخند ا روفاده ا ب رره  یرری ا رو اد شرده ا ر ی
دن ف رراهای شرر ری  مرری نخانررد  ررره  نهررا ا امررخزه هررای ح رررا امررا  علرریاهمیرر  مسیا

 شرای چرالر هرا ا ع ا رراا افرداو نرر حرخزه هررای مررنبو برا مباحرث شرر ری برس ا رف مباحررث 
 باشدی

 ن زو  مسوبر حد ثن  بقس ب دی ش رهایش ر ا  مین ش رن اما  علی :یواژگان کلید

 
 
 
 

                                                           
 meisampapoi@gmail.comن دی ش رین مؤ سس  مخزی عالی دانر پژاهاو افف او   پژاهشگر زانش ا ی انشد برنامس ی1
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یابی عملشایسته ساالری و   در نهج البالغه کرد مدیران از دیدگاه امام علیارز
 1نضا ناب  بادی 
  2 میس شسبانی

 چکیده :
ا برن ی مقخلس  شا سوس  اانی ا انز ابی عملکرد مد راو از د د اه  هدر از اناتس ا ف مقالسن نبییف

دن  ازماو های دالوی انوتا  مد راو ا زان داناو  الم چس دن ن   الب رس می باشدی  لیاما  ع
اخنخفی دانای اهمی  بسیان می باشدی بس م  خن انوتا  افلسن با د مسیانها ی امخد داشوس باشد نا مد راو 

ز ن ر عدت اما  ا یدن  یره علخ یانز ابی شخندی افن شا سوس  اان ا زان داناو با  و مسیانها   سیده ا
ا   مو  یبا س  مرانب ین میا امرا  ی داناو ن ا   یا از مد راو ا زاننما  مسئخاو مامسس اعم  یعل

زرد  یا   زس حکم م یداشوس باش دی ا ف عدت اما  علا نتند  یبا ا وسداد ا حرفی  ا شا سوگ
طس دن هماو   یبا س  ع ده دان پسو یم یا نتند ا شا سوگ یبا نخمیس مخ سی  ا مقا  دنان یهرزس

ا اشوباه د ید بخد زس امکاو خطا  یبس  دن یاما  عل ی یسوم حکخمونحخه  د  ر  اناو دن شخدی ا ف 
د د اه ن   الب رس برضرانا شا سوس  ن اندی دنالگخی مامب   م  ادانی از یزان دانانر نا بس ففر م

 اانین حسا  پس دهینپا تگخ ی ا حفو بی  الماتن نسالی م ابب انسانین حازمی   انخو ا نعا   
زید می شخد ا بس ا ژهن فراح  ل سس پیماو هان حفو  اننبای با عامس مرد  ا انوقاد پذ ری ا خخ شوف  ازی ن 

نر ف   مانی م ا   نر ف افراد دن م ا   ا شفافی  مخند نازید  رانمی  یردی شا سوس  اانی بس مف خ  بکان
موما  ا  ی   کی از افخت ما گاه دن  ازماو بخده ا نید ب ره  یری از انرژی خ ر افراد نتبس ا بر د ده ا

ا ا ی دن  د  ر شا سوس  اانی ا   ی برخخندانی از خنات ا ف ا ن برمسوس فردی بس ن  ا ی محخن 
  د  ر نیس  بلکس با د نخاو زانی هم دن ز ان  و باشد ی نس د ا نتند همراه با عشد ا ع  س مسیان افلی

ا  ن بس شا سوس  اانی دن ن ا   پیامبر ازر  ر و ا  زس نربی   افوس مکو   د  ر ا   یاما  علی
ای مرد  همانا  داااننر ف مرد  بس امر خ ف  ا نهبری ام  نخانانر ف بر ادانه  و ا دانا »مد ر وی اعوقاد داند: 

 و زس زس از ع ده امخن بدن وی بر  دن شا سوگی »ا نید می فرما د: ی« بس فرماو خدااند دن ف م مساتن ا   
 ا ف مقالس بنخنا مرانی ا زوابتانس ای انسا  شده ا  ی ی«هبری نا داند اا   ا ن

 یی مد راون ن   الب رسن مد راو شا سوسن انز ابشا سوس  اانین ح را علی واژگان کلیدی:
                                                           

 یا واو مرزد یسیا م ابب  ب یا  مخزی زشاانز  قاایمساان   مخزی مرزد نحق  یا ا    ن ان یزانش اس انشد زوابدان ی1
 زانش ا ی انشد نشوس حقخر عمخمی ادانه زن داد سوری ا واو مرزدی ی2
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 تعامل ایرانیان با مسلمین در شکل گیری بیت المال در دو قرن اول هجری  
 با تکیه بر سیره مالی پیامبر

 1نرزیزهرا 
 چکیده: 

 و نا نر یم نمخده بخد ن  رس ن ا  ادانی ا مالي زس پیامبدن فدن ا    ن همس مسلماناو دن  ا 
افخت ا ممب  یبرا ینمخد ا عام نیپرداخ  م هر زس ززاا مالر نا بس پیامبرادانه مي شدندن زس 

ا نح  ن انا ف حد د  ی انبس نا  بی  المات ممب یی ا ف عخا د دن محلمالیاا امخد نداش  ی ان
ن  و ح را عمر پیامبر یپا ان یشدی با  سوری ا    دن  ال ا یدن میاو مسلماناو نقسیم م رپیامب

از  سفد اا مسیف نمخده ا همچ یف پ ی انممب ینا برا یها انتاه نمخدند ا ابودا  راه یا ادان یندابیر مال
دن  ینا بس  ن ا اا ذان ا   م یدنخخا   فاحباو  و هان اناض ا بساز  رزمی  ای   خد ا ننان یافوس پانه

ماها مین نبخ  ن بر مرد  مد س مقرن زرده ا میداو  و  یمسلماناو مسیف نمخد ا دن بس  یها برامحنخت زمیف
وخحاا بخدیبا  راز ف یا     اده ابداو پیچید دن فدن  یو افخت ن اد بد ف نرنی  ن ا  مالنا بر ع ده عام 

سلمیف با ن ا  عر ض ا  خ ن ناشد ف ا فوس ا راو ا حازمی  بر  لمرا ا یب  ا انیاو ن م ین زماو خلفاد
لمرا ادانه   ین برانداشو د یناو نا ا ف زماو  ابقس مملک  دانن ا رانیاو  ش ا شدندن از  نسا زس مسلماید خان

یدن ن  یمفوخحس بس بی  المات م یف هازس از  رزمی یضبو امخات ا ر ا م ا همچ یف خرام سوردهن ثب  ا 
فاده از ها نیاز بس ا ورزمیفادانه ا ف   ینیازم د شدند زس برا یچ د فد  الس د خانسااناو ا ران بس نسربیاا

س حکخم  خدند ز را نسرباز شیخه ادانه حکخم  نخ و  ا انیاو ب یزان داناو حکخم  پیشیف ا نید بتش یبرخ
 یز  بقاا م م ا زان مد دانه  ا انا یزس  ک یملن د گر نداشو دی دبیراو ا ران ا ا یب ن بر ا خا  یدن  طح

 ا یبس زان  مانده شدند ا ن ا  ادان ید زس دن حکخم  نا بس  سوری ا  مبخدن یبخدندن از مملس زان دانن
ان شدن مد  ر نخ و  ناو دن دال  مد د نااب  اف ی ا ف امر از  کسخن بس دلین نیاز مسلمیف ا ی ا ان یمال

ن ا   یاز مشتنس ها یبخد زس  ب  شد بسیان ید گر ن ی دبیراو ا ران ی ن ا حافن از فوخحاا ا از  خ
ن   نا نقر ا رانیاو نا دن شکا  ینیبی  شخدی ا ف پژاهر ن ش یا  م یا راو دن ن ا  حکخمو یحکخمو

 بی  الماتن بس ا ژه دن ادانه مالی مسلمیف  پرداخوس شخدی  ی یر

 بی  الماتن د خانساانین فوخحاان دبیراو ا رانیی واژگان کلیدی:
                                                           

 z_fars@ yahoo.comدانر  مخخوس  زانش اس انشد نان   ا راو ا  می           ی1
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یت علوی و نقش آن در ثبات نظام های سیاسی  شاخصه های گزینش مدیران در مدیر
 1ینفس سان ینقخ یم د

 چکیده:
 کرری از عخامررن م ررم ا ا ا رری دن ثبرراا ا زررانا ی ن ررا  هررای  یا رری زررس از د ربرراز نررا 

نران   نطرخن فکرر  یا ری دن میراو موفکرراو ا رف حرخزه مرد ن رر برخده ز خو دن فلسفس  یا ی ا 
مامسررس بررخده ا رر ی دن حکخمرر   ا رر  مسررالس زان مرردی ا فرر حی  مررد راو ا زرران داناو

هرای  رد  ر اننر  مرد راو فرالس ا نخانم رد نخمرس خافری برس شاخنرس م او علیؤامیرم
برررای  ررد  ر  امسررس ش ا رری  یا رری دن حکخمرر  علرریمبررذات شررده ا رر ی از نگرراه م

مررد راو بررس پا گرراه امومرراعین ا ونررادی ا د  رری افررراد ا همچ رریف بررس مسیانهررای اخ  ررین 
م رد ای شرده ا ر ی ع نرر  رد  ر د یرد ا ضرابطساعوقادین نتننری ا علمری ع ا ر  ا رژه

هررای  یا رری ا ن ا وررا مشررراعی  مررد راو حکررخموی نقررر انکرران ناپررذ ری دن ثبرراا ا داا  ن ررا 
اهررد داشرر ی ب ررابرا ف از  ا رر  دن مررد ر   علررخی دن انوتررا  ا مردمرری حکخمرر  هررا خخ

ا نیررد دن  خنررس زررس دن  رریره حکررخموی مررخاعلیهمانگ – ررد  ر مررد راو زان مررد ا فررالس 
د ر  از  نا نمرخد چررا زرس هرر ن را   یا ری  -برداو ننرر س شرده ا ر   ت او ح را

بررس اهرردار از خررخد بررداو نخمررس بررس نقررر مررد راو فررالس ا مرردبر نتخاهررد نخانسرر  دن نیررن 
زان مرردی نشرراو دهررد ا دن ا ررف نا رروا هرریچ نفرراانی میرراو حکخمرر  هررای د  رری ا ریررر د  رری 

-ی ا ر اد مخمرخد ضرمف نبیریف شاخنرس)اتیظ( امخد نرداندی ا رف مقالرس برا برن ری ا مطالسرس

ثیر ا ررف  بررس نقررر انرر زرران داناو دن اند شررس  یا رری علرریهررای  خنررا خو  ررد  ر مررد راو ا 
 های  یا ی خخاهد پرداخ یثباا داا  ن ا مسیانها بر 

 :  د  رن مد ر   علخین ثباان ن ا   یا ین حکخم یواژگان کلیدی
                                                           

 taghavi74@yahoo.com                 ا واد ان  راه مسانر دانشگاه الیسنر)ع ( ی1
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 ه ی حکومتی امام علیدر سیر  بررسی شاخصه های حکومت مهدوی

 1م دی نقخی نفس سانی
 چکیده:

هرای فر رواد او  یس ا برپرا ی حکخمر  د  ری همرخانه  کری از افرلی نرر ف ن رال  ن
هررای ال رری همررخانه بررا مبررانی ا اهرردار بررخده ا رر ی از  نسررا زررس برپررا ی ا ررف حکخمرر ال رری 

ناد زررس مشررورزی ا بررس م  ررخن امرررای زامررن  ررخانیف ال رری بررخده ا رر  ب ررابرا ف انو رران مرری
ی  رظ د روس افرخت مشرورا های برپا شرده نخ رو پیشرخا او د  ری برپا رسهای حکخم شاخنس

هررای حکخمرر  افررخت مشررورا بررس برن رری شاخنررسباشرردی پررژاهر حاضررر نیررد بررا  بررخت ا ررف 
هرای حکخمر  برا ا روتراب شاخنرس ی  یا ری حکخمر  ح ررا علرین  ریرهم دای د

هررای پررردازدی  افوررسمرری یررد  و بررا  رریره حکررخموی امررا  علرریم رردای دن موررخو د  رری ا نطب
ن اللررس عسرر هررای حکخمرر  م ررانی امررا  م رردینررسی خطررخی افررلی شاخپررژاهر شررامن زلیررس

ا ر یدن ن ا ر  ا رف پرژاهر دن  یرد  و برا داناو حکخمر  امرا  علریا نطب شرر ب نسالی فرمس
هرای دا حکخمر  م ردای ا علرخی نشراو دهرد زرس حکخمر  فدد ا   نا با برن ری شاخنرس

اا  بتررر ا نررد دن حقیقرر  نکمیررن ز  ررده ن اللررس نسررالی فرمررس شررر بعسرر م ررانی مخعررخد امررا  م رردی
حکخمر  م ردای هرای افرلی فرخت ا شاخنرسی ابرخده ا زلیرس داناو حکخم  امرا  علری

 باشدیها عدال  میامخد داند زس افلی نر ف ا ف شاخنس دن حکخم  اما  علی

 ین اما  علی ن اللس نسالی فرمس شر بعس سن حکخم  م دای: شاخنواژگان کلیدی

 
 

                                                           
  taghavi74@yahoo.com             ا واد ان  راه مسانر دانشگاه الیسنر)ع ( ی1
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 مصلحت و حیات توأم با کرامت انسانی در سیستم عدلیه حکومت علوی

 1احمد نضا نخحیدی
 2فا مس الساداا حسی ی

 چکیده:

منلح ن ع نری افین ا ن شس دان ا برخخا وس از موف شر س  ا  ن زس  سورد ی ا یسی 
دن عرفس های متولب حقخر ا  می ا فقس مدا ی داند زس  اهی  بس ع خاو مب ای احکا  شرعی ا 

رای   بیاو  رد ده بم ا احکا  حکخموی می باشدی ا از  و ما زس بسیانی از نکالیفی زس دن شرعی
انساو حفو ا زرام  انسانی مقرن  رد ده ا  ی ل ذان  کی از ن ال  های اضب  خانیف زیفری 
حما   از ن م ا ام ی  مامسس می باشدی حات ا ر  انخو  ذان مقرنانی اضب ز د زس مخم  ن ییقانی 

راو شخدن  طسا چ یف  انخنی برای امرای ن م ا ام ی  ا دخال  خخد  رانس ای افراد مامسس دن امخن د گ
بر خ ر منلح  ا مخم  مفسده خخاهد بخدن دن اا بن منالس زمی س ی حفو عدال  ا  ن زس 
 خانیف با د برا اس هماو مسیانن ا نعا   حقخر  همس ش رانداو اضب شخدی علی هذان منلح  نس 

خا نقر داندن بلکس اف ن  ا بس فخنا  ظ عامن ز ر ب ا ی دن نحخت  خاعد عرفی ا   و ای اموماعی
  انسانی زرامدن نحخاا اموماعی نقر نسییف ز  ده داندی دن ا ف نخشوان  سی بر  و ا   زس ما گاه 

ف  ا  ماح  د  ی بس ع خاو نای برنر ا نهیافوی مخفد نر دن حکخم  اما  علخی أبا ا و اد بس افن ن
 ا منحل  اند شی مامسس ا حیاا  انسانیمخند نبییف ا نحلین  ران  یردن نا با اثباا  و  بس ضران

 زس نخأ  با زرام  انسانی باشد دردرس های نفوانی مامسس نا زاهر دادی

 : زرام  انسانین فلس  ا منلح ن  انخو مدا ین عدال  علخییواژگان کلیدی

                                                           
 ا واد ان دانشگاه  م ی1
 دانر  مخخوس حقخر مدا ا مر  ش ا یی ی2
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 و امام خمینی آمیز در گفتمان سیاسی امام علیجایگاه صلح و همزیستی مسالمت
 1نخحیدی فردمحمدحسیف 

 2ابراهیم نخنی
 چکیده :

هدر از  فر  ر انساو ن یدو بس  سادان ع م  ا نسالی ا   زس دن  ا س عبخد   ال ی 
د  مید ا   نا بوخانشخد ا نیازم د ابدانن افخت ا  خاعدی مان د فلس ا همد سوی مسالم حافن می

زس با امرای  خانیف فلس دن مامسسن انساو نا بس هدر مذزخن بر اندی دن ا ف میاو ح خن زمامدانی 
های د گر نا  فراهم  ازد  کی از ضران اا بسور اننبای مرد ن انزاو مامسس با  کد گرن مخامب ا دال 

ی مخند حازمی  ای زس عدان حقخر ا شتنی  انسانی افراد مامسس خنسزند ی اموماعی ا  ن بس
نا بس  م  ا ف  سادا زس از  ر د د ف حافن  های د گرای ضا ب نشخد ا از  رر د گر بوخاند مل 

ع خاو بس ا اما  خمی ی های اما  علیها ا د د اه شسشخد  خر دهد؛ دن ا ف زمی س اندمی
ای برخخندان ا  ی هدر از انسا  ا ف زمامداناو حکخم  ا  می دن عنر خخد از ما گاه ا ژه

مخه همان دی مسیانهای فلس ا همد سوی شده ش ا ا ی اای انسا پژاهر زس بس نای زوابتانس
 ابیم باشدی دن ا ف مقالس دنمیمی ا اما  خمی ی مید دن  فوماو  یا ی اما  علی مسالم 

 مید مدء ا  فظ ا از مبانی ا ورانژ ظ ن ا   یا ی ا ف دا زس پا ب دی بس فلس ا همد سوی مسالم 
ا ها ساد ام ی  دن مامسس ا هدا   ا دعخا انساونخاو بس ی  و میباشد زس دن  ا سشتنی  ال ی می

باشد زس با ح خن ح را میهای ا  مین فلس پا دان دن م او  اف ی را    مخزهبس د ف حد د  
  رددین د ا دنن ا   بس زمات ا  سادا اخرای م سر میدن دنیا بس ااب می حس 

 ین اما  خمی یعلی میدن ا   ن اما  مسالم  : فلسن همد سویواژگان کلیدی

                                                           
  erfanuni2015@gmail.com      دانشسخی زانش ا ی انشد اد او ا عرفاو دانشگاه  یسواو ا بلخچسواو        ی1
 enoori@theo.usb.ac.ir               ا واد ان ال یاا ا مسانر ا  می دانشگاه  یسواو ا بلخچسواو           ی2
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یتمد یکارآمد  سیاسی ـ اجتماعی های در مقابله با فتنه ینید یر
 از منظر امیرالمؤمنین علی

 1پخنیمانمحمد   
 چکیده :

ا وتراب الگخها ا مدت های مد ر   د  ین دردرس ای ا   زس دن  خت  الیاو اخیر بسیانی 
زشانده ا  ی ا ف م م  رچس امکانپذ ر ا زان  بخده نطبیقی  –از محققیف نا بس  م  مطالساا نان تی 

 ا وفاده ازنید  ابن نخمس ا  ی لکف انوتا  نای های افخت بس ا ف الگخها ا حخزه های مطالسانی
 د  ین بس محققیف زمظ –نای های نحقید م ا   دن حخزه علخ  انسانی بس ا ژه دن مطالساا نان تی 

  یری موخو د  ی دنا خ  حخاد  نان تی ا زمی س های شکن ز د نا ف م ب وری از چگخنگی ناندمی
 و شرا و ا  فوماو حازم بر  و عنر پیدا زرده ا دن ن ا   الگخهای مد ر وی  و نا بس خخبی ا وتراب 

های ز  دی از مملس نهبراو د  ی زس نقر بسیان م می دن نشکین مامسس ا    ا ز ورت مملس بحراو
ا   زس دن داناو زخناه حکخم  خخد ا پس از  سن امیرالمؤم یف علیاموماعی  و داشو – یا ی 

های  س  انس زس باعث ا ساد نفر س  ات انحطاین مامسس ای ا  می نشکین داده ا دن  ی م ن 25
دن ام  ا مغرافیای م او ا   ن ن سیب ا ودان نهبری ا لطمس خخندو مقبخلی  عمخمی مامسس 

نس  نقر ن ثیر ذان د ف ا نهبری د  ی نا دن ز ورت  ن ا نشاو دهدیا ف ا  می شده بخدن بس خخبی نخا
های داخلی بس نحر ظ افرادی ا ساد شده بخدند زس نفار  ناو مانب از زشب حقیق  برای مامسس م ن

نخاند زمظ ها میدن مد ر   ا ف بحراو ز ا ف نا برن ی نفوان ح را علیا  می می  ش ن ا
های مشابس دن عنر حاضر بک دی ا وتراب الگخهای مد ر   د  ی ا بیاو اوشا انی بس مد ر   بحر

نقر ن ثیر ذان نهبری د ف دن ز ورت ا اف ح مامسسن از خ ت مطالسس مکوخباا نگاشوس شده نخ و 
زس مؤلب ا ف مقالس  و هم بس نای نحلین محوخای زّمی ا زیفی ز  ن هدفی ا    ح را علی

 ز دیدنبات می

 ین مکانباان الگخن مد ر   بحراویرالمؤم یف علیامد فن مد ر   د  ین :لیدیواژگان ک

                                                           
 janpoor@gmail.com                         ا واد ان  راه علخ   ر و ا حد ث دانشگاه افف او  ی1
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یان های فکری بررسی مواضع حضرت علی  انحرافی -در برخورد با جر
 1نافر مد دی
  2حخنی مخحد نژاد
   1ب س  محمدی

 چکیده:
از د ر باز مس لس انحرافاا فکری مخند بحث ا نخمس بخده ا باعث بخمخد  مدو مر او های ن ثیر ذان 

یان انحرافاا بسبر ناند  یا ی ا اموماعی دانه های متولب بشری بخده ا  ینان    ا    هم از ا ف د   
د    رفو د زس مامسس بسد از ن یدو بس خ ف  ندن اضسیوی حکخم  نا بس  اما  علیبس خخد د ده ا  ی

ذاشوس نبحراو ها انغییر     ها نا پش   ر  ا پ    الس بسد از ن خت اللس ا  می دن داناو بیس 
م م نر ف برنامس خخ ر نا امرای اف حاا ا مخضب  یری دن برابر مر اناا انحرافی  بخدنب ابرا ف اما 

ن کری انحرافی داااو زردندیاز مملس مر اناا ف ران دادند ا برای باز ش  بس     ا مامسس نبخی ن ی فر
نخخانب بخدند زس مامسس ا  می نا با چالر های ز ادی مخامس زردندیعخامن ز ادی دن زماو اما  علی

شکن  یری ا ف  راه فو س  ر مؤثر بخد زس دن نبرد ففیف نقا  نفار از چ ره خخد برداشو د ا هخ   خخد نا 
نا از م   ف ن دن د ف ا  گر  باتیاو بخدند زس ح را علینحرافی د  شکان زردند ی مر او فکری ا

دنیا بس پا س ای  وخدند زس از حد  ذش  ا  ر د افرای نا پیمخدندی کی از حرفیو ای مسطن مانده نان   پژاهی 
 ننن بخدو نا کرد نقادانس ا نحلین  را انس بس مر او ش ا ی ا ف انحرافاا فکری ا عملی دن عنر حاضرنزم

دن مقا ب متولب  ده ا  یمطالسس مخاضب اما  علیا   زس باعث م سخن ماندو ا ف مخضخ  ا ا ی ش
دن برابر ا ف مر اناا انحرافی می نخاند نهگشای پژاه د او م   ن شس  ابی مر اناا  یا ی ا    ا 

اشدیدن اموماعی ب – ی زانبرد  و بس ع خاو الگخی مطمئ ی برای پیرااو اا بلکس همس بشر   دن نا دادهای  یا
برن ی بس   را علیمقالس حاضر ن ی بر  و ا   نا از مسانی م ابب  ابن انکا ا مرامسس بس  یره ح

دن برابر ا ف مر اناا انحرافی پرداخوس شخد ا چ د ا چخو ا ف مخضخ  با  مخاضب ا عکس السمن اما 
 دینگری نان تی ا بس شیخه نخفیفی_نحلیلی مخند برن ی  ران  یر

 ن مر او های فکری انحرافین خخانبن  باتیاوی: اما  علیواژگان کلیدی
                                                           

  زاد ا  می نسب  باد ا واد انن ع خ هیئ  علمی دانشگاه ی1
 زانش ا ی انشد نان   ا راو ا  مین مربی  مخزشیانن دانشگاه فره گیاو ی2
 behjat_mohamadi@yahoo.comزانش ا ی انشد نان   ا    از دانشگاه ش ید ب شوین مربی  مخزشیان     ی1
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 است در سیره امام علیحاکمیت اخالق و سی

  1ش   مسفری    
 2 ید ابخالف ن  سادی

 چکیده:

بررا  کررد گر عسرریف شررده بررخد؛  و  زنررد ی شتنرری ا  یا رری ح رررا علرری
نمخدنردن دن  لمررا نا نعا ر  مری هرای اخ  ری خنس زرس دن زنرد ی فرردین مؤلفرسح را هماو

هررا  ررا هرران نامررسنمخدنرردی خطبررسهررای اخ  رری ملررد  مرری یا رر  نیرردن خررخد نا بررس امرررای انزی
برس فراحباو  ردنان همرس ا همرس برس  نرد پیراده زرردو مکور  ا  های  و ح ررانکخهر

رد با سر  دن ن را  حکرخموین محرخن  رران  یرمری اخ  ی بخد زرس از د رد اه امرا های  نماو
مملرس هرای اخ  ری از هرای اخ  ری حکخمر  ز ردی انزیبرر ا راس نای ا نهبر مامسس با رد

شررک ی از مرردانین نقررخان م رراد بررا نفررسن بر رررانی عرردال ن دانی از نکبررر ا پیمرراوحررد
هرردر ا  زررس امررا باشرر دی ا ررفمرری ف زانزردهررای حکخمرر  از م  ررر علررینررر م ررم

نسررو دن  ررخاه فرراد ی بررر حازمیرر  اخرر ر دن دارا رر  حکخمرر  نا امرررای احکررا  ال رری مرری
-باشردی ا شراو  هرم دن  فوران ا هرم دن مقرا  عمرنن دا پد ردهمری ن ا   یا ی  و ح ررا

ن اخرر ر ی اخرر ر ا  یا رر  نا دنهررم  میتو ررد؛ ب ررابرا ف دن م طررد  یا رری  و ح رررا
 ا  یا   از  کد گر مدا نیسو دی 

 ی یا  ن ح را علیزش ای اخ  ین اخ رن ان  واژگان کلیدی:
 

                                                           
  shahlaj8@gmail.com                    زانش اس انشد زباو ا ادبیاا عربی دانشگاه اناا         ی1
 a-sajady@araku.ac.ir                  ا واد ان  راه زباو ا ادبیاا عربی دانشگاه اناا   ی2
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یب در سیره و سخن امام علیتق  ر

  1محمد حسیف مسفری
 2ملکخنی خخاه

 چکیده:

نقر   ا احدا میاو ام  ا  مین امری بسیان م م ا ا ا ی ا   زس مبو ی بر مبانی  ر نی 
 خاو بس خخبی دن شتنی  اما  علیا ناا ی ا عقلی می باشدی نمخنس ناشف نقر    را ی نا می ن

با برشمردو ا ژ ی های مشورا مامسس ا  می  ا  یره ا  ت او ا شاو مشاهده نمخدی ح را
نر ف  ون نخحید ا اخخا ا  می ا  ن پیخ وس بس دنبات نقر   ا حفو  کپانچگی ام  زس از م م

ا  می بخدی ح را دن  خت عمر با برز  خخد از زماو حیاا ن خت خدا نا زماو خ ف  ا ش ادا 
م   نحقد احدا ا  مخدی م مور ف ا داماا اما  علیمیشس ا ف افن نا دنبات می نخخدن ه

دن زماو حیاا ن خت  همراهی ا ا اع  مطلد از پیامبرنقر   میاو ام  ا  می عبانن د از 
ن مشاانه  یا ین ا ونادین ن امین علمی ا   ا ی ا اناتس ناه ما ی های از  دن امخن خدا

ا   ا میانسیگری میاو خلیفس  خ  ا مسورضیف ا فر وادو مشظ ها ی از    د خانی بس خلفان ا 
ه گا  محافره خلیفس  خ ن احورا  بس  ناء عمخمی ا  الدا  نشدو متالفیفن بس انسا  بیس  دن زماو 
ن یدو بس خ ف ن برخخند شا سوس با متالفیف خخد دن نبرد ممن ا ففیف ا ن رااون نخفیس ازید بس 

ا م ربانی ا   او  یری ا اعوماد ا نیکی  واندانهای خخد نسب  بس محراماو ا مسو سفاوفرمانده ا ا 
بس مرد  ا ییی زس بس خخبی دن نامس بس مالظ اشور نما او می باشد ا دن ن ا  ن  فانی نسب  بس  انن 

داند زس دن ه ن ا ف نخشوان هزر  خخ رن نشاو از ن ا   نقر    را ی دن  یره ا  ت او ح را
 می  رددی

 ین  یره  کپانچگی ام  ناما  علین نقر  : واژگان کلیدی

                                                           
 دانشسخی زانش ا ی انشدن نشوس مدن ی مسانر ا  می ی1
 هی ا علمی دانشگاه افف او ی2
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 در مصر یل عزل و نصب والیان امام علیبررسی دال 

 1 یبس م ن  زمخده

 چکیده:

ا هعدالویها ا بیمقطسی از نان   ا    بس خ ف  ن ید زس نابرابریدن  یفؤمامیرالم
نا بس  یا  علیس خلیفس ااداشوس بخدی پس از ا  کس مرد  دن  راهی از مسلماناو نا بس  وخه  انده ا  ناو 

نتخس برنامس های خخ ر نا برای  بیس  زردندن و بدن خان سسد مد  س با امیر مؤم او علیم
مرد  نشر س زرد ا ضمف  نکسن حازماو  بلی نا ناحد ا فا د ف یل  خخاندناعده داد زس نیکاو ا 

امسس بیاب دیاز م مور ف ا داماا اینعدت االیاو عیماو ا خخباو ما گاه نا ویف خخ ر نا دن م
با االیاو  بلی ا ف بخد زس  نای ح راما گد  ی افراد مخنداعوماد خخد دن اا اا ا  می بخدی

 ی نامس ای بس  ناو می نخش   از مرد  بیس  بگیرند ا چخو ننمیم بس برز انی  کی از  ناو داش ناز 
بیا دن زس باز ش  اانبیانگر نسلیم ای دن  -مد  س ا  پس زخفس  - ای می خخا   بس مرزد حکخم 

برابر خلیفس مسلمیف ا بیس  مرد نبیانگر افادانی اهالی  و م طقس نسب  بس نهبر مامسس ا  می بخدیبا 
نخمس بس ا  کس منر از م ا د حساس ا ناهبردی برای مسلماناو بخدنزان دان نسییف شده برای ا ف 

یاناا  ابن نخم ی برخخندان بخد; ا امس نماز عبادی  یا ی ممسسن برپا ی نماز  رزمیفن از اخو
یدن ا ف پژاهر مماع ;   ااا; فرماندهی لشگر ا ادانه امخن  و ناحیسن بس ع ده ا ف ا وانداناو بخد

  االیاو  ن عدت ا نن سی بر  و ا   نا با ا وفاده از م ابب مخمخد ا بس نای نخفیفی ا نحلیلی دا
 نا دن منر برن ی شخدی ا  علیام

 ن منرن زان داناون عدت ا نن یم یفؤامیرالم واژگان کلیدی:

                                                           
 azmoudeht@yahoo.com         زانش اس انشد نان   ا   ن دانشگاه افف او    ی1
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 در مصر یامام عل انیوال
                                                                                                                             1 یبس م ن  زمخده

 چکیده:
نمخد زس برنامس  س ا نتس  ننر رف  مرد نخ ف  نا پذ ینبس نقاضایعل ح را

خخاهد بخد ا عدال  ا  انخو نا بداو دن ن ر  رفوف م ح اا  حکخمورن بد  ر و ا     ن خت اللس
وتا  ان ف مرد  منر بس  خن فسات بس ا   د؛ازیر نما یاعمات م یا  راه فس افطکاا با م افب هر  ا ا 

ا ا   زس دناثر زخشر فحابس ح ر ف با اما ننشانگر ا س یمرد  منر دن ب اریاشو نیدادندیدل   نضا
 دند ا منمم  رد افوس  یم   اف ح امخننچرخر مد یعمخم فنافکانی رزم ف دن ا ن خت ازر 

بداو   ف از راز خ فیرالمؤم یزس ام ی خر ده دیمس لس م م فیا    نا و یخخد نا بس  خ یزس  خا
 ف ا یامرا یعیماو بخدیدن نا وا ژه ا حازماو م نخ  از دانه خ ف  عمر ا بس ا اویاال رییپرداخ ننغ

امخن  متولب بخدندنعدت نمخد ا ااا نزمامداناو عیماو نا زس دن ا ا ؛ح را فیبرنامس هاندن نتسو
حاظ ن منر بس ل یا  م ف  خ ی  ای رزم اویاا ذانزردیدن م ف نا بس د   افراد فالس ا مود یحکخمو

  ران داش  زس هر خنس یویمنر دن مخ س را الساده م م بخد؛ز نفخریاموماع ن ا مسا یا وناد نیا ی 
ا ز ورت   ابن ن انا قان فر  ینخاح گر م طقسن د ف  ذاش  ا از ا یاثر م قا فر نقای  گر دن  و بر د ینحخل

 رزسنم مساا یبس نهبر او با مرزد حکخم  امخ دنمنربخ  یحاتد اهم دین یبخد؛منر بس لحاظ ا وناد
 دیشخ  خخد نا دن منر ن ینخانس  نقشس ها ینکردهنم س یب زس با ح را یمشورا داش  ا دشم 

 س بخدنزس مساا یمنر دن حد یا ی   ی اماو بس امرا بگذاند؛اهم ف نا دن ا  ی ازد ا نخ ئس ها یعمل
ا ب نیدل فیشخد؛بس هم د ن د سیناح ف خخا   از ا یا نم داش  دننم دناز  و هراس   یبس ع خاو  لمرا

 یها ماه فینتسو دن د ها  ب   رد یژ  ا ف برخا  یا یدن منر بس دشم  یزان داناو عل
نا  میپژاهر بر ن ف یدن اردیمنر دن ن ر بگ یا واندان ینا برا یا سوس فرد شا یخ ف نح را عل

 .میز  یدن منر نا برن  یح خن زان داناو اما  عل یزوابتانس ا ببباا وفاده از م ا یفیبس نای نخف

 بکرنمالظ اشوری یبف  سدنمحمد بف اب سین منرن  علی م اوؤرمیام: واژگان کلیدی

                                                           
 azmoudeht@yahoo.com              زانش اس انشد نان   ا                ی1

mailto:azmoudeht@yahoo.com
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 جایگاه عدالت در سیره امام علی
                                                                                                                            1 یبس م ن  زمخده
 2اع م نقی پخن

 چکیده:
عدال  خخاهی از اخونافاا حکخم  علخی نبخده بلکس  ظ خخا وس انسانی ا   زس دن  خت 

ب انس دفا  از حقخر محرامیف ا مسو سفیف ا نحقد عدال   نان   فدها ا هداناو ن    ا  یا  بس
بر ران زردو  اموماعی بس ا خ  پیخ وس ا   زس  کی از  و ها حکخم  علخی بخدی هدر امیرالمؤم یف

 یا ین اموماعین حقخ ی ا همگانی بخدیا شاو از حلم ا  وم بیدان ا شیفوس  –عدت مطلد  س ی ا ونادی 
م بس  راهی  ا  نساو ها بلکس حیخاناا بخدندیعدال  خخاهی  و ح راعدال ن دنبانه ی همس ی ا

امرای عدت ا داد بخدن نس  ف فی  ا  بیلس ای  ا نژادی نداش یاالیف ا م م نر ف هدر  و ح را
دن حیاا خخد   سی س ای  رانب ا مملخ از خطبس هانپ دها  م یف علیؤابقای حکخم یامیرالمن  یس ا 

نزشم د ا مفیدی نا بس  اد ان  ذاند زس بسد از  ر ونزامن نر ف م شخن زند ی فردی ا د وخنالسمن های ا
ا اموماعی منلحاو ا عدالوتخاهاو نا ویف  رد دی نچس زس دن ا ف م شخن بیر از همس م م ا حیانی می 
نما دن رح ا نبییف عخا   ا عخامن ا مخانب عمده بسو ا  سوری عدت دن عرفس های متولب اموما  

از نتسویف لح انی زس نهبری مسلمیف نا پذ رف  نا  خر ف د ا د زند ی دن  امیرالمخم یفباشدیمی 
پی امرای عدال  ا احقار حقخر از د   نفوس  حاد مرد  بر مد ا دن ا ف م   از ماو ا مات ا  برای 

ادن قرن فسزعام  ا نهبری ام  ا    نا نپذ رف  مگر برای مقابلس با ف خخد دن غ نخنز دی و ح را
نبسیض ا نحقد عدال  اموماعیی خا  ا داا  ا زمات ن ا  ا  می م خی بس ا امس عدال  اموماعی ا 
مقابلس با نبسیض های ناناا ا   زس همخانه از  خی برخی فاحباو  دنا علیس فا داو  دنا اعمات می 

ا ن انا بر عملکرد  شدهی بداو شظ ا امس عدال  اموماعی نید مد با انسا  اف حاا از نأس ن ا 
 زان داناو ا زمامداناو زشخن ا ز ورت د ید ا  ا سانس ثراا ا  رما س  دننمداناو محقد نتخاهد  رد دی

 ن عدال ن حکخم ی:  یره علخین اما  علیواژگان کلیدی
                                                           

 azmoudeht@yahoo.com              زانش اس انشد نان   ا                ی1
 دانشسخی دزوری نان   ا    دانشگاه افف او ی2

mailto:azmoudeht@yahoo.com
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 با دشمنان پیش از نبرد بررسی علل مذاکرات سیاسی امام علی

 1محمد علی چلخنگر
 2ناضیس اننانی

 چکیده:

 بد فرما ر  ر و زر م هدر از ان ات ن ن بیدان زردو ا هدا   مرد  ا   نا خخد بس 
نید زس نربی  شده مکو  احی ا  ر و بخد برای ن یدو  رانی  سو  یا  ز  د ا ح را علیبر 

اان  خ فوی شد زس خلیفس  بلی دن  و زشوس شده بخد ا  زردی  و ح رابس ا ف هدر ن ی می
ها ی دن داناو خ ف  ا شاو شدی متالفاو  ا مسانداو ا شاو زشوس شدو خلیفس   فو سا ف انفارن مخم

 بلی نا ب انس  ران داده ا با اا بس م ن پرداخو دی پژاهر حاضر بر  و ا   نا بس نبییف چگخنگی مقابلس 
 ی ابا دشم انر بپردازد ا ا  کس چرا ا شاو دن برخخند با دشم او خخدن با امخد نخان  و ح را

ن امی برای  رزخ   ر ب  ناو ا   اهی زامن ا شاو بر ناحد بخدو  راه متالب باز بس  ناو فرف  
دانای م او بی ی د  ی   فوگخ ا مذازره داد ا از ناه منالحس ااند شد  از  نسا زس  و ح را

کو  خو دن مبخدندن افسات  یا ی ا شاو نید  از ان با ن ال  انبیاء ا احکا  د  ی ا  ر و بخدی ا چ
نسا  ها افکری ا شاو خخو انساو حرم  ز ادی داش ن نما  ن ی خخد نا برای فرا نشاندو ا ف فو س

داد نا از زشوان مسلمیف ملخ یری ز دی از ن ر ا شاو نبا د برای ن یدو بس اهدارن هر چ د می
بخد بداو هدا   دشم انر  ای مومسظ شدی دن نویسس هدر  و ح راانزشم دن بس هر ا یلس

بس زان یری شمشیر ا خخنر دین ا ا ساد فرف  برای افراد  مراه برای ملحد شدو بس مب س حد پیر 
 از ا وفاده از زانی 

 ن مذازراا  یا ین م نن خ ف یاما  علی واژگان کلیدی:

                                                           
 m.chelongar@yahoo.com          دانشیان  راه نان   دانشگاه افف او                ی1
 Ansari_raziye@yahoo.com       دانشسخی دزوری نان   ا    دانشگاه افف او   ی2
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 نی در سیره سیاسی امام علیساالری دیرویکردی به مردم
 نگاهی کوتاه به دموکراسی لیبرال با

 1حمید حامیاو پخن  
 2ز    زر می

 چکیده:

 اانی د  ی شکلی از حکخم  ا   دن  و ضمف احورا  ن ادو بس  ناء ا ن راا مرد  مرد 
 ذاند برخ ر د  ی نا بس نما ر میز د ا افخت اا سی حکخم  عمن می نحکخم  دن چانچخ  د ف

فرد راین  خد  را ین امخد  دنزمی سهای  را ی اانی رربی زس علی نرم ادعان دن  و افرایمرد 
 ذاند ی زس دن  و عرفس  یا ی  اانی د  ی شیخه موسادلی از ا ف امخن نا با نما ر میداندی مرد 

 یره  یا ی ا مامسس حد محخن ا بر پا س مشانز  مرد  دن همس ابساد ا  طخح اموما  ا  ن 
 اانی د  ی مان د: اهمی  بیانگر ا ف شیخه ا   ا نمادهای افلی مرد  حکخموی ح را علی

پر ین میداو نقدپذ ری حکخم ن ا اننبای ندد ظ میاو هیئ  مشانز  مردمین ن انا مردمین همس
ناش ی نما او ا  ی ا همس شرا و  ظ حکخم  مردمی نا حازمس ا مرد ی دن  یره  یا ی علخی بس

 اانی د  ی دن   ی دن ا ف مقالس هدر بر ا ف ا   زس بس چیسوی مرد دن دنیای امرازه دانا ا
پرداخوس شخدی لذا  های عملی  و دن  یره  یا ی  و ح رابا هزر نمخنس حکخم  اما  علی

 اانی دن بیاناا اما   اانی د  ین مرد مباحث زلی نح  ع اا  ی چخو: مس اش ا ی مرد 
شده ا  ی مطالسس حاضر بر ا اس نای  بیاو یا ی اما  علیای  و دن  یره  ها مؤلفس علی

 ه ا  یشدای انسا های نحقیقانی از م ابب زوابتانسنحلیلی از  ر د  رد انی فیر -نخفیفی

  اانی د  ین دمخزرا یین  یره حکخموین مرد اما  علی واژگان کلیدی:

                                                           
 علمی بتر نان   دانشگاه شیرازدانشیانا ع خ هیئ  ی1
 zeinabkarimi24@yahoo.com         دانشگاه شیراز-نشسخی دزوری نان   ا   دا ی2
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 بازخوانی مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه علوی

 1حامی ا ماعیلیمحمدنضا 
 2حمده علی ب رامی 

 چکیده:

عرردال ن هرردفی  نمررانی ا رر  زررس همررس انسرران ای نیررظ  رشرر  خخاهرراو ا دن پرری 
نحقررد  ن رردی علرر  بسرریانی از انقرر   هررای امومرراعین فقررداو عرردال  دن مامسررس بررخده ا بررس 
همرریف نا نمررا  منررلحاو بشررری ا انسرراو هررای  زاده نرران   بررا اند شررس عرردال  حرزرر  هررای 

حی خررخ ر نا  ررراز نمررخده ا اهرردار افررلی انقرر   ا نحرزرراا امومرراعی خررخد نا نفررب افرر 
نبسیض ا بر رانی عردال  امومراعی  رران داده انردی اهمیر  ا رف مخضرخ  دن  مرخزه هرای د  رین 

ا ن ررری بررس ا ررژه دن  رریره علررخی انگیررده نگررانی ا ررف نحقیررد ا رر ی دن حقیقرر   رریره عملرری 
ا نا کرررد ا شرراو بررس نحقررد عرردال  امومرراعی بررخده زررس باعررث  رد ررده نررا  و  امررا  علرری

دن همیشررس نرران   بررس ا  ررخه ی عرردال  شرر را  ابرردی هرردر افررلی ا ررف نخشرروان  ح رررا
دنبررانه عرردال  امومرراعی ا نبیرریف شاخنررس  د اه ا ا اند شررس هررای امررا  علرریبرن رری د رر

 های  و ا  ی

 اما  علی ناموماعین ع دنامس مالظ اشور  ر ون ن   الب رسن عدال  واژگان کلیدی:

 
 
 

                                                           
 m.hajis1@yahoo.com                  دانشیان  راه علخ   راو ا حد ث دانشگاه افف او             ی1
 bahrame1918@gmail.com      ا واد ان ا ع خ هیئ  علمی  راه مسانر ا  می دانشگاه افف او        ی2
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کید بر نهج یگ در سیره امیرمومنان حضرت علصلح و جن  البالغهبا تأ

 1نضا حامیاو حسیف  بادی

 چکیده:

از مخضخعانی زرس  دمری از ابوردای خلقر  برا  و دن یرر برخدهن م رن ا فرلس ا ر ؛ زرس 
از ا و راتاا زنررد ی ممسری ا امومرراعی ا ر ی ا ررف نخشروان بررس برن ری ا ررف مخضرخ  بررا نخمررس 

-دن دانه چ د ررالس حکخمرر  این برا رراس ن رر  علرریبررس   رراا  ررر و ا  رریره ح رررا 

ه ح رران فرلس امرری افرین ا مب را ی ا ر  پرردازدی دن  ریرالب رس ا د گرر  رت او ای مری
متالفرراو ا - ررری مرررد زررس ن شررس دن بیرر ر ا اعوقرراد ح رررا داشرروس ا ناشرری دن هرردا  

ای نادی فلس نبا رد برس ابردانی برر ضرد م لخمراو نلقری  رردد بلکرس ا ریلسبس شمان می -مخافقاو
-ای فرلسهرناه برای احقار حقرخر مررد  ا ش ا راندو چ رره اا سری حرد باشردی ح ررا همرس

ن ردی زردنرد الری دن فرخننی زرس دشرمفن برر م رن ا خرخو را ی ا اف ح مررد  نا دنبرات مری
دادنرد ا  را م رن نا برس زمرانی افران داشوس ا ناهی مرد فرلس نمانردن امرازه شررا  م رن نمری

مدانانررس بررا زردنررد زررس زموررر ف نلفرراا داشرروس باشرردی عرر اه بررر و بررر نفورران اخرر رمخزررخت مرری
نمخدنردی  ریره امیرمخم راو دن برخرخند برا نرازییفن  ا رطیف  خ رای ا رف انی مریبازماند او  رف

ای ا بررا ا رروفاده از زورر  نرران تین نااتررین حقیقرر  ا رر ی نای ا ررف پررژاهر زوابتانررس
 باشدیالب رس ا شراح  و مینفسیری ا با ا وفاده از ن  

 ان عفخ ا  ذش یهان نفد ا مداننامسالب رسن فلس: فلس ا م نن ن  واژگان کلیدی

 

                                                           
  alihajian131@gmail.comی علخ  ا مسانر ن   الب رس  ع خ هی ا علمی دانشگاه پیا  نخنن ا واو افف او ا دانشسخی دزور ی1

mailto:alihajian131@gmail.com
mailto:alihajian131@gmail.com
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  از دیدگاه امام علی جایگاه انصاف در پیشبرد اهداف حکومتی کارگزاران

 1مسنخمس حامی مقنخدی

 چکیده:

از  ما گرراه اننررار دن پیشرربرد اهرردار حکررخموی زرران داناو»ا ررف نحقیررد بررا ع ررخاو 
نحلیلرری  رررد  مررده ا رر ی اننررار  کرری از بررا  -بررس نای نخفرریفی« د ررد اه امررا  علرری

هررای اخ  رری ا رر ی اننررار انز رردو از  ررخی زرران داناو بررس لحرراظ نررر ف انزیانزی
ای برخرخندان ا ر ی نعا ر  اننرار از  رخی زران داناو نا ما گاهی زرس داننرد از اهمّیر  ا رژه

نررخاو دن دا بسررد احیفررس فررردی ا م نرر  امومرراعی مررخند نخمررس  ررران دادی دن بسررد احیفررس مرری
حرّد خرردان دن حرد همرراه ا خلرد خردان نسرب  برس ز ررر  دن فرردی با رد نسرب  برس نفرس خرخدن

د رر  ا دن مقابررن دشررمف اننررار نا مراعرراا نما رردی بسررد م ررم نعا رر  اننررار از  ررخی 
زرران داناو مربررخی بررس اننررار ای دن  بررات م نرر  امومرراعی اا رر  زررس با ررد دن حررد مرررد  بررس 

اننررار از  خنررخت دنبررانه مشرروا یف م ررادن م لررخمیف ا ضررسفا با ررد اننررار بررخنزدی مراعرراا
هرا باشردی از ی دلگرمری  ونخانرد ما رسهرا مری خی زران داناو زانزردهرا ی داند زرس نخمرس برس  و

نرخاو برس مبرو  شردو برس نورا    روم برس د گراون رل  مملس پیامدهای عد  نعا   اننرار مری
مبرو  شردو برس پیامرد زمری همرراه ا  نخفیرد حازمیر  ا داشروف مسرؤالی  دن مامسرس ا ر مین

 عد   ران بر د وخناا د ف اشانه زردی دا  ن 

 یزان داناون اما  علیما گاهن اننارن پیشبرد اهدارن حکخم ن  واژگان کلیدی:

 

                                                           
  ma.maghsoudi0@gmail.comیس زرماوی دانشسخی دزوری علخ  ا مسانر ن   الب رس ن مدنس مؤ سس  مخزی عالی حخزای فا م 1
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 سیره حکومتی امام علیبا  ارتباط حاکمیت جهانی امام زمان

 1زهرا حسوی

 چکیده:

 نقر  بن از خلق   د  مسالس خ ف  ال ی مطرح شد ا با ان ات ن ن برای ش اخ  خدا ا 
بس اا ا بر رانی عدال  بر مب ای د ف ال ی ا ومران  اف ی از ن ر  ر ون د ف از  د  نا خانم  کی ا   

یامبر نبخا پ ا ا ف مکو ن بر حس  ا وسداد مامسس انسانین نازت نا بس فخنا زامن عرضس شد ا با
ن زس پس از ا شاو دپیامبر دانای شئخنی بخد ف  ا دعخا ا شاو م انی اع   شدیپا او  ا ا   

بس مس ای مرمسی  د  ی با  س خنخفی   شکن امام  ادامس  اف ی امام  ا مانشی ی پیامبر
 نبانهلطبن عنم  ا ن نید می باشد ا حکخم   کی از شاخس های  و ا  ی لذا حکخم  ن  ا د

 لحاو بد ند ناا اا نسّیف می  ابدی ازمس نحقد اهدار ان ات ن نن حازمی  فا داازه اما 
ا نشکین حکخم  م انی ا   زس اعده  و دن  ر و ا ناا اا  مده ا  ی بر همیف ا اس حکخم  

ا  نبخی ا علخی ا ن ی  ا ر اتمس دن ا ف نا وا بخده ا  یبر ا ف مب ی  یره حکخموی اما  علی
قر  بس خدا زس دن ناا اا بس  و اشانه شده از ن ر هدر برای ن  عسن اللس فرمسحازمی  م انی اما  زماو

ا ا امس د ف ا عدال  با زمظ مرد  ا نخ و خلیفس ال ی با  کد گر مشورز دیا ف مسالس باعث شده زس 
 و دا بدن خانن علی نرم فافلس زمانی ز اد دانای  یره حکخموی مشورزی نید باش د زس برخی از  ن ا 

  ویدین احورا  بس حقخر مرد  عبانن د از: امرای احکا  ال ین نعا   نقخان فیان  زان داناون با ن
میف   ا ر  ن ان نخمس بس ضسفا ا  اده ز سوی ا شا سوس محخنییاما با د  ف  بس دلین امخد  ا ن

ا  ا ر اتمس  ار اما  علیمخانسی مان د انحرار مسیر امام  ا عد   ماد ی ا همراهی مرد ن اهد
 د با حکخم  زخناه خخد داننما ی از نخانسو م یفؤف امخدن امیرالمبس  خن زامن محقد نشدی با ا 

 حازمی  عادانس نا نر یم ز  دی 

 حازمی ین  عسن اللس فرمس حکخم  اما  زماون حکخم  امیرالمؤم یف علی واژگان کلیدی:

                                                           
 فخر لیسانس فلسفس ا ز   ا  می ی1
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ی  البالغهدر نهج ن نظامی امیرمؤمناندکتر
 1محمدمخاد حس ی

 چکیده:

 اان ررین ننررّخنی م فرری نا بررس بررا زشرروانن نسرراازن ا رانررین ا ررانا ا « م ررن»همراهرری 
های دنیررا ی فافررلس  رفوررس ا از از هرردرز رردی دن فره ررن ا رر مین م گیرردو ههررف موبررادن می

ها ا  را مقابلرس برا حلرم ا ا و رسار مررد ن  رتف برس میراو اهدار د گری مان د هردا   انسراو
غییرر نرا   افورس ن« م راد»ع خاو مقردس  چ یف نا انا ی ن رامین بران م فری نداشروس ا برس مدی ا ف

 شرخد زرس برخریهرای ن رامی اناترس میهرای متولفری از ا رف م راد ا حرز ا  ی امرازه  رات 
ها برا شرر س  ا ر   دن نسرانز هسرو د؛ لرذا برداشر  مف رخ  ا اناترس الگرخی م ا ر  از از  و

م اد با ا روفاده از بیانراا بدن راو د رفن ناهگشرا ا ضررانی ا ر ی هردر ا رف نخشروانن نر ریم 
برا ب رره ا م رادی امیرر مؤم راو  انچخ  زلی ا  را برس عبراننی ش ا را ی دزورر ف ن رامیچ

دن  ررس  ررطس ناهبررردین  الب رررس ا رر ی دزوررر ف ن ررامی ح رررا یررری از عبرراناا ن  
 عملیانی ا نازویکی برن ی خخاهد شدی

 یمؤم یفامیرالزویکین  یره نا ا ناهبردین دزور ف عملیانی دزور فم ننواژگان کلیدی: 

 
 
 
 
 

                                                           
 m.javadhasani@yahoo.com    پژاهشگر ا مدنس مرزد نتننی حد ث حخزه علمیس  م      ی1
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 م الهی بررسی مساله تحصیل، تحکیم و حفظ قدرت سیاسی در تزاحم با احکا
 یدر سخن و سیره امام عل

 1امیر حسیف زاده
 2 یبس فمدزاده 

 چکیده:

دن افررخت فقررس امامیررس ممانسرر  دا حکررم فسلرری دانای مرر ا دن مقررا  امویرراتن نررداحم 
ا ر ن  کری از ا سرا  نرداحمن حرالوی ا ر  زرس موسلرد نامیده شده ا برای  و ا سامی هزرر شرده 

 ظ حکرمن مقدمرس امرخدی موسلرد حکرم د گرر  رران میگیررد همان رد مرا ی زرس نسراا رر رد 
موخ ب برر ننررر دن ملرظ ریرر برداو نضرا   فراحبر ا ر ی بررای عر ب نرداحم ناه را ی 

دن  هزر شده ا ر  زرس مرامب همرس  ن را نقرد م حکرم دانای مر ا اهرم برر حکرم م رم ا ر ی
پرس از نحلر  ن رخت  م یفؤاحم ا ا سرا   ون  ریره  یا ری امیرالمرا ف مقالس برا مسرفری نرد

دن مررخاندی میررن شررخنای شررر نفرررهن زیفیرر  نسامررن بررا مساا ررس اییی دن نحنررینن  خرردا
نحکیم ا حفو  ردنا  یا ری ه گرا  نرداحم برا الدامراا شررعی برن ری شرده ا ثابر  میشرخد 

نعا رر  حررداد ال رری بررر بد رر   اندون نحکرریم ا حفررو زررس دن  ررتف ا  رریره  یا رری ا شرراو 
  دنا  یا ی مقد  ا  ی 

 ن  یره  یا ین نداحمیاما  علی واژگان کلیدی:

 
 
 

                                                           
     hoseinzadeh.amir@gmail.com                                   لبس حخزه علمیس  م ا ع خ هیاا علمی پژاهشگاه حخزه ا دانشگاه ی 1
 samadzadeh.t@gmail.com                                                                                         م ء لبس حخزه علمیس مامسس الدهرا ی 2

mailto:hoseinzadeh.amir@gmail.com
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  از منظر امام علی تقابل گفتمان الهی و گفتمان طاغوت در خط مشی حاکمیت
 ی شقشقیه()با تکیه بر خطبه

 1ازر  الساداا حسی ی
 چکیده:

مشرری حازمیرر  دن ی شقشررقیس خرروزررس بررا نکیررس بررر خطبررسدن ا ررف پررژاهر بررر نیم 
ی شقشرقیس ا رف برا مدا رس دن خطبرس رارخا نا مرخند برن ری  رران دهیمی  فوماو ال ری ا  فومراو

برس  رخن خرات نبیریف  ن ا رف خطبرس امرا  علریشرخد زرس چررا دپر ر برس ههرف موبرادن مری
 و نا بررا حازمیرر   ا ژ ی ررای حازمیرر  هر ررظ از خلفررا نا مرردن ر  ررران داده ا دن ن ا رر 

ی  فومراو بررای پا رتگخ ی ب ورر برس ا رف  رؤات برا ا روفاده از ن ر رس اند خخدشاو مقا سس زرده
 رابیم رضریس د ر  مریاز  ا مخر بس پا تگخ ی ا ف پر رر پرداخورس شرده ا ر  ا برس ا رف ف

ی پریر از  انرسی خ فر  ا حازمیر  خلفرای  رسبرا ا رف خطبرس برا مقا سرس زس امرا  علری
هررای مرررنبو بررا هررر  ررظن  ررسی دن نما انرردو بررا حازمیرر  خررخ ر ا نخضرریس شاخنررس خررخد

خخانر مد رد ا برس عبرانا ب ورر خرخانر افرین حازمیر  ا ر می ا داا  ا  رخا  هژمرخنی دات 
 حازمی  افین ا  می نمخدندی

 هژمخنییناما  علیحازمی  ا  مین دات: فوماو ال ین فوماو  ارخانواژگان کلیدی

 
 

 
 

                                                           
 a.s.hosseini57@gmail.com      پژاهشگر ا زانش اس انشد نان   ا              ی1
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 در عهدنامه مالک اشتر رویکرد اندیشه سیاسی امام علیی شاخص ها

 1افسانس حسی ی 
 2 مانس خانداده  

 چکیده :
با مالظ اشور   دی افین دن ش اخ  فلسفس نا ویف  یا ی  ع دنامس نان تی اما  علی

حکخموی دن ا    ا نشیب علخی ا  ؛   دی زس بس دلین نگرشی نخ ف بس  یا   زس اخ رن  –
حقخرن انزش ای انسانی ا عدال  اموماعی نا دن زانخو  و  ران می دهدن همچ یف بر ی زن ف دن 

مالظ اشور نتسی از  اناو خخد نا بس امانا منر ن ا وی ح را علینان    یا ی م او ا  ی 
بس مالظ اشور نشاو  ی د   دن نامس اما  علیم نخ  نمخدن بس اا فرمانی دن  ال   ظ نامس نخش 

دن ادانه امخن حکخموی بس اا هشدان   مخزد ابرنامس ادانه امخنمملک  نا بس ای می دهد زس اما می
هدی دا رافیاو  رفوس نا نای دن اف  مالیاا مخند نخمس  ران می دهد ا ن ده زان  ا نا از مشتناامی

ا ف ع دنامس افخت ناه ما ی برای حن مساتن  یا ین اموماعی ا ا ونادی اناتس می ز د زس زانبس  
 –دن ا ف نحقید بر نیم نا با ا وفاده از نای نخفیفی . ن ا بس نشد ا پیشرف  مامسس خخاهد انسامید

دن نامس بس مالظ اشور نا مخند برن ی  ران دهیم ندن پا   بس  یا ی اما  علینحلیلی ن اند شس  
دن ع دنامس مالظ اشورچس بخده ا    می  د های اند شس  یا ی  اما  علیا ف  خات زس شاخ

دن ع دنامس مالظ اشور ن مس لس نهبری  د های اند شس  یا ی  اما  علینخاو  ف  زس شاخ
ازمی  ن ز او های مدا ی حازم از مرد ن نعا   حات محراماو ا  بقاا مامسس مسلماناون مس لس ح

فلس  را ی ا عمن بس  ناخ ر نهبری )نای برخخند با مرد (نمرد   را ین حد  را ی پا یف مامسس ن
 ییی ا  ی ن نخ سس عدال  اموماعی اپرهید از خخو ن دی ن مساهداا فلس

 حکخم ن ن   الب رسن ع دنامس مالظ اشورین اند شس  یا ین : اما  علیواژگان کلیدی

                                                           
 afsane600@gmail.com                 ی دانشسخی زانش ا ی انشد نان   ا    دانشگاه الدهرا   1
 samanekhnzadeh@gmail.com        لدهرا  ی دانشسخی زانش ا ی انشد نان   ا    دانشگاه ا2

mailto:afsane600@gmail.com
mailto:samanekhnzadeh@gmail.com


        
544  

 رو در مکتب علویهای پیشآموزی و نقش آن در رویارویی با فتنهعبرت

 1م وا  حنیری

 چکیده:
 لرخد نا  خ  رد زرس دن  و ف رای نان رظ  یا ری ا امومراعین نمییرد حرد فو س؛ مخی مرس

-حرخاد  ا ا را بن شرکناز با ن دشخان ا  ی نرخنر زورا  نران  ن مؤ رد ا رف مطلر  ا روکس 

هرا دن  الر  عبررا شاو شا د نغییر ز د اما ناندشراو نرسی اهمیر  نکرران ا براز خ ی ا رف بحرراو
- یرری ا دنس مخزی ا نقرر  و دن نا رانا ی برا فو رس هرای پریر نا دن مکور  علرخین عبررا

  ها رر  نررا بوررخانیم از ربرران لخد شرردو ف ررای مامسررس پیشررگیری نمررخده ا از  ررردا مررخزی از  و
نحلیلرری ا بررا شرریخه  -هررا  رر م  بررس دن  رریمی ا ررف مقالررس بررس نای نرران تیبرر  ا  خفرراو فو ررس

 مررخزی از ناهبردهررای  رررد انی ا  عرراا ا رر ادی نرردا ف  رد رردی هرردر ا ررف مقالررسن دنس
نا ر ی نمسرظ برس  رر و ا هرای ز رخنی ا پریرا ندبیر ا مخام رس  رازنده برا فو رس امیرز  

ش ا ررین ا ر   رراهی عمررخمین نط یررر د ررف از برردع ن دشررمفا نهبررری؛ افررد بیرر اهررن
زد راون ناشر گرین ملرخ یری  رراو از فو رسانگیردن مردازردو فرب فو رسش ا ا ی منلحاو فو رس

هرای پرژاهر مسرفرری ا مرخند نسد رس ا نحلیرن  ررران  رراون بررس ع رخاو  افورساز مسرلس شردو فو رس
  رفو دی        

 ین مکو  علخی مخزین بنیرافو سن نان  ن عبرا واژگان کلیدی:

  

                                                           
 Mahtab_hasiri@yahoo.com        فخر لیسانس مشاانه ا ناه ما ی        ی1
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 حقوقی شرایط و ویژگی های قاضی با مطالعه تطبیقی در نهج البالغه -بررسی فقهی 

 1مر م حد اندی  ا انکی
 چکیده:

ا رر   بررس دلیررن شرردا اهومررا  بررس امرررای عرردال  ا ا امررس حرردن بقررا ن ررا  امومرراعی ا  
بررس  رردنی دنبررانه   ررا  ررفانی حفررو  و از هرررب ا مررربن بررس مسررالس   ررا بسرریان انب ن ررادهن ا 

نمخده زس شا د دن مخاند د گرر نزمورر چ ریف  فانشر ا ی  مرده باشرد؛ چررا زرس محرازمن نما  رده 
دن زمرراو عامررن ملررخ یری از نررابرابری ها رر ی اا سرری عرردال  امومرراعی حکخمرر  هررا ا

  ا نرا زمراو خلیفرس دا  ن راد دادن ری برس ع رخاو  رظ  رازماو مطررح نبرخد ا دن زمراو پیامبر
حرات برا نخمرس برس اهمیر  یبرس ااب شرکخفا ی ا بال رد ی خرخد ن رید م راوؤزمامدانی امیرم

م ن    را ا م ر  نیرن برس  رظ دادن ری عادانرس با رد الگرخ ی م ا ر  بررای نسیریف مر ا 
 ف ضرررانی ا رر  از م  ررر امررا  هررای انوتررا    رراا فررالس  مرردن ر  ررران  یررردی ب ررابرا

پرداخوررس شررخدیب ابرا ف دن ا ررف پررژاهر بررا نای زیفرری بررس مسیانهررای  اضرری شا سرروس  علرری
بررس نحلیررن محوررخای  ن رر  الب رررس م رر  نسیرریف شرررا و ا ا ژ رری هررای  اضرری پرداخوررس شررده 

 ا   ا شرا و ا ا ژ ی های  اضی دن فقس ا حقخر نید مخند برن ی  ران می  یردی

   ااانعدال ن شرا ون ا ژ ی هان ن   الب رسی واژگان کلیدی:
 

 
 
 

                                                           
                                   haqverdim@gmail.comدانر  مخخوس دانشگاه اما  فادرع خ  راه مسانر دانشگاه ش رزردن  ی1
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 یـرآن و کالم امام علـمعناشناسی بصیرت در ق

 1مر م حد اندی  ا انکی

 چکیده:

 ر و زر م ااهرن بیر  عنرم  ا   رانا دا چشرمس مخشراو فریض ال ری هسرو د  زرس برا ب رره 
 یررری از  نرراون  ررسادا ا  رر م  انسرراو ن ررمیف خخاهررد شرردن از د ررد اه  ررر و زررر م ااهررن 

ا ا ری بشرر ا ر  ا خداانرد بررای ا رف زرس برس بنریرا نیراز  بااخد اما  علی بی 
هردر ا رف پرژاهر  ا ف مرحلس نا ن  ردد همرس شررا و ا بسرور هرای از  نا فرراهم  انده ا ر ی

مرری باشرردن نای  دن  ررر و زررر م ا زرر   امررا  علرری«بنرریرا»زاا رردو مس ررا ا مف ررخ  
پررژاهر حاضرررن نای مس اش ا رری نخفرریفی ا رر ن مامسررس پررژاهرن   رراا  ررر و زررر م ا 

دن زوررا  هررای ن رر  الب رررس ا ررررنالحکم ادننالکلررم مرری باشرردی نمخنررس  زرر   امررا  علرری
دن چ رد مسر لس برس شررح ه رن  افورس هرای پرژاهر   یری برس شریخه هدفم رد انسرا  شرده ا ر ی

 شخد: یخ فس م

؛ مقخلس ای مشکظ ا دانای مران  ا   زس افن ا -1  شد دنر ف دنمس  وبنیران اّااا
 ا االیای ال ی نسلد داند ی انبیاءبس خدان      

 بنیرا از امخن س  زس همس انساو ها دن مامسس ا  می  با د دانا باش د ی -2
 ب ای الودا  ابنیرا از امخنی نیس  زس نا  او نحقد  ابدن بلکس فرا  د س  زس برم-1

 . یا ین  ش اخ  محیو ا نسد س ا نحلین  و حافن می  رددنس د بس امخن د  ین     

 ن مس اش ا ییبنیران  ر ون ز   اما  علی واژگان کلیدی:
 

                                                           
                                   haqverdim@gmail.comدانر  مخخوس دانشگاه اما  فادرع خ  راه مسانر دانشگاه ش رزردن  ی1
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 حقوق شهروندی در سیره امام علی
 1مییم حد اندی  ا انکی

 چکیده:
حقررخر شرر راندی از مملررس مسرراتن م مرری ا رر  زررس امرررازه دن ن ررا  هررای حقررخ ی 
متولررب مررخند نخمررس مرردی  ررران  رفوررس ا رر ن دن اا ررب مشررراعی   ررظ ن ررا  حقررخ ین بررا بررس 

نرر ز  ا همبسرروگی پیرردا زرررده ا رر ی ن ررمی  شرر اخوف حقررخ ی برررای شرر رانداو  و مامسررس 
ر رس حرد  قرخ ی د گرر زرس مبو ری برر ننفااا ب یاد ف حقرخر شر راندی دن ا ر   برا مکانر  ح

مدانی انساو ا   دن نگراهی ا ر  زرس ا رف حقرخر از دن چرس ای زرس  حقرخر ا نکرالیب دنهرم 
می  میدد ن می نگردی ن ر  الب ررس برس ع رخاو م رم نرر ف م شرخن حقرخ ی شر رانداو  دن مرذه  

بررا نای امامیررس  خ ررای عررالیور ف م ررامیف از حقررخر شرر راندی مرری باشرردیما دن ا ررف پررژاهر 
زیفین بس نحلیرن محورخای ن ر  الب ررس م ر  برن ری حقرخر  یا ری ا امومراعی ا ا ونرادی 

پرداخوررس ا برخرری از م ررم نررر ف ا ررف حقررخر نا مررخند    رراتی شرر رانداو دن نگرراه امررا  ا
 برن ی ا نسد س ا نحلین  ران می دهیمی

 ن   الب رسن حدن نکلیبن حقخر ش راندیی واژگان کلیدی:
 

 

 

 

                                                           
 haqverdi.m@gmail.com        دانر  مخخوس زانش ا ی انشد مد ر   ن انس ا زانش ا ی فقس ا حقخر ا  می       ی1
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 های انتخاب و انتصاب نیروی انسانی  در پرتو معارف علویلفه ؤ م
 1مر م حد اندی  ا انکی

 2 ا انکی مییم حد اندی
 چکیده:

دن نین بس اهدارن از  هیچ  ازمانی بداو نخمس بس نقر نیرای انسانی فالس ا مد ر نتخاهد نخانس 
از  ی ا اتیه امخد نداندی  ک یریرد  ا  یمیاو حکخم  د   ینشاو دهد ا دن ا ف نا وا نفاان یخخد زان مد

ف خا امیرالمؤمی نخاند مخند نخمس  ران  یردی  یره م ی ا   زس دن م   اثباا ا ف مدعا مبسیان م یالگخها
نخاند مخند م ح س  ی    ا هم از م   مد ر   مسقخت م ا   زس هم از با  یدن داناو زمامدان یعل

 یاز عخامن فراپاش ینشاو داده اند زس  ک یو مد ر    خخد بس خخبدن دانا ا مدا س  ران  یردی ح را
شخدیدن  یس مد ر   نافالس ا نا الم حافن مدن  ا   و ا زاات عدت ا   زس عمدناا  ینازان مداموماعاا ن 

ای حازم بر ا مد ر   علمی عق  ین م ا های انوتا  ا انونا  از افخت ا انزی ه مد ر   ا  می
م ا ها ا مسیان های انوتا  افراد از موخو ا  می م   حازمی  افخت ا وتراب می  یرندیا  ر  ظ نشه

د ا می ز ا انزی های ا  می دن  ازماو ها ضرانی ا   زس بس  پردو مسئخلی  ها بس افراد شا سوس زمظ 
ی نخاو نید از میاو موخو ا  می مشومن بر نکاا ا مسانر عمیقی ا   زس م ن   الب رس ح را علی

دن ا ف زمی س بر  و نکیس زد ینای ا ف پژاهرن نخفیفی ا از نخ  نحلین محوخا بخده ا مامسس  مانی شامن   اا 
ا  ی نمخنس  اا ا ا خات م قخت از ح را علی ر و زر م ا  ثان ا م ابب ر ی ا  می ا احاد ث ا ناا 

امقا سس  و با م ا های مخمخد    یری بس شیخه هدفم د انسا  شده ا  یا وتراب م ا های   د  ر
 یا ف پژاهر حازی از ا ف ا   زس علمد ر   علمی م م نر ف هدر ا ف پژاهر می باشد ی افوس های 

 ینز ده ا  ناو نا از هر خنس زخناهپس از انوتا  زان داناو خخد بس ن انا مسوقیم ا ب اا طس بر  ن ا مبادنا ا
شخد زس  یعد  نخمس بس مخاند فخر  ب  م یو دی بس ن ر علداش ی  احا ب محخلس بر حذن مدن انسا

 انحطای ا  قخی بیفو دی یا ییی دن  راشیب ین اخ  ین ادانیمال یبس اا طس فسادها یحکخمو ا پس از مدن

 مخلفسن مد ر   م ابب انسانینانوتا  ا انونا ن مسانر علخیی واژگان کلیدی:

                                                           
 مر م حد اندی  ا انکییع خ  راه مسانر دانشگاه ش رزرد ی1
 haqverdi.m@gmail.com          دانر  مخخوس زانش ای انشد مد ر   ن انس             ی2
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 در پرتوآموزه های قرآن و معارف علویگذر از فتنه تحت لوای امام و امت بصیر 
 1مر م حد اندی  ا انکی 

 2اندنسانی  سید مخلخی
 چکیده:

هدر ا ف پژاهر نبییف ا ف  فرضیس ا   زس دن  مخزه های  ر و ا مسانر علخین  ذن از فو س  
را  م حنرا دن سس ا  می نا دن پی داشوس باشدن بس  خنس ای زس نشد ا نسالی فردی ا اموماعی مام

امخد اما  ا ام  بنیر ا  ن بد ف مس ا زس ا ر اما  دن مف خ  مخندن ر شیسس بر مامسس حازم باشد ا 
ام  نید شرا و از  نا دانا بخدهن بس خخبی ا فای نقر نما  دن بس نحخی زس بوخاو بداو ام  بنیر ا  ر 

د  ذاش ی افوس های ا ف نمخدن مامسس ا ن ا  بس   م   ردنس های   مگیف فو س نا پش   ر خخاه 
؛ مقخلس ای مشکظ ا دانای مران  1شخد: یمس لس بس شرح ه ن خ فس م نخشوان دن چ د ی بنیران اّااا

؛  از امخن س  زس  ا   زس افن ا شد دنر ف دنمس  و بس خدان انبیاء ا االیای ال ی نسلد داند ا ثانیاا
؛ از امخنی نی س  زس نا  او نحقد  ابدن بلکس فرا  د س  زس همس انساو ها با د دانا باش د ا ثالیاا

ی 2برمب ای الودا  انس د بس امخن د  ین  یا ین  ش اخ  محیو ا نسد س ا نحلین  و حافن می  رددی
بر مب ای   اا  ر و ا مسانر علخی دن زوا  شر ب ن   الب رسن مقابلس با فو س ها دن پرنخ امخد اما  

مخفقیوی بد   نیااند  ی ا ر امیرالمؤم یف1.یر امکانپذ ر ا   بس مس ای مخند ن ر شیسس ا ام  بن
ن دندانس نبّی اع م ا   ن دن نویسس  حلم حازماو شرب  ش ادا نخشید ا  ا نأس  ا ح را زهراء

د گر ح راا هل لس ز او بر نیده مخن ب ی امّیس نف  ا زند ی  د مخاناو اهن ب ش مبانا  یّ 
ی دن 4شدن ن  ا بس دلین فقداو عامن دا   س ی ام  بنیر بخدی با مح   ا رم عسیف مسنخمیف

فو س های  خر الدماو نید زس  ر   د ف مردماو نا نشانس نفوس اند نید همیف دا عامن زان از خخاهد بخد 
 زس البوس دن  و مقطب اما  مسنخ  مفورز الطاعس امخد داند ا ن  ا محواب بنیرا اّم  مرحخمس ا  ی

 اما ن اّم ن بنیران فو سن  ر ون مسانر علخیی واژگان کلیدی:

                                                           
 haqverdi.m@gmail.com            ع خ  راه مسانر دانشگاه ش رزرد                    ی 1
 molavi.saied@yahoo.com     دزوری فقس ا حقخر خنخفییا واد ان  راه حقخر دانشگاه ش رزرد       ی 2

mailto:haqverdi.m@gmail.com
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 النبی المصطفی وارُث علی المرتضی فی ایصاِل الخالئِق ِالی ِلقاِء اللهِ 
 1ب مف حکیماو

 چکیده:
ث   َه )محمد منطفیَا َنر  ث  ی َا َأن      ی؛ اان  علی مرن ) دن  یر لقاء اللس مخمخداا 

ن دن چیس   مسمخا دن بحث ان  ا میرا  ن بس ان  می میرا  علخ س زس بس محمد منطفی
امخن دنیا  ن عامس مرد  ا  گخنس ا و بای دانند زس اان  از می  ن ان  می بردی  نس می  از اان ی بسد از 

   ا امخنی نا از پیامبر ا اان   و ح را علی مرن ی یاننحات ح را ن خت ال ب
رَنَحن  س ی م ازر  ن از اان  خخد علی مرن ی فینطبس ان  برده ا  ی الی چگخنس م 

  برای نبییف ا ف مخضخ ن الداماا ح خناا حد نسالی از مکمف ری  الغیخ ن ان  می برد ا چس چید نا
دنی بر ا اس أ اأحمد س دن م  ر  ا   خ یف ا مقا  ح خن اات ما خلد ا ما فدن ا ما گاه حقیق  م

حقیق  علخ سن هم دن ح خن  راز ف ا هم پا انی س داده میشخدی مسی  یزن شیٍء  رمب الی افلس نخض
خلق ی مسی  علخی با انبیاء ماضیف ا االیاء  الفس ا نید مسی  هر دا حقیق  با حفو مرنب  هر ظ 

 نگاه لظ ا ملکخا ا مبراا بیاو می شخدیدن همس نشئاا امخد س با نما  مخمخداا ا  از او م
ی اه فی اما  مبیف دن حقیق  علخ س ا نحخ ن نما  اثباا ا نات نما  زات اا بر مب ای زن شی احن

ن نشئاا مو خ  نخ و مرن ی نسی اا ا ماهیاان فسن ا انفسااا ا ففاا مکوسبس مخمخداا د
شخد  س ی ح را نبی منطفی بس حقیق  محمد س دن  یر فسخدی ا مسادی بحث می  علی

س؛ اخذ نمخده ا همس نا نماماا ا نما  زف فیکخن ا نا دن مقا   خرااخر ف از حقیق  علخ  محمد
زمااا مف حیث ما هخ بما هخ بس لقاء اللس میر اندی انا للس از اات ما خلد محمد س؛ شرا  ا الیس نامسخو؛ 

دیبکم نالت تد الی لقاء اللس از  ر د حقیق  محمد س  نید  یر الی اللس نسالی نا بس ن ا   می ن ا
و  ا بد ف  او نف فوس اللس ا بکم  تومی

ْنز  الَّ
َ
ی   األ ْم َنس  ک  س اْلَغْیَثن َا ب  ت  اللَّ َ دِّ ْم    ک  ی سیر میگردد: َا ب 

َ ا َعلی بال  رُّ م  ْم َا َنْسَوق  ن  َأْبداَنک  ْف  َنْحم  ن  م  ْم َا َنْند  َلْیک   إ 
و  ه  َنْ ب  ْخن  ْ ر  ام  ی َمقاد  ناَدة  الرَّ ِّ ف  یَ ان إ  َمرا  

ْمن  ک  خن  ی   ب 
 حقیق  علخ سن اان ن حقیق  محمد سن لقاء اللسن زات اای  :واژگان کلیدی

                                                           
 b.hakiman@yahoo.com           فخر لیسانس ال یاا ا مسانر ا  می علخ   ر نی ا حد ث           ی1
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 امامت و حکومت علوی

 1حسیف حلبیاو 

 چکیده:

ما ابوردا با رد مس رای امامر  ا ضررانا امامر  دن شریسس نا دن رابیم ا شرری عنرم  نا 
برس  رخن ا رژه  اترن برس خنخفری  شرخ می دن ا رف  بف میم ا  پس برای حکخمر  مسنرخ 

مقالررس از امامرر  زررس مب ررای بسرریان محکمرری برررای مشررراعی  ا رر  شرررا  مرری ز رریمی دن ا ررف 
مقالررس بررس  سرر  بررخدو مب ررای  ررقیفس نیررد اشررانه ای خررخاهیم داشرر ی ا بررس حکخمرر  انفررااا 

یر حکررخموی ابزرران داناو بررا حررازم دن حکخمرر  علررخی مرری پرررداز م ا دن  خررر بررس برخرری از نررد
د ع ا رر  از مملررس نشررکین شررر ی التمرریسن اشررانه مرری ز رریمی امیررد ا  کررس مررخن امررا  علرری

 اا ب شخدی امیرالمؤم یف

 ن امیرالمؤم یفن امام ن حکخم ن عنم ن مشراعی یعلی بف أبی  ال  واژگان کلیدی:

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 halabianh@yahoo.com           ا واد  طخح عالیسن حخزه علمیس  م          ی1
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 بررسی جهاد ابتدایی در حکومت اسالمی با الهام از سیره علوی
 1حیدنی خرا انی محمد مخاد

 چکیده:
ها از مملس م ادن  ونن دفا ن فلسن از حیث لغ  ا پس از  ش ا شدو با بس ی از ااژه

های انبیاء از حکم  نشر ب م اد زس از اخو ر بیف ام شخ میحن با ا سا  م اد  ش ا میافط 
ناه خدا م اد ز  د ناشی شده ا خدااند  بحاو د وخن داده زس برای احقار حد  یا  نما  د ا دن 

همچ او زس دن زماو ابراهیم ا ب ی ا راتین ا بسد از بسی  خانم انبیاء د وخن دادی م اد بس دا شاخس 
م اد ابودا ین مبانزه با زفان ا مشرزیف ا    شخد؛ م اد ابوداتی ا م اد دفاعییافلی نقسیم می

م اد دفاعین مبانزه ا م ن با همس   انیها بس ا    ا نخحید ا عبادا زردو پراندبرای اادان زردو  و
دشم اون اعم از زفان مشرزیفن ا حوی اهن زوا  اییی برای دفا  از ماو ا مات ا عرز ا فره ن ا 
  یف مسلماناون برای دفا  دن برابر ن امم ا شبیتخو دشم او بس  رزمیف ا حخزه مسلمیف ا دفا  از 

دن حکم  نشر ب م اد ا فطری بخدو ا ندن سی  ا  ن لکف با زمی د   ا ن من بشر   ا انسانی 
ها نا دعخا بس د ف ا   یف ا    نمخدن ا ا  کس افن با س   وبخدو  ون ا ا  کس  بن از شرا  م ن می

نخاو  ف  زس ع مس  با با ی همان د  مید ا  ی میافال  فلس ا  لم ا همد سوی مسالم  بر
 س داند ا ما نید بر ا ف ن ر ر و نا باز ش  بس م اد دفاعی میبسیانی از مفسراو ا فق اء م اد دن   اا 
ای باز ش  بس م اد دفاعی ا  یدن ا ف مقالس ضمف نازید اا ب شد م زس م اد ابودا ی نید بس  خنس

دن م اد  امخ   و بس  یره عملی اما  علیبر مشراعی  م اد ابودا ی ا دن مخاندی حکم بس 
ف پا   بس شب اان خرد پذ ری م اد ابودا ی دن حکخم  ا  می ابودا ی اشانه شده ا   ا ضم

 ف شده ا  یینبی
 : م اد ابودا ین م اد دفاعین  یره علخین  ونن فلسیواژگان کلیدی

                                                           
             dr.mjheydari@gmail.com     ع خ هی ا علمی دانشگاه  م       ی1
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یت و مسائل اجتماعی و  یسیاس هبر اندیش یرهیافت  فقه مدیر
 کید بر دیدگاه محقق سبزواری و عالمه نائینیأ با ت

 1محمد مخاد حیدنی خرا انی

 چکیده:
ن از یی محقد نامخن ن میرزا حسیف ناتی همچخو ا واد ی بداان یع مس  ید عبدااعل

  د ید ر خو  ازبس شمان م یبس حد اا از منلحاو ا انق بیخن  ردمداناو علم ا عمن فالس بخد زس
بیانگر ا ف ادعا  یا ا وادی محقد نا ی  یا شخن ا مخی ا خرای اا ا  ثان ا حیاا یزس زاننامس

ی ب اء الد فی ا  الطار البانی مف نفحاا ااما  ی  یا ی دن ا    مسافرن حمید ع ا  ن نرممساند شس (ا  ی
السبداانین  ید عبدالسوان الحس ی ا ممات السالکیف السالم الربانی السید عبدااعلی السبداانی ن  ید حسیف نسی  

 ید زن ینر ف انسان ا  ی دن ف اا زامناند شس ا افکان اان  ر و ا  فوان ا  یر ی ما سماو )محمد
ا  یحقخر د گراون حد زشی ا ن نامردم بس نعی  ن نسااز بس ید زس از ااضا  نابساماو ن زان خ زریم

حد ا حنر یبداد با ا و یخانداو  سر؛ د کوانخن یهای ا م لخ  زش یها ن ا وسداد زشی ناهمراه
)مسلس حخزهن   فر دییبرد ا رخرا میفکراو ن نن  مناشف یها ا رربدد ناه یزشخن ن ناام  ین ا ران ناو

سب دن ن ی بداان یا     اللس  ید عبدااعل یمحقد ناتی  ن مناحبس با     اللس مخ خی همدانی( 18/41ی
چشم  یناتی  ا شاو بخدند ی مدند ا دن ز ان یبس شمان م یو ا همداو ا هم نزماو اما  خمی از همراها

مرامب  ینسب از  خ ی خاو دبیر ا مشاان دن زانخو نهبربدنا بخد ا بس ع یا پر دنخشر میرزا نید بیف
اان مش  ان ا  اان ا یا محقد  بداان پرداخ ییبیداد رانس ا حیاا بتر م یهابدنا بس نگانی بیانیس

هن افسخس ها انداهگیف شدالب رس دن حخزه ا شاو از م سخن ماندو ن  بخدی  یا همراه اما  خمی 
زرد ا یم ن زید ی یا  ین   الب رس دن ا وتراب اند شس بدنا نسب  بس یخخند ا براهوما  میرزایم
 یا نسالیم ن   الب رس چخو نامس بدنا نبا د  رمشد  رف  ا از احکا  یچرا از میرزا» ف : یم

 ، محمد مجتهد شبستري(892، ص1ي نقد و نظر ، ش)مجله «ماله اشورن نبا د دن فقاه  ب ره بردی
 : اند شس  یا ین فقس مد ر  ن حکخم  علخین اموما یواژگان کلیدی

                                                           
          dr.mjheydari@gmail.com     ع خ هی ا علمی دانشگاه  م ی1
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 های بشری مبنای ضامن های اجرائی در سیره علوی و حکومت

 1محمد مخاد حیدنی خرا انی

 چکیده:

هیچ انزی اخ  ی ا هیچ نرد دی نیس  زسی زس حس  را ا دن نویسس ماده  را باشد ا بس 
حقخر  بیسی ا حسف ا  بس هانی اعوقادی نداشوس ا نید هیچ اعوقادی بس خدای عادت ا مالظ ناز مدا 
نداند ن س ی نس اا ساا عدال  نا خخ  ا حلم نا بد نمی داند ا حوی دن انسا  حلمن نرس از مسازاا دن 

ا پیدا می أکخم  ناحر نیس  مرس چشم پلیس ا ح یام  نداندن دن اننکا  مر  ا حلم هر  نسا ز
ا انگیده های خخدخخاهانس  اا نا بس  خی مر  می زشاند ن عمن بس عدال  ا پش  پا زدو بس همس  ز د

م افب شتنی بس خا ر مرد ن برای چ یف زسین هیچ ضامف امراتی نداند یبر خ ر زسی زس هم 
خدااندی عادت ا ناحر بر اعمات دن  شکان مسوقد بس حقخر  بیسی ا عقلی ا   ا هم ا مانی نا   بس 

ا پ  او ا   ا هم اا ا   زس ناز  یام   ومگر نا مدای بد داده ا مسازاا می ز د ا نیکخزان نا 
دا بس فدا   ا عدال  زرده کرانی ا اعوقادانی بدنا شده ا عاپادای نیکخ می دهدیا دن چ یف نف

هد بخدیحات با نگاهی بس حکخم  ها نید نموخمس ا  ی بیسی ا   زس نفوان ا ف دا فرد موفااا خخا
می شخ م زس ا ف  رز نفکر دن مخند اعمات ا نفوان ا ف ن ا  ها نید فدر می ز دیضامف های امرا ی 
دنهر  ظ از ا ف حکخم  ها نسر ب خافی بس خخد می  یرد زس  اهی عمن بس ا ف ضامف ها فخنا 

های امرا ی احکا  ا  خانیف دن حکخم  های ریر ال ی نمی  یردی ما دن ا ف نگانی بر  نیم نا ضامف 
 ا بشری نا مخند نقد ا برن ی  ران دهیمی 

 های ال ین حد حکخم ین حکخم را ین حکخم  علخیهای ام: ضامفواژگان کلیدی

                                                           
                                  dr.mjheydari@gmail.com   ع خ هی ا علمی دانشگاه  م         ی1
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 درسیره عملی و حکومت امام علی بنیان های آزادی سیاسی
 1محمدمخادحیدنی خرا انی
 2علی زان  زان

 چکیده:
برنر ف ا مامب نر ف  رمشد  ا ا    ی ف ا بدنا نر ف پیرا پیامبر  رامبرمسوس نر یعل

 دن عیف  یرالمؤم یفا  ی داناو حکخم  ام نهرااو ناه محمدی برا یزند 
 د ید ا یا   زس از  ر د مطالسس  یر ف ا فراز ا نشیبرن موف ماند اننل  ا شی ین با همس یزخناه

اعنان ا  یمسرف ن مس خ   ا عدال  دن همس  یانساو نش س  یپر ر ها ینخاو برا ی و م یزاای مسان
ا   زس چ انچس  ی رانقدن یس  و ح را  رما  یا عمل ی خل یدنخخن  اف ی  یره  یامنانن پا ت

 ین اخ  یون مامسس ش اخین نااو ش اخویفلسف ینخاند مبان یا نحلین ا ا و بای  ران  یردن م مخند نسد س
دن  یره عملی ا   بس د   دهدی زادی  یا ی  یعل یها یمخضب  یر یا    نا زس پا س  یا ا  ی

از ب یاو ها ی مان د: افخت انسانی ن عق نی ن  عدال ن حکم ن نحم ن  ا حکخم  اما  علی
 یم  د ی شتنی  ما س می  یردی زاد فطران حر  ن خلق  انساون زرام  ا حقخر بشر ا اخ ر ا

 ناو از  یباان عمید دالومرداو ا برخخندان ی ون مد دن  ا س  یا   زس نحقد عمل ی یا ین انزش
هر  رز نفکر ا  نیس  زس با یمرد  امر یس حد  زاد اد شده میسر نتخاهد شدن ز را احورا  ب یها یا ژ 

 ین  سااا ا بیمان د: حلمن مرد   زان یز ان باشدی هماو  خن زس خنل  ها  ا یهر ناحیس ا اخ  
 یخخاه ین  زادی ابدن دن  ناح  زاد یامکاو براز ا نشد م یخاف یشتنیو یها یدن بسور ا ژ  ینحم

خات خخد نا دن دناو حازماو ا حکخم  شخند او نیازم د  یس هامرد  نید زمی  یا احورا  بس حد  زاد
  خخد نا هیچ  اه بس د  یاا سشکن  یو نحقد ب یاو های  زادی  یا ی ا ا ف پیر نیازهان  زادا  ی بدا

ی دال  ها ا حکخم  های بشری رفل  از ب یاو های  زادی   اند ا ن اد  س نتخاهد شدیمشکن ا ا ینم
 و نازید دانندی امس مالظ اشور ا ن   الب رس بر دن ع دن م اوؤ یا ی ا   زس امیرم

  زادی  یا ین حکخم  علخین م  د ی شتنی ن مقبخلی ن عق نی ی واژگان کلیدی:

                                                           
   dr.mjheydari@gmail.com     ع خ هی ا علمی دانشگاه  م       ی1
  ali.zarekar90@gmail.com                         خی زانش ا ی انشد فقس   ا یدانشس ی2

mailto:ali.zarekar90@gmail.com
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ین عقالنیت در حکومت علوی  راهکارهای مقابله با خروج سیاست از مواز
 1محمد مخاد حیدنی خرا انی
 2محمد علی نسد فاد ی

 چکیده:
عق نی   ظ  را ر  ا مکو  مان د مانزسیسم  ا ناز سم نیس  زس فرفا  یب خافی نا پخشر دهد بلکس 
بس دلین اخو ر دن مف خ  عقن ا نسر ب  و د د اه های متولفی دن نسر ب عق نیس  امخد داند ا چخو عق نی  

 و بس ن ا   مخفخر خخد عخز افب امخن موسددی همچخو فره ن ن  یا  ن ا وناد  ران می  یرد مفاد مف خ  
بدان  ران امی شخد عق نیوی زس فف  برای باانها ا انزش ا  ران می  یرد با عق نیوی زس فف  برای نفوان ا اهدار ا 

 کی از  مخزه های  یره حکخموی ا ن ا  علخی نخمس بس عق نی  دن زمی س ننمیم  ازی ا یمی  یرد موفااا ا  
دن نمامی ننمیماا ا برنامس ن د  ا بیانگر ننمیم  یری     ا مد ر   اما  علی یا   ا هدفگذانی دن عرفس

عق نی ا   زس حوی دن م گ ا ضمف نبییف حقا د ا مسانر ن امداو اخ  ی انسان ا نا متا    ران داده ا با عق نی  
یا   عق نی   یا ی ا  می ز د یانداو با مود عقلی بیاو برنامس ن د  ای خخ ر نا برای مخافقاو ا متالفاو ا حوی مس

عق نی از هم  ابن نفکیظ ا   چرازس  یا   عق نی بر مده از عقن ا مخند نا ید عقن ا   بطخن کس شکن  یری 
 و دن  یره علخی از مسیر عقن  ذشوس ا   اما عق نی   یا ی مس ای خافی نا اناتس می ز د زس هماو عقلگرا ی 

ق نی دن م مور ف شاخنس های امخد عق نی   یا ی ا  یا   عازا   ی مربخی بس  یا   ا امری  یا ی
شاخنس ا ییی همگرا ی ا  مینهمگرا ی ا همدلی میاو دال  ا مل نثیر میب  بر احدا ملی  ن :حکخم  علخی

های فخر دن  یره عملی ا حازمی  علخی برای نحقد  یا   عق نی ا عق نی   یا ی بس امس نیرام دی امخد 
زس با نخمس بس مبانی حکخم  علخی می نخاو دن م   برنامس ن دی ا ننمیم  ازی دن عرفس  یا   دن م    داند

پیشبرد اهدافی مسقخت ا موسادت ا اا ب بی انس  د   ذاش  زس با دانی از حلم ا  وم حقخر مرد  نعا   ا انو اناا بس 
ناهکان ا ا ی مقابلس با خراب حخزه  یا   می  رددیس های ریر م طقی پرهید حد مرد  عی ی  می پذ رد ا از خخا و

ان مخاز ف عق نی دن  یره علخی ا ف ا   زس ن ا  مامب ا نبنره ناپذ ری از عق نی   یا ی ا  یا   عق نی با 
 دوشرعی زر:محخن   فقس ا حقخر ا  می بس فخنا زامن ا مامب مسوقر ز یم ا بس دا مقخلس ا ا ی نخمس نما یم 

الس دن ا ف مقیعق نی زردو حداد ا بسورهای مخام س با د ف ا پیاده  ازی  و ا سورهای عق نیس   یا ی حداد ا ب
ع اه بر نببیف مبانی فخر بس نقد عق نی  مدنو رر  بر محخن اامانیسم ا  کخان سم اشانه شده ا   زس مخم  بس 

 دی م سر شده ا   یحاشیس نفوف د ف ا محنخن شدو فسالی  د  ی ا فره گی بس حقخر فر
 :  یا   عق نین عق نی   یا ین حکخم  علخین امانیسمن  کخان سمن ن ا   یا ییواژگان کلیدی

                                                           
 Dr.mjheydari@gmail.com         هیاا علمی دانشکده ال یاا دانشگاه  م    ع خ ی1
 m_a_n_s_k@yahoo.com          دانشسخی زانش ا ی انشد ال یاا  را ر فقس ا مبانی حقخر دانشگاه  م  ی2
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یان عثمان در عهدنامه مالک اشتر  تبیین جایگاه انتقادپذیری حاکمان با عبرت آموزی از جر

 1امیرنضا خادمی
 2منطفی دلشاد ن رانی  

 چکیده:

برخده ا ر   م یفؤو  کری از فسالیر  هرای م رم امیرالمر مخزی ا نربیر  زران دانا   
زررس بتشرری از  مررخزه هررای ن رر  الب رررس همچررخو ع دنامررس مالررظ اشررور از مملررس م موررر ف 

بتشرری از  د  ررذن مخزی از نرران   امررا  علرری ن ا رر ی مقالررس حاضررر بررا نخمررس بررس نا کررر
د انی نقررر بررا  ررا م یفؤبرن رری ا نشرراو مرری دهررد زررس امیرالمرر ع دنامررس مالررظ اشررور نا

انوقررادی مالررظ اشررور دن زمرراو عیمرراون حاف ررس نرران تی مالررظ اشررور ا مرررد  منررر نا دن نقطررس 
اشرروراا انوقرراد بررس حلررم بیرردان زرررده ا بررا ب ررره  یررری از  و اهمیرر  انوقادپررذ ری دالومرررداو نا 
نبیرریفن لرردا  نخمررس بررس انوقادهررای خررخات مررخمف مامسررس نا  خشرردد ا زسرر  پشرروخانس حما رر  

نویسررس انوقادپررذ ری مسرفرری مرری ز  رردیهمچ یف ا شرراو  خخدم ررانی ا مرررد  دا رروی نا مردمرری نا 
بررس ع ررخاو زمی ررس هررای از  برررای انوقادپررذ ری مسرفرری ا از خررخدنا ی ا برخررخند بررا انوقادهررای 

 نادن   بس ع خاو مخانب انوقادپذ ری  ادزرده ا برای نفب ا ف مخانب اناتس  ر د می ز  دی    

 ن انوقادپذ رین عبرا  مخزین ع دنامس مالظ اشورن عیماویا  علیام واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 Khademi11465@gmail.com                             دانشسخ دزوری ن   الب رس                ی1
 delshadtehrani@yahoo.com     ا واد ان هیئ  علمی دانشگاه پرد س ن راو       ی2
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 نفعال مردم نسبت به غارات معاویهگونه شناسی عوامل تاثیر گذار بر ا
 دوره خالفت امام علی در

 1 مانس خانداده امیر اانی
 2ش   بتویانی

 1 یده افسانس حسی ی
                   4ب یس محمدی

 :چکیده

مساا س زس بسد از مر او حکمی  نخانس  بیس  مرد  شا  نا بس د    اندن خخد نا خلیفس 
 هایخخاند ا همسخ با اهدار خخد م   نحکیم حکخم  نا دا  بس فر وادو لشکر انی بس  رزمیف

بس م  خن  ون ا زشوانن راناا امخاتن ا ساد ف ای نع  ا  بف ابی  ال نح  خ ف  علی 
 رانسنمیداو مشانز  ا دن مقابن ا ف حم ا رانا زردی  زان شیسیاو علی   ا ناام ی ااحش

فخنا  نحلیلی –همراهی مرد   با حکخم  پا یف بخدی دن ا ف نحقید زس با ا وفاده از نای نخفیفی 
 رفوس ا   دن پی پا    بس ا ف  خات زس عخامن ن ثیر ذان بر انفسات  یا ی مرد  نسب  بس راناا 

شامن چس مخاندی بخده ا   می نخاو ا ف  خنس بیاو  نه خ ف  علی بف ابی  ال ن دامساا س د
داش  زس ازمملس ا ف عخامن ؛عملکرد م فس نس فحابس برمسوس پیامبرنمسورز بخدو مرد  نسب  بس 
پذ ری حکمی  ا م ن بی نویسسنشظ ا نرد د ا نشد اند شس  اعد فنبی نفاانی بس انزی های د  ی 

 اییی بخده ا  ی ا یا   نسخ س علی بف ابی  ال  ی عدال ا انسانینامرا

 .ن مساا سن راناان انفسات  یا یعلی بف ابی  ال   واژگان کلیدی:

                                                           
 samankhanzadeh@yahoo.com                     زانش ا ی انشد نان   ا          ی1
 ء دانشیان دانشگاه الدهرا ی2
 زانش ا ی انشد نان   ا    ی1
 انشد نان   ا   زانش ا ی  ی4
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یتی یه واجب فراموش شده در جامعه معاصر براساس وظایف مدیر  تدوین نظر
 از دیدگاه امام علی

 1م د س  اداا خشخعی
 چکیده

ب فرامخی شده دن مامسس مسافر برا اس احا هدر ا ف پژاهرن ندا ف ن ر س اام  
مالظ اشور( )فرماو  51بخدی برای د ویابی بس هدر پژاهرن نامس  مد ر وی از د د اه اما  علی

(ن اام  1100دشوین ا ن انا مردمی ) ( ا  س زوا  اما  علی1104وین دشالب رس )دن ن  
از م کر ز  مراو بس مسرار ا ناهیاو ( ا  انخو حما   ا1134فرامخی شده )مقا  مس م نهبرین 

هدفم د از نخ  مخاند مسرار انوتا  ا بس نای ن ر س داده ب یاد مخند  ی یر( بس نای نمخنس1134)
ها ا م کرهای مد ر وی ا وتراب ا مو ا   با هر برن ی  ران  رف ی ابودا با نحلین نامسن مسرار

سرار با نحلین  س زوا ن مفاهیم مرنبو با امر بس مب دی  ران  رف ی  پس احیفس مد ر وین مخند  بقس
هان علنن مخانبن ناهکانها ا پیامدها مخند ا ن ی از م کر ا وتراب ا با نخمس بس مناد د  ا زمی س

ب دی  ران  رف ی  پس اننبای مناد دن علنن مخانبن ناهکانها ا پیامدها دن  ال   ظ الگخ  بقس
 و مخند  زینا اس احا ب مد ر وی ندا ف ا م  فرامخی شده برا راحی ا با نخشوف   ا ا ن ر س اا

های شتد  مر بس مسرار ا ناهی از برن ی ا ن  ید  ران  رف ی دن مسمخ ن برا اس ن ر سن ا ژ ی
نفااا با نخمس بس احا ب مد ر وی نر یم  رد د زس بر ا اس  ون م کر ا شتد نماشاچی  ا بی

 راو ا ریرمد راو( مد با د گری امکاو نداندیاف ح هر  ظ از افراد مامسس )مد 

 یاز م کر ی مر بس مسرار ا نااام  فرامخی شده ن ن ر س اما  علی واژگان کلیدی:
 

                                                           
 Khoshouei.mahdieh@gmail.com            ش ا ی ف سوی ا  ازمانین دانشگاه افف او   دزوری نااو پژاهشگر فخر ی1
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 آسیب شناسی سیاست ورزی خواص در صدر اسالم با تاکید بر آموزه های علوی
  1 یدزر م خخی ن ر
  2ن حانس نخنمحمدی
 1ز    نخنمحمدی 

 چکیده:
ا    از شاخد نر ف اد انی ا   زس  ا ن بس  میتوگی  یا   ا د ان  می بی نرد د 

دن  ا  ا ر پیشخا او د ف ناما  علین یره ن خت اع مباشدیدلین بسیان ناشف ا ف مدعا
ه د د ا پذ ری اا   مامسس ی عنر خخد ا دن مخاندی نشکین حکخم  بخده ا  یا ر  یا   از

ی برای  خر دادو مامسس بس اضب مطلخ  ا ن میف نشد انسالی بس مس ای ندبیر ا ن  ح را علی
انساو ها باشدنپس حکخم  ا  دنا ن  ا ابدان برای نحقد ا ف هدر ا  ی نچس دن عنر حاضر ااژه 

 علی یا   نا بر ف دلی ان ا  نشاندهن لخد ی  و بس خدعس ا نیرنن ا  یاز د د اه ح را 
می   د ا اما  عادت دن حکخم  خخ ر از حد ا عدال  حکخم  ن  ا از ناه های مشرا  بس د   

عدات نمی ز دی ا ف نخشوان  با برن ی   ی  ش اخوی  یا   انزی خخات دن فدن ا   ن سی 
داند زس ناه های ن  یس ا نشکین  ظ حکخم  بداو   ی  نا بیاو ز د ا مسوقد ا   زس دن نحلین ا 

 ین اموماعی ا ا ونادی نا دن ن ر  رف یدن ن شس  ابی  یا   با د همس عخامن فره گین  یا
 یرنگانی ا ف مقالس م م نر ف انگیده های خخات متالب با  یا   ا حکخم  علخی ؛ از مملس : 
دنیا  لبینن ا   خخاهین زی س های پ  اون م ن ا عدال   ر دی مخند اازاای ا برن ی  ران  رفوس 

م  بداو   ی  پیش  اد  رد ده ا   :  پردو ا  ی همچ یف ناه زان های ه ن برای نحقد  ظ حکخ
حکخم  ا اا   بس افراد شا سوس ن بس د    اندو حکخم  از ناه های مشرا  ا م طبد با مبانی 
انزی های  یا   علخی ن ن  یس ا نشکین حکخم  بر ا اس حد ا عدال  ن ا ویفای حقخر دا 

  خ س االی ا مرد  ن امرای احکا  ا حداد ال ی ا ییی
 :   ی  ش ا ین  یا  ن خخاتن  مخزه های علخین ا   ی گان کلیدیواژ

                                                           
  khoshnazar110@gmail.com دزوری مدن ی مسانر ا  می) را ر  ر و(ن ع خ هیئ  علمی ا ن ئس داشکده علخ   ر نی م  ر ی1
 reyhaneh8358@yahoo.com       دانشسخی زانش ا ی انشد علخ   ر و مسیدن نخ سرزاو  ی 2
   noormohamadi2335@yahoo.com              زانش ا ی انشد شیمی فید ظ ن مدنس دانشگاه پیا  نخن نخ سرزاو   ی1

mailto:khoshnazar110@gmail.com
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 البالغهنهج 35 ینامه یبر پایه یعلحکومت از نگاه امام یکارآمد یهاشاخص

 1یز    داناب
 2زخنی هاد او

 چکیده:

 یحکخم  منر دنبردانندهبس یبس ماله اشور دن زماو انونا  ا یامیرمؤم او عل ینامس
مامسس ا  یا ناابو دا خ س یدانا ژه دن با  نای حکخم بس بسچ دمان یژنر ا م امی  ینکان

من دن ا ف نامس نخاو با ن ی  د زس میوقابن مرد  ا حازم ا  ی چ یف برمحکخم  ا حقخر ا احا ب م
بلکس دن  یمطلخ  نا نس ن  ا دن مخامب ا  م ه حکخم  زان مد ا مد ر    یهانر ف شاخدم م

فاهیم م یز  د بر پا سینخ س د او دن ا ف مقالس ن ی ما وتراب ا احنا زردی  یبشر یمسسما ینهادا
نا دن مخضخ   ینفوس ا  ن دن حد ب اع  خخدن نکانها اشانا زس دن ا ف نامس بس  و یا م امی 

س عرض ن ا و بای ا ا  یا زفا   حازم ا ن ا  حکخمو یزس مبّیف زان مد ی هاها ا شاخدیا ژ 
حقخر ا احا ب  یدنبانه یعلچس دن ز   اما ا   زس  ونخشوان  و  یافل یز  دی مفراضس

موقابن مامسس ا حکخم   مدهن از مملس پرهید از  ومن نگاه  کساون ن میف ا  سوری عدال  ا نفاهن 
ن انا ا  فدنن یان   ذشوگاون ن م ا ان باین  سسا مقابلس با نملدن ا وفاده از نس یذ رانوقادپ
ا فان   ن فرانری نمان یناشف ا الگخ   یمیابس چانچخنخاند بسیعملکرد زان داناو ا مان د  ون م یانز اب

 عرضس شخدی  یانسان یخمی  ا نژاد ا  رزمیفن بس مامسسد ف ا مذه  ا   یاز مرزها
 ن   الب رسی 51ن حکخم ن مد ر   ن نامس : اما  علیواژگان کلیدی

 

                                                           
 zeinab.darabi@gmail.com       ن مدنس دانشگاه    ی ا  میانشد نان   ا راون دانه زانش اس ی1
 kou.hadian@gmail.com           ن مدنس دانشگاه        ی ا  میزورای نان   ا راون دانهد ی2
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 گرایی به مثابه اقتصاد مقاومتی در نهج البالغه اعتدال

 1 بحاو دانر

 چکیده:
 سا  ا ر می از د رد اه امرا  علریمقالس حاضرر برس برن ری ا نحلیرن احردا ا انسر

مرری پررردازدی نگاننررده دن مقدمررس مقالررس مفرراهیم از  بیررن: احرردان انسررسا ن امرر  ا ا رر   نا 
مرخند  سا  ا ر می از د رد اه امرا  علرینبییف ا نسر رب مری ز ردی دن ادامرس احردا ا انسر

برا نسبیررراا متولفرری مسرلماناو نا بررس احرردا ا   د ازرراا  رران مرری  یررردی ح ررا علرریز ر
همرردلی فراخخانررده ا از نه  اند شررخ  اخررو ر بررر حررذن داشرروس ا رر ی ح رررا چ رراو شرریفوس 
احرردا امرر  ا رر   ا رر  زررس بررس  فوررۀ خررخدی  ررخی  رربق  نا از همگرراو نبررخده ا خررخد نا 

دانگرری ا اخر ت  ا امر  ا ر   مسرفری مری ز ردی علریزم د نر ف فرد نسب  برس احرد 
نا هم دن  فوان ا هم دن نفوان نرا  نسرای ن رانید زرس حاضرر شرد نمرا  محرامیر  هرا ا حقرانا 

زیرد   ها نا فقو بس خا ر نساا ا ر   ا حفرو احردا امر  موقبرن شرخدی ح ررا عر اه برر ن 
هرا ی نا بررای حفرو ا رف م رم اناترس مری دهرد زرس دن اهکانبرس احردا ا انسرسا ن ن ام  ا ر  

اا ب هماو نخمرس ا نمسرظ برس افرخت مسرلم ا پذ رفورس شردۀ ا ر   )مان رد: د رف ااحردن خردان 
پیامبر ا  رر و ااحرد( دن نردد نمرا  مسرلمیف ا ر ی مسرلماناو ن  را برر محرخن همریف مشرورزاا 

خ احرردا ا انسررسا  ا رر می مسررد ا مری نخان ررد  ررردهم    رردن فافررلس هررا نا زرم ز  ررد ا دن پرنرر
 ع م  از د   نفوس خخ ر نا باز  اب دی

 ن ن   الب رسیانسسا ن ام ن ا   ن اما  علی: احدان واژگان کلیدی

                                                           
 sobhandanesh@mihanmail.irمامسس المنطفی السالمیس      پژاه دزوری فقس ا علخ   یا ی با  را ر ناابو بیف الملن دانر ی1
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 ام اسالمی از دیدگاه امام علیوحدت و انسج

 1 بحاو دانر

 چکیده:
 علریسا  ا ر می از د رد اه امرا  مقالس حاضرر برس برن ری ا نحلیرن احردا ا انسر

مرری پررردازدی نگاننررده دن مقدمررس مقالررس مفرراهیم از  بیررن: احرردان انسررسا ن امرر  ا ا رر   نا 
مرخند  سا  ا ر می از د رد اه امرا  علرینبییف ا نسر رب مری ز ردی دن ادامرس احردا ا انسر

بررا نسبیررراا متولفرری مسررلماناو نا بررس احرردا ا  ازرراا  ررران مرری  یررردی ح رررا علرری ز ررد
چ راو شریفوس  ه  اند شرخ  اخرو ر برر حرذن داشروس ا ر ی ح رراهمدلی فراخخانرده ا از ن

احرردا امرر  ا رر   ا رر  زررس بررس  فوررۀ خررخدی  ررخی  رربق  نا از همگرراو نبررخده ا خررخد نا 
دانگرری ا اخر ت  ا امر  ا ر   مسرفری مری ز ردی علری زم د نر ف فرد نسب  برس احرد

محرامیر  هرا ا حقرانا  نا هم دن  فوان ا هم دن نفوان نرا  نسرای ن رانید زرس حاضرر شرد نمرا 
عر اه برر  ها نا فقو برس خرا ر نسراا ا ر   ا حفرو احردا امر  موقبرن شرخدی ح ررا

ام  ا    برس احردا ا انسرسا ن ناهکران هرا ی نا بررای حفرو ا رف م رم اناترس مری دهرد  ن زید
زس دن اا ب همراو نخمرس ا نمسرظ برس افرخت مسرلم ا پذ رفورس شردۀ ا ر   )مان رد: د رف ااحردن 

مبر ا  ررر و ااحررد( دن نرردد نمررا  مسررلمیف ا رر ی مسررلماناو ن  ررا بررر محررخن همرریف خرردان پیررا
مشورزاا می نخان د  رردهم    ردن فافرلس هرا نا زرم ز  رد ا دن پرنرخ احردا ا انسرسا  ا ر می 

 مسد ا ع م  از د   نفوس خخ ر نا باز  اب دی

 ن ن   الب رسیانسسا ن ام ن ا   ن اما  علی: احدان واژگان کلیدی
 

                                                           
 obhandanesh@mihanmail.irمامسس المنطفی السالمیس      پژاه دزوری فقس ا علخ   یا ی با  را ر ناابو بیف الملن دانر ی1
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 سیره امیـرالمؤمنینبا  ارتباط حاکمیت جهانی حضرت مهــدی

 1ال ا  دانشتخاه
 چکیده:

هررا نشررر س احکررا  ا مسررانر نخ ررو ا رر   هررا ا مکرراونرررا   ا رر   دن همررس زمرراو
دن پرنرخ مسرانر ا ر   افرینن برس نررا   د رف مبریف  پیرامبر ا ر   ش اس ا م ّذ  ا ر ی

برا اخر ر ن رذ   شرده خرخد برا انکراء برس  ر   ا  ا  رانانز دند ا اتمس اهوما  می ا   
برا انتراه  یا ر  فرحیس ا مشررا   اما  علریپرداخو ردیشرخا او برس ا رف م رّم مری یره پی

ای دن ابسراد متولرب امومراعین ا ونرادین فره گرین ا برس ا رژه دن بسرد اف حاا همرس مانبرس
ااند شرده برخدی ا رف افر حاا  انرس برس  و خدشرس  یا ی شرا  زردند زس دن زمراو خلفرای  رس

نرخاو  یرردی زرس مریبرس فرخنا ازمرن فرخنا مریعسن اللس نسالی فرمرس دن زماو حکخم  الی عنر 
بس برخی از مرخناد  و اشرانه زررد:  سروری نخحیرد  را ررین امررای عردال  امومراعی فرا یررن 

 ینبلیغی ا ییاو پا گاه فره گی ا  ا سی  با زان داناون نرا    ر و ا    ن ا مسسد بس ع خ

 ین ح را م دیحکخم  م انین حازمی ن اما  علی :واژگان کلیدی

 

 

 

 
 

                                                           
  eli.danesh67.chmail.ir            دانر  ل  پا س چ ان ن  طس دا حخزه علمیس ح را نر س     اللس علی ا ا واو فانس ی1
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یت علوی  اصول مدیر
  1 ید نحم  الس دانر میر ز ف 

  2ا مسین   دان بیسانپس                                                                                         
 چکیده :

 لبدی مد ر   امخن انزاو  خنا خو ا   زس هر  سم  مد ر   متنخت خخد نا میحکخم  دانای 
های ا ژ یهای مذزخن دانای ا ن ا ر  وی مد ر    هر  ظ از بتر ن مد ر   ن امین مد ر   ا ونادی یا ی

غییر ن   ا ریر  ابننخاو افخلی ثابها  می  ا دن مد ر   علخی برای زلیس مد ر   متنخت بس خخد ا  ی اما
 ا نش ا گاهی مشتد ا      ا ا ف افخت  ا امخد چ یف افخت ثابوی برای ن اندو مامسس بس م مشاهده نمخد 

 اند خخد  و نا ندا ف نمخده ده ا   ا  ا امیرالمؤم یف علیبخ داهای ن خت خ رفوس از  ر و ا  مخزه
ن م  را ی شتد نهبر ا بی  نهبری ا   ز را نخاو دن مد ر   علخی نا  بردن افن ا وخاننر ف افلی نا زس می

نخاو افن شا سوس  اانی دن انوتا  مد راو افن د گر نا می شخندینما  انزاو زشخن از  نسا نهبری ا ن انا می
اد ده د ا فس ناو نشکین میمرا ی مامسس نا های اا زان داناو مامسس دانس  ز را اند شم داو مسوقدندزس  وخو

نخاو دن اف  زس افن ن انا بر مد راو می از یره عملی علی ا فساد مرد  ا حکخم  خخاهد بخدیها م ز  ب و
مامسس بس فخنا  شکان ا متفی ما گاه خات داشوس ا  ؛ نا امخد شرا و ا ژه برای مد راون  ناو نا از حد ا 

ن د گری بس نا  نشخ د مد راو افن انز ابی زان مد راو افلی ا   زس  دن پرنخ  و؛ اف امرای عدال  باز نداندی
نخاو افن باز ازی نیراهای دن  ا س انز ابی ا   زس می دهدیا د ا نذزر ا  ا عدت مد راو ناا د خخد نا نشاو می

یدن مد ر   علخی نما  افخت فخر بر د ف محخنی ا مرد   را ی ا وخان  یری نمخدر   نا پیانسانی دن عرفس مد 
ا لخ    ابدیزخن دن م   امرای احکا  ال ی ا خدم  بس مرد  مس ا ا م وی دن   میا  ؛ ز را نما  افخت مذ

مد ر وی علخی زس بر  رفوس از ا    ا  ؛ با افن اف ح فره گی مرد  ا ا ساد اخ ر د  ی دن  ناو نابطس ن گان ن 
 رف  زس افن ن انان  یسسنخاو نوها  ن بس  خنی زس میهای اخ  ی ز رب ای مد ر  داند ز را اخ ر ا انزی

های مامسس همس ا همس بر و نکیس دانندی نویسس  و زس ا    برای مد ر   زلیس انزاو ا  ازماوا  افن انز ابی
 دانای  خانی ی مشتد ا   ا زلیس مد راو دن هر نده مد ر وین  شا سوس ا    خانیف مد ر وی ا    نا زس دن

ن شده ا  ؛ بش ا  د ا مسمخعس ز ر ن ر خخد نا بر ا اس  و ناهبری موبلخ مد ر   مخای پرهیدزاناو علی
 نا دن نما  امخه  و نشکین  ردد ا الگخ ی برای دنیای امراز باشدینما  د نا مامسس د  ی ا پیر

 ین مد ر   علخیافختن مد ر  ن  شا سوس  اانین ن انان اف ح واژگان کلیدی:
                                                           

   rahmat.danesh@yahoo.com       دانشگاه پیا  نخن واد ان  راه مسانر ا  می ی ا1 
 ا واد ان  راه مسانر ا  می دانشگاه پیا  نخن ی 2



        
594  

 حقوق شهروندی از دیدگاه نهج البالغه                                            
 1ب را  دنخشاو

 چکیده:                               

 ی یرررالب رررس بررا ب رهدن ن   یا نبیرریف حقررخر شرر راند یا ررف پررژاهر بررا هرردر برن رر
ا رر  ا دن ا ررف  یب یرراد نسررا   رفوررس ا رر ی نررخ  پررژاهرا یژنر ا نررا  علرر یاز اند شررس

ا روفاده شرده ا ر ی  یالب ررس ا نیرد نحلیرن محورخ ر  ن  برا محخن یپژاهر از نای ا ر اد
از م راببن  یبرردانمرامسرسن پرس از فیر یاژاهرن برس م رابب مسوبرر زوابتانرسدن نبییف مخضرخ  پر

دهرد یمرمخضخ  مخند نبییف ا نحلیرن  رران  رفورس ا ر ی نورا   حافرن دن ا رف پرژاهرن نشراو 
مراو حاز یا عملر یمراد مررد  برس حازمیر  ا الوردا  ن ررمیراو اعو یعلر یدن اند شس ا مشر

میررداو زمامررداناو امررخد داندی بررس هررر  یدانیمس رر سن نابطرریداناو بررس حقررخر شرر راندا زمررا 
طالبرراا مشرررا  ا م یسررب  بررس نرر میف ا نحقررد حقررخر شرر راندعمررنن ن یمامسررسن دن عرفررس
متولرربن  یهررا و دن حخزه یبتشررشرروس باشرر د ا خررخد نا دن فسلی اد یمررد ی نرراون عررد  ا اناده

ا ن رم خخاه رد زدی اعومراد مررد  ن یمراو میرداو اعومرادن ا برات ا همراهرملد  ا ملود  بدان دن برس ه
ا نخ ررسس  ینشررد ا نسررال یحکخمرر  نا مسرروحکم ا زمی ررس نا برررا یهامرررد ن پا ررس یا همراهرر

 یحقرررخر ا ا ررر یانگان رررازدی برررالسکسن ناد ررردهیم ممانبرررس ا پا ررردان مامسرررس فرررراههمس
ا دن مرررد  ن یاعومررادی نرراون ب ینسررب  بررس مطالبرراا مشرررا  ا  ررانخن یاعو ررا یا ب یشرر راند

حکخمرر  نا  سرر   یهااو نا متررداین ا دن نویسررس پا ررسزمامرردان ینشررد دن مقبخلیرر  امومرراع
 ا مودلدت خخاهد نمخدی 

 الب رسی ن ن  یحقخر ش راند اندن: حدن حقخرن نکلیبن ش ریواژگان کلید

                                                           
 yahoo.com @ amirkarimi440    هیئ  علمی دانشگاه  زاد ا  می ااحد خلتات    ی1
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 ارکان و روش های اصالحگرانه ی زمامداران از منظر امیرمؤمنان علی
 نهج البالغه 461با نگاه بر کالم 

 1منطفی دلشاد ن رانی
 2 مانس فوحی

 چکیده:
 ری بررس مس ررای  رراماو دادو بررس زانهررا ا نفررب اخررو ر ا  ررازی دادو میرراو افرر ح

  ری فررحیس ا زان مررد نیازم رردااضررا  ا شرررا و ا رر ی افرر حد گررراو بررس م  ررخن ب بررخد 
ی نررر ف عخامررن مررؤثر دن زمی ررساز مملررس م م زمامررداناو ا رر ی و شرر اخ  ابسرراد  خنررا خو 

نرر ی ا ررف نخشرروانن نحلیررن مامسررس دن  رررا افرر ح  نرراو ا رر ی  افرر ح ری بررخده ا افرر ح
ی ش ا را ی شررا و زمی رس ن دنالب ررسن ر   164برس ا رژه زر   های امیرمؤم راو علری مخزه

خلیفررس - ری ا بیرراو  و ا رر ؛ ز رررا ا ررف زرر  ن بررس م  ررخن افرر ح عیمرراوهررای افرر حا نای
 ری دهررد؛ افرر حبررس ع ررخاو زمامرردان مامسررس بیرراو شررده ا رر ی ا ررف برن رری نشرراو می - ررخ 

 ن هزررر شررخنده ا افرر ح ا رر ن ا خخا رر  مررردز  دهن اف حدانای انزررانی از مملررس افرر ح
 ررذان ا رر ی همچ رریف مخانررب نربیورری ا اناتررس نمررخدو ناهکرران از شرررا و  ررظ افرر ح ن ثیر

هرررای برررس زررران نفورررس از  رررخی  و هرررای مخع رررسن نرررذزرن مرا برررس ا محا ررربس از ناینای
 دن اف ح عیماو ا  ی ح را

 لخیی ری عن نذّزرن مرا بس ا محا بسن اف حی ناهکانتساخخا   مرد ن ان :واژگان کلیدی
 

                                                           
 ا واد ان دانشگاه  ر و ا حد ث ی1
 samaneh.fathi92@gmail.com    ثن   الب رس؛ دانشگاه  ر و ا حد  ر را  ثزانش اس انشد علخ  حد ی2

mailto:samaneh.fathi92@gmail.com
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کید بر نهج البالغه یشگیری از جرم از منظر امام علیلوازم پ  با تأ

  1منطفی دلشاد ن رانی

 2 مانس فوحی

 چکیده:
زانهررای ز ورررت ا زرراهر مررر  ش ا ررا ی شررده ا رر  نررر ف ناهپیشررگیری از مررر  از م م

افرخت  زس مخفقّی  دن ا ف امرر مسرولد  نعا ر  لرخاز   و خخاهرد برخد؛ لرخاز  پیشرگیری از مرر ن
شررخد زررس عررد  لحرراظ  ن رران ا ررداماا پیشررگیرانس نا بررا مشررکن مخامررس ا  ررخانی ی نا شررامن می

 یری از مرر  نا از م  رر امرا  علری ازدی ن ی ا رف نخشروان برر  و ا ر  نرا لرخاز  پیشرگمی
نا فررراهم زرررد نررا ن شرررا طی ش ا ررا ی ا ا رروتراب ز رردن چرررا زررس عملکرررد  و ح رررا

زررس  ی  و ناز از حررذر ز رردن بررا امررخد  وبوخانرردن زنررداو نا از مامسررس امیرمؤم رراو علرری
 خاعررد  ی  ذشرروس امررخد داشرر ؛ ا ررف مخفقّیرر  نشرراو از نعا رر  افررخت اخلفررازنررداو دن داناو 

خدن  ابی بررس ا ررف مقنررا رر ی ا ررف نحقیرردن برررای د رر  پیشررگیری از  ررخی امررا  علرری
زیر های اما  علی مخزه مسمخعس الحرد یی ا الب ررس برس نای فقرس د برر ن ر  نا برس ا رژه برا ن 

نشررکین خررانخاده حررد ث  ون مررخند برن رری ا نحلیررن  ررران داده ا رر ی بر   ررد مطالسررس انسررا  
مردانین احوررا  برس زرامر  انزین حقخرن دین عردال دهرد زرس نردبیر ا برنامرس رفوس نشراو می

ی ری از مررر  دن اند شررسینررر ف لررخاز  پیشررگانسررانی ا افرر ح فره ررن همگررانی از مملررس م م
  رددیشمرده می اما  علی

 مر ن پیشگیری از مر ن لخاز  پیشگیری از مر ی ناما  علی واژگان کلیدی:

                                                           
 delshadtehrani@gmail.com                                                           ا مد ر راه ن   الب رس ث حد ا  ر و دانشگاه ان ا واد ی1
 Samaneh.fathi92@gmail.com                      الب رسن دانشگاه  ر و ا حد ثی زانش اس انشد علخ  حد ث  را ر ن2

mailto:delshadtehrani@gmail.com
mailto:Samaneh.fathi92@gmail.com
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 مختلف جامعه از نگاه امام علی تعامل مسئولین با اقشار

 1ززیس دا   زا 
 چکیده:

نفب هر چس بیشور  های دالو ا نسامن دن   با مامسس ااز  نسا ی زس امرازه  کی از دردرس
 نخاو حنباشدن میمشک ا  خنا خو مرد  م   ماند انی دالوشاو ا نضا   حدازیری مامسس می

د ف ا    مسوسخ  ها ا الگخهای ا  مین با نخمس بس ا ژ ی فرازمانی ا فرامکانیا ف مس لس نا دن  مخزه
برای  ازمان ای مامسس  نخاند ب ور ف الگخمی  و مملس  یره مد ر وی ح را علینمخدی از 

ا اخ  ی اموماعی زردند زس مامب انزش ا ا ففاافرادی نا انوتا  می ا  می باشدیح را
ای ها    بر اهمی  نعا   منالس اموماعی ا نقد م  و بر م افب فردی ا اابسوگیا  یا ی باش دی

ا بس حسف ناابو با مرد  ا نیدن مقاماا دال  ا  می ن انزدی اما  علیای ن زید میلس خمین  بی
زردندی دن ا ف پژاهر اخ ر اموماعی زان داناو ا نخ  نسامن  ن ا نعا   مخاز ف اخ  ی مخحب می

با مامسس از  بین: افخت نفوان با ضسیفاون برابری ندد کاو ا  ا ر مرد  دن امرای حدن نا انا ی با 
 متولب مامسس از نگاه اما  علی  ایخخ شاانداو موتلبن افخت نفوان با ریرمسلماناو ا  راه

های ا شاو بس زان دانانشاو ا عملکرد خخدشاو نسب  بس ا ف  راه ا مخند ها ا نامسبا ا وفاده از نخفیس
 ابب بردانی از ماین با فیربرن ی  ران  رفوس ا  ی برای بس د    اندو مطال  از نای زوابتانس

نی  رد د ا دن ز ان  و حخاد  نان تی ا  نسا زس نیاز بخد نان تی ا ناا ی مطال  مخند نیاز ممب  ا
برای نمخنس ا ا وفاده مسئخلیف هزر شدن نا بس ع خاو  ظ  ناا اا ا احاد یی از  ت او ح را

پذ ری ا نسامن با  راه ای متولب مامسس م   م شخن اخ  ی م   اننقای فره ن مسئخلی 
 خند ا وفاده  ران  یردی شا ی مشک ا ا خدم  ن انی بس  ناو م ره

 ن مامسسن اخ رن نسامننزان دانن اخ ر اموماعییاما  علی واژگان کلیدی:

                                                           
 zdoostkam@yahoo.com       هی ا علمی دانشگاه بس خندن مد ر  راه مسانر ا  مین نان   ا نمدو ا  می         ی1
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 ؛ الگوی برتر حکمرانِی مطلوبهایی از عدالت علویجلوه

کید بر اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی  با تأ

 1محمد نقی د انی بید لی

 چکیده:

دن  ای  یره حکخموی امیرمؤم او علیهمؤلفسنر ف شظ ع نر عدال ن  کی از م مبی
  د؛ از  نسا زس شمان میبس داناو زخناه عمر )زمور از پ    الس( خ ف  حاهری  و ح را

  ا  یره های ال ی مکو  نخنانی ا  مل م از  مخزهمکو  فکری ا  یره  یا ی اما  خمی ی نید 
نگاننده دن ا ف نخشوان دن فدد ا   نا با ا  ن  اما  علی ا ژهبس پیشخا او مسنخ  د  ی

خنخت دن ن   الب رس ا نید مسوانی زخناه دن برخی  ثان زوبی بس  یری دن  ت او  و ح را
ها ی از عدال  )عدال  اموماعین ا ژه مسمخعس انزشم د فحیفس اما ن ملخها شفاهی اما  خمی ی بس

حکمرانی  مطلخ  بس ننخ ر زشد؛ شا او نخمس  یا ی ا ا ونادی( علخی نا بس ع خاو الگخی برنر 
مّدن ر اما  خمی ین دن حخزه ا وناد ا مسیش  ا شان  یر ف زانزرد عدال  اموماعنا   زس بیر

ع خاو ا  می بسهای ااای انسانی ا ا نحقد انزی یامسس مطرح ا نید نخ سس مسرف  ال پذ ر م  ی 
 شده ا  ی یسس مسّرفعدال  دن مام یاز بر ران یهدر ا را   ن ا 

 یحکمرانی مطلخ ن مساااا ا برابری ن عدال  اموماعینیامیرمؤم او عل واژگان کلیدی:
 

 

                                                           
 mt-diari@yahoo.com                 ع خ هیئ  علمی ا دانشیان دانشگاه  م   ی1
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 به مقوله حاکمیت و قدرت سیاسی المؤمنیننگرش امیر  واکاوی

 1محسف د مس زان  را 

 چکیده:

مقخلررس  یا رر  ا  رردنا از م موررر ف مقخلررس هررای  فومررانی ا رر  زررس از د ربرراز اههرراو 
اند شررم داون دانشررم داو نا دن عرفررس هررای علررخ   یا ررین مامسررس ش ا رری بررس خررخد ملرر  
نمخده ا  ی با نخمرس برس مبرانی فکرری ا مامرس شر اخوی هر رظ از دانشرم داون پرژاهر دن ا رف 
عرفررس بررس مسرزررس نقابررن د ررد اه هررای  خنررا خو نبررد ن شررده زررس  رراه بررا مبررانی اند شررس ا رر می 

برس ع رخاو امرامی زرس  ا ا  ریره  یا ری امیرالمرؤم یفو  مرخزه هرنا از انی داندی دن ا رف میرا
حداد پ    ات برس  ردنا ا حازمیر  ن ریدن نهااندهرای انزشرم دی برس م  رخن افردادو ر رای 
مطالساا علخ   یا ری ا مامسرس شر اخوی برس انمغراو خخاهرد  اند چرس ا  کرس ن رر برس خا روگاه 

ی  و امرا  همرا ن  ریره  یا ری ا شراو برس احیانی  مخزه های  رانقدن ا شراو ا نیرد عنرم  ال ر
م دلس مسیران ا الگرخ ی نمرا  عیران دن برن رین نقرد ا انزی  رذانی  فومراو هرا ا نگرری هرای 

  یا ی نسربس بشری  ابن اازاای ا  ی 

 ن نگری  یا ین حازمی ن  دنان مشراعی  ا مقبخلی یاما  علی واژگان کلیدی:

 

 

 

                                                           
 mdeymekar@gmail.com             مش دا واد ان دانشگاه علخ  ا مسانر  ر ون دانشکده نربی  مدنس  ر و  ی1
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 تکوین اندیشه سیاسی امام خمینیبر  تأثیر سیره سیاسی امام علی

 1محمد مخاد هبیحی حنانی

 چکیده:

مررا بررس دلیررن اهمیرر  ب ررره م رردی از د رروخناا ا رر   بررس م  ررخن حفررو مامسررس ی  
ا  می بس ا رف مخضرخ  پرداخورس ا رمی ا رف پرراژه نا برس نای زوابتانرس ای ا ا  ورنوری ا همچ ریف 

همررس ا رروفاده از زوررا    ررمانیماو) ر و( انسررا  بررا منرراحبس  بررا افررراد فقیررس ا دانررا ا م ررم نررر از 
داده ا ررم ی ا ررف  فومرراو بررا ب ررره از مبررانی افررین ا رر مین خیرردی ا م رربر ا رر می نا مخمرر  
شده ا ن می نخ فن مبو ی برر  الگرخی ا ر   افرین نبرخی ا علرخی ا ر ی مقالرس حاضرر دن پری 

ا عمرن ب یراو  رذان ن را   ناهکاای ا بازش ا ی افرخت ا مبرانی بیردانی ا ر    یا ری دن ن رر

مرری باشرردی پژاه ررده بررر ا ررف برراان  خ ف  یا رری مبو رری بررر ا رر    یا رری امررا  خمی ررینرر

ن  فومراو بیردانی ا ر    یا ری ا   زس با نخمرس برس  ریره ن رری ا عملری امرا  خمی ری
یر نرر ثا  الگررخی حکررخموی امررا  علرریموشررکن از  ررس دات م ررم "" نابطررس د ررف ا  یا رر  ن 

""  برخده زرس حرخت دات خمی ریبرر نکرخ ف اند شرس  یا ری امرا   ما  علری یره  یا ی ا
الگرخ  ررفوف از ی ا برس دنبرات  و  مرخخویم زرس اندمرزدی "" حکخمر  اا ری"" مفنرن ب ردی شرده

 دن مامسس چس ن ثیراا ز اد ا مؤثری داندی حکخم  اما  علی

 یاند شسن نکخ فناما  خمی ین  یره  یا ین اما  علی واژگان کلیدی:
 

 

                                                           
 m.javad.zabihi@gmail.comا نحقیقاا ن راو دانشگاه  زاد ااحد علخ   نزانش اس انشد مد ر   فره گیا  مدنس دانشگاه ی1
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 بیعت؛ تجّلی حّق حاکمّیت

 1احمد نبانی خخاه          
 2منطفی دلشاد ن رانی

 چکیده:
بیسرر  دن ادبیرراا   ی رری ا رر    بیررانگر زررانزرد مشررانز  مخ انررس مرررد  دن حکخمرر  ا 
بس مف خ  حد حازمیر  مررد  برر  رنخشر  خرخ ر ا ر  زرس دن مروف حازمیر  ال ری پذ رفورس 

حازمیر   و ا ر  زرس مررد  حرد داننرد خرخد  رنخشر  خرخ ر نا شده ا  ی م  رخن از حرد 
ن ا رر  برری مان رردی بررا مم خن رر  ا  لرریبررس د رر   یرنرردی بیسرر  دن نگرراه ا عمررن امررا  ع

د حکخمرر  ا نشرراو بیسرر  ا رریلس نحقرر ه ملرر  داند؛ دن نگرراه امررا  علرریحازمیرر  اناد
نبیرریف  دن ا ررف نخشرروان ضررمف نسر ررب ااژ ررانی ا افررط حی بیسرر  امقبخلیرر   و ا رر ی 

نان تی ا رف نخرداد بردنا دن ررد ر خرم ا پرس از داناو خ فر   رس خلیفرس نتسر   برا اناترس 
برا نکیرس برر ن ر  الب ررس  وران  نخشروان ا نفوران امرا  علرینگاهی مامب از مقخلس بیسر  دن  ف

ا د گر نگاشوس هرای حرد یی  ضررانا ا اهمیر  ا رف نا کررد دن شرکن  یرری حکخمر  عردت 
بیرراو شررده ا رر ی   ررای بیسرر  فررحیس از د ررد اه  و ح ررراعلررخی برن رری ا م ز

همچ رریف  خشررس ای از ننررخ ر فر  ی ه ررری ا شرراو دن نخفرریب نخررداد بیسرر  نما انررده شررده 
 ا  ی  

 ن بیس ن ن   الب رسن حد حازمی یاما  علی واژگان کلیدی:
 

                                                           
  rabbani_kh@pnu.ac.ir              علخ   ر و ا حد ث ی ع خ هیئ  علمی دانشگاه پیا  نخنن  راه 1
 delshadtehrani@yahoo.com                        ا حد ث پرد س ن راوع خ هیئ  علمی دانشگاه  ر و  ی2
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 المال در حکومت علویجایگاه بیت

 1 ید علی ازبر نبیب نواب

 چکیده:

ن دن فرازهرای  رابیم زرس امرا  علریب ررسن دنمریزورا  انزشرم د ن ر  البا د ر  دن 
موسررددی از  ررت او خررخ رن چگررخنگی نعا رر  بیرر  المررات ا منرررر  م ا رر   و نا مررخند 
زیررد  ررران داده ا رر ی دن ا ررف نحقیررد زررس بررس نای نخفرریفی نحلیلرری انسررا   رفوررسن نرر ی  ن 

یر نران تی  و دن فردن ا ر  ن برس  رد د نرا پرس از نسر رب اممرالی  بیر  المرات ا برن ری  ر
پیرامرخو ا رف مسر لۀ م رم پرداخورس شرخدی  هرا ا ن رراا امرا  علرینر ف د رد اهبرخی از م م

حررازمن امانورردانی نهررد شررد زررس از نگرراه امیرالمررؤم یفاز نهگررذن ا ررف پررژاهر ناشررف خخا
مررد  برس منررر   راس د روخن خداانرد ا  ر   پیرامبرا   زس بی  المات نا ن  را با رد برا

انزدی  ریرۀ ن رری م ر   و امو را  هرای بیبر اند ا از حیب ا میرن امرخات ا برذت ا بتشرر
دنمرخند بیر  المراتن نقسرریم بالّسرخ س  و ا ر  زرس بریف زو ا مرردن م ررامر ا  ا عملری امرا 

شررظن برن رری  خنررس نفرراانی امررخد نررداند؛ برریاننررانن برررده ا  زادن  ررابقخو ا احقررخون هرریچ
 شررای  م ا رربی برررای بسرریانی از حازمرراو عررادلی نخانررد ناهبررانه مرریدن ا ررفهررای ا شرراو د ررد اه

مررا باشررد زررس  ررسی داننررد بررا الگررخ یری از اان دن مسرریر اند شررس  ررا   هررای نررا    و امررا  ه 
 بردانندی

 ن بی  الماتن ن   الب رسن  یا   مالیی اما  علی واژگان کلیدی:

 

                                                           
 sm.rabinataj@gmail.com          دانشیان دانشگاه مازندناو     ی1
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 با خلفای هم عصرش طالب تعامل امام علی بن ابی

 1 ید علی ازبر نبیب نواب
 2فا مس فالحی

 چکیده:

از د رر براز   رف ا ر  ن برس  رخن اخرد امرا  علرینفوان ا عملکررد هرای پیشرخا او د
برررای الگررخ بررردانی ا اناتررس شرراخدن مررخند  برن رری  ررران  رفوررس ا رر ی دن ا ررف پررژاهر بررا 
مرامسرس بررس م ررابب زوابتانررس ای همچررخو زورر   ریره ا نرران  ن ن رر  الب رررس ا  ررا ر  ثرران مسوبررر 

ری د  رری برررس نای نخفررریفی نحلیلرررین نحرررخه نسامرررن  و ح ررررا برررا خلفرررای هرررم عنررر
هررا نشرراو مرری دهررد  مخند نحلیررن  ررران مرری  یررردی  برن رریا ررس()ابررخبکرنعمر نعیمرراو ا مسا

دنبرخرخند برا خلفرای ث ثررس اات برس  رب  حفرو ا رر   ا هرم بسروگی مامسرس نخپررای  امرا 
ا  مین مدانا نا  رلخحس نفوران خرخد  رران داده ا ر ن امرا دن ز ران  و از ناشر گری ا راه انوقراد 

 رس شمشریرنا فر ح ندانسروس ا ر یاما ا متالف  فر س ابرا نداشروس نالری د ر  برردو برس  ب
دن برخخند برا مساا رس عر اه برر نعا ر  فرخر الذزرنبردا لی زرس دن مروف خخاهرد  مرد نسامرن نا 

 نپذ رفوس  امسبخن بس م ن مسلحانس  رد دی

 ن خلفان مساا سن ن   الب رسینسامنن اما  علی واژگان کلیدی:

 
 

                                                           
  sm.rabinataj@gmail.com        مازندناو               دانشگاه ال یاان دانشیان دانشکده ی1
 sf.salehi@yahoo.com               زانش اس انشد علخ   ر و ا حد ث دانشگاه مازندناو        ی2

mailto:sm.rabinataj@gmail.com
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 یجاذبه و دافعه عل یتبیین مرزها
 1ی اهر نحمان

 چکیده:

نمخنررس  یدن حررد مد  ررس فاضررلس ا رر  ی  رراه یالگررخ  نامررا  یا امومرراع ی یا رر یزنررد 
  ین رد   ا رن پیررای  رر مرشرخد ی زرس برس ن یبرحکم خردا د رده مر یاز ا وقام  ا ا وخان یها 
برس ا رف نکورس اشرانه زررده انرد ی برس همریف  یادن نامرس د گراو نیس  یچ او زس خخد امرا  یبرا

 یز سر  امرا   پا ب رد باشر د ن الگرخ خخاه رد برس شریخه  یزرس مر  یزسان ین  برا یدلین ا ف زند 
ن ریدو برس  و  یراا ر  ن   و   خنرس زرس همیشرس با رد از  و دنس  رفر  ا ه رخز بر یبسیان براا 

 یاز ب وررر ف ناشرر ا ی کرر ا رر  ی بررس  ررتف د گررر  رریره امررا  مانررده یبررا  ی ررخان یناهرر
زرس  یانسراو زرامل ینسربرس شرده ا ر  ن زنرد  ی   زس نا ز خو دن  رخت حیراا انسرانا یزند 

 ی  زرس ن رادو  ا رم انسراو ن برس مس راا ر یا دن شرمان نرادن افرراد ی ه انساو ال ر ینمخنس اا س
نرا  و انردازه مرذا  ا ر  زرس دا ر   یف بر  ناو  ردااان ا ر  ن ا رف زنرد دن زمی ی خلیفس ال

 و نررا  ن ا رر  دنمررس  دشررمف نا دن مقابررن زشررانده ا ینسررب  بررس اا نررا برراا نررر ف حررد دا ررونا 
 بردی یدشمف  باا م

  یره علخین خ ف  ا حکخم ن حقخر مرد ن پیماو شک اوین :ماهبس ا دافسسواژگان کلیدی

 
 

 

                                                           
 rahmani360@gmail.com         محقد امورممن زانش اس انشد علخ   یا ی دانشگاه ن راو  ی 1
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یت اسالمی و آثار اجتماعی ضرورت  آن مدارا در مدیر
 (و امام علی کید بر سیره پیامبر)با تا 

 1نم انسلی نحموی

 چکیده:

هررای دانررر مررد ر   ا رر ی دن ا ررف شرراخسن مررد ر   م ررابب انسررانین  کرری از شرراخس
هررا ی بررا ناح لطیررب زررس ن رردی نا شررخد؛ انسرراو خاعررد نفورران مررد ر بررا ز رد ررواو مطرررح مرری

مررخ ی ا از ن بیررسن نحمیررنن عیرر برنوافوررس ا نشررخ دن همکررانین نررذّزر ا انسطررارن برریر 
زنرردی بررر ا ررف ا رراس مرردانا  کرری از زلیرردهای مخّفقّیرر  دن خشررخن ن نشررد  نرراو نا ن ررم مرری

مد ر   ا ر ی مقالرس حاضرر دنفردد ا ر  برس ما گراه مردانا دن مرد ر   ا ر می پرداخورس ا 
ناا راان  ثان امومراعی  و نا اازراای ز ردی بررای نبیریف د رد اه ا ر   دن ا رف مخضرخ ن   راا ا 

قر  نطبیرد شرده ا ر ی مروف پریر نا نخانسروس پرس از نحلیرن ننرختن  و نا  برن ی ا با  یره ع 
 دن  اخوانی زانبردی ا مو ا   با اضسی  ناز مامسس اناتس نما دی

ف واژگان کلیدی:  یمسانر  ر و ا حد ثنمد ر   م ابب انسانیندنن دخخ یناما  علین 

 

 

 

 

                                                           
 p.j.hadeth@gmail.com            پژاهشگر پژاهشکده حد ث حخزه علمیس         ی1
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 علی از دیدگاه امام عدالت اجتماعی

 1م دی نحیم زاده ب دادی

 چکیده:

عردال  امومرراعی بررس نفررب مامسررس ا ر  ا مامسررس نا از فسررادن فراپاشرری ا هرررب ا مرررب 
ای مررد حرزرر  بررر مب ررای ز رردی از ا ررف نا انسرراو دن زنررد ی امومرراعی خررخ ر چررانهحفررو می

نراحر  هرای زلیردی ن ر  الب ررس ا ر  زرسعدال  ا دانی از حلرم ا  روم نداندیعردال  از ااژه
زررس خررخدن  خررانخاد ی ا رر یامیرمخم او علرری ی مباحررث امومرراعین  یا رری ابررر همررس

نمخنس ی بانز عردال  ا شر ید ا رف ناه ا ر ن دن مرای مرای  رت او ا نفوران خرخدن برر عردال  
 داندیانزد ا نساا بشر   نا دن عمن بس  و میا ژه عدال  اموماعی ن زید میس ا ب

 ن اموما ن مساااایعلیعدال ن اما   :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

                                                           
 Mahdi.rahimzadeh1392@gmail.com       زانش ا ی انشد ال یاا فقس ا مبانی حقخر             ی1
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 امنیت در سیره عملی حضرت علی

 1اع م نحیمی مابری

 چکیده:

دن امرخن داخلرری ا خرانمی حکخمر  ا ر می ما گراه ا ررژه ای داند ؛ نخمرس برس ام یر ن 
نیرد  ح ررا علری چرا زرس برداو ام یر  ن نخ رسس دن هریچ زمی رس ای ا سراد نتخاهرد شرد ی

از هماو ابودای بد ر   ررفوف حکخمر  ن برد ف م رم نخمرس داشروس انرد ا مخاضرب ناشرف خرخد 
 کرری از م ررم نررر ف   ننا دن لرردا  بر رررانی ام یرر  دن امررخه متولررب نبیرریف زرررده انرردی امررا 

میف ام یرر  برررای مرررد  مرری  نا نرر -حورری ا ررر ال رری نباشررد –کخمرر  دا ررن ضرررانا نشررکین ح
ام یر  دن  نحلیلری برس برن ری–ای زوابتانرس ای ا برا نا کررد نخفریفی دان دیدن ا رف مقالرس برا ن
 پرداخوس می شخدی   یره عملی ح را علی

 ن ام ی ن  یره عملین ن م اموماعییاما  علی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

                                                           
 ا راو ا  می–دانشسخی دزوری نشوس نان    ی1
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یت و سازمان از دیدگاه قرآن و نهج البالغه  مدیر

 1محمد نداتی 
  2حسف علی پخن

 چکیده:

دالرر  هررا نررخعی مررد ر   ا  یا رر  برررای ادنه ی زشررخن ا مرررد  دن نمررا  ملرر  هررا ا 
بررس خنررخت  و   رری امومرراعی ح رررا امیرالمررؤم یفامررخد داشرروس ا داندی دن نسررالیم  یا

اخونررات داندن انررخا   د رروس از نه مخدهررا ی زررس بررس پرر    ررات حکخمرر   و ح رررا
 رری  و د یقرراا مررد ر   مطرررح ا مخانرر   خنررا خو ا انزی هررا ا  رراخوانها ا شرریخه هررای امرا
نخفرریفی بررس  –انز ررابی ا مسرفرری شررده ا رر ی دن ا ررف مقالررس  ررسی مرری شررخد بررا نای نحلیلرری 

مبحررث مررد ر   از د ررد اه  ررر و ا ن رر  الب رررس پرداخوررس شررخدی بررا نخمررس بررس مررخاند فررراااو ا 
 خنررا خو بررا ا ررف اا سیرر   شرر ا مرری شررخ م زررس مباحررث انزشررم د مررد ر   دن نمررا  مخانرر  

ن ر  الب ررس مطررح ا ر  ز ررا ن ر  الب ررس همرراه برا ادانه ی فرحیس زشرخن  سورده ی  و دن 
س مرد ر   دن  و مطررح شرده ا ر  ا  می نحقد  افورس ا ر  ا نای هرا ا شریخه هرای فرحی

 ا سی  های  یا ی اموماعی فرد ا مامسس از ن ر زانبردی مسرفی شده اندیا ا

 :  ر ون مد ر  ن ن   الب رسیواژگان کلیدی

 

 

                                                           
       Radaee56@gmail. Com                              زانش ا ی انشد دانشگاه  م ی1
 و ا ادبیاا دانشگاه  می انشد زبازانش ا  ی2
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 شر در نهج البالغهحقوق ب
  1محمد نداتی 

  2پخن حسف علی 
 چکیده:

انسرراو دن  خت نران   پس از  ی دانه هرای  خانی از حلم ا رروم ا ح خن انق   های 
 موفااا مدا زخناهی ا   زس حقخر بشر نا بس ن می  می ش ا د دن حالی زس امیر المؤم یف

مغر  زمیف نسب  بس ا ف حد دن زردان ا  فوان ها پیر از پیدا ر حقخر بشر دن اند شس  یا ی   رو
با ابف ملسم بس ااب ح خن ن یدی همچ یف  خخد نخمس داشوس ا  ی  زس ا ف حد دن نفوان ح را

ی دن ا ف مقالس  سی می شخد با نای نحلیلی ا ادی های فردی دن نفوانی با خخانبنخمس ا شاو بس  ز
داخوس شررخدی نوا   حافررلس بیانگر ا ف ا رر  زس نخفرریفی بس مخضررخ  حقخر بشررر دن ن   الب رس پر

مکان  رربی مبوکر حقخر بشر نیسو د بلکس اد او ال ی بس ا ژه ا    ا ف حد نا بس بشر عرضس زرد ا 
  ر و ا ن   الب رس بس ناش ی بر ا ف حد ن زید دانندی

 اند شس  یا ی رر ن حقخر بشرن ن   الب رس  واژگان کلیدی:

 

 

 

 

                                                           
 Radaee56@gmail. Com                  زانش ا ی انشد دانشگاه  م ی1
 زانش ا ی انشد دانشگاه  م ی2
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 کالم امیر المؤمنین کارگزاران شایسته درشاخصه های 

 1ز    نضاپخن 

 چکیده:
مررد راو ا زرران داناو بررازااو نخانم ررد ن ررا  ا رر می هسررو د زررس نقررر م مرری دن  

انی ا ونررادی ا  یا رری ا فررا مرری ز  رردیا ف پررژاهر بررس برن رری شررکخفا ی ا افرردا ر ب ررره
دن بررا   ررد  ر زرران داناو ا مررد راو دالورری دن ن ررا   م یفم موررر ف مسیانهررای امیرالمررؤ

ا  می می پردازدی هردر از ا رف  فورانن  شر اتی برا مسیانهرای انوترا  مرد راو دن  ریره علرخی 
مرری باشررد زررس  مبو رری بررر نای نحلیلرری نخفرریفی ا رر ی م موررر ف افررن انوتررا  مررد راو دن 

مسیانهرای د گرر دن  رد  ر  یره علخی نقخای ال ری ا فر حی  اخ  ری مری باشردی از مملرس 
نررخاو بررس مررخاند ز ررر اشررانه زرررد:  ررسس فرردنننکر م مرررد  ا انبررا  نمررخ ن مررد راو امراترری مرری

  اعرر  ا  رراده ز سرروین شررساع  دن بیرراو حقیقرر  ا دفررا  از حرردن ن ررانا بررر عملکرررد 
ز رد واون داد سورین خخش ا  بخدو ا عرد  اشرو ان برس فسراد اخ  ری ا مرالین افرای برس ع رد ا 

مرراون عررد  خررخدبرنربی ین مقابلررس بررا هررخای نفررس ا شرر خاان نخاضررب ا فران ررین مبررانزه بررا پی
 مفا د اخ  ی ا مالیی

 یمد راو ا زان داناون ن ا  ا  مین مرد  ا مسئخاو امراتین ن   الب رس واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 zeinabrezapour@gmail.com    ا واد ان  راه زباو ا ادبیاا فان یی )دانشگاه ش ید چمراو اهخاز(   ی1
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یختشیع و خشونت»نقد و بررسی مقاله   «ورزی در پویه تار

 1محمد م دی نضاپخن

 ه:چکید

هرای موسرددی پیرامرخو اننبرای د رف ا خشرخن  برس نگرانی دن  مرده زرس مقااا ا زوا 
اندی نسررداد ن رردی شرردههررای د  رری ا خشررخن ن پیهررا برا رراس اننبررای میرراو  مخزهعمررخ   و

انرردی  کرری از هررا نیررد بررس برن رری اننبررای میرراو نرران   اد رراو ا خشررخن  پرداخوسمسرردادی از ا ف
ا رر  زررس نرر ی زرررده اننبررای « انزی دن پخ ررس نرران  شرریب ا خشررخن ن»هان مقالررس ا ررف نخشرروس

 یری خشررخن  دن میرراو شرریسیاو نا نبیرریف نما ررد ا دن عرریف حررات بررس میرراو نرران   نشرریب ا شررکن
مقالس حاضررن برا برن ری علرن هرا نیرد اشرانه زررده ا ر ی ازی  وبرخی از اعوقاداا ا خشخن 

ی رری دن رر  ا حقیقرری از ا ررا ب نرران تی هزررر ا عخامررن مررذزخن دن مقالررس فررخرن نرر ی زرررده نبی
های بررس باشررد ا خشررخن ز ررد ا نشرراو دهررد زررس افررن دن ا رر   ا نشرریبن بررر مرردانا ا فررلس می

هررا ی برررای ا رر یع اه بررر ا ررفن بتر زرران نفوررسن از بررا  ضرررانا مررخند ا رروفاده  ررران  رفوررس
د  مردانا برر خشرخن  بیاو د د اه ا نا کرد ا ر   نسرب  برس خشرخن  دن برخرخند برا حرالم؛ نقر

 های ا سابی د گرن  ران داده شده ا  یا بحث

 های شیسیاوی: خشخن ن خشخن  د  ین نان  ن  یرهن م نن  یا واژگان کلیدی

 

 

 
                                                           

 gol.rezapour@gmail.com               ابراهیمی طس  س حخزه علمیس  من زانش ا ی انشد اد او  ی1
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 ملت، با تاکید بر اخالق سیاسی حاکمان -آسیب شناسی همدلی و همزبانی دولت
 منین علیؤاز منظر امیرالم

 1 دنا اللس نضا ی
 2محمد دژزا 

  چکیده:
دن فره ررن پسرر  مرردنو رربررین خطرری زررس دالرر  ا ملرر  نا بررس هررم افررن مرری ز ررد 

هررای از  سسرر  ا رر  نررا انگررانه ای از پیخ رر ی بررس اا ررب هخ رر  هررا ا مفرراهیم  بیشررور نمررای
ملر  هرا  شروس زرس  ری پرراژه ی م رانی  رازین -د ر خو شده م سرر برس نبررد پ ردانی دالر 

 رازی ا ر می ا نر ریم مری ز ردی بیایا دن فر   رد نمدوشکن    رده ناابرو مررد  ا حازمراو نا 
ملرر  هررا -نکررخ ف دالرر  ا رر مین بررا ن ررامم فره گرری رررر  دن  الرر  نبرررد پ رردانی دالرر 

مخامس ا  ی با نخمس برس شرسان   رات مقرا  مس رم نهبرری مب ری برر همردلی ا همدبرانی دالر  ا 
یرالمرخم یف امرا  وی اممل ن هدر از مقالس ی حاضر ا رف ا ر  زرس برا نمرخ  برس  ریمای حکرخم

ن ررا  ا رر مین اهررم   رری  هررای اخ  رری دن  ن بررا ع ا رر  بررس مسررئخلی  امومرراعیعلرری
اننبررای مررا برریف دالرر  ا مرررد  نبیرریف  رررددی دن ا ررف پررژاهر هفرر  موغیررر ناثیر ررذان بررا ع ررخاو 
  رری  هررای اخ  رری زرران داناو دالرر ن ش ا ررا ی ا عخامررن پیرردا ر  ن ررا مررخند برن رری  ررران 

 ی رفوس ا  

 همدلین همدبانین دال ن مل ن اخ ر  یا ین ن   الب رسی واژگان کلیدی:

 

                                                           
 دانشگاه ن راو -دزوری ال یاا ا مسانر ا  می ی1
 m.dejkam@chmail.ir              دانشگاه فدا ا  یما   -زانش ا ی انشد علخ  اننبا اا ی2
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 در سیره حکومت امام علی شاخص های ارتباط مطلوب مردم با زمامدار

 1زهرا نضا ی
 2  را  مرانی
 1  ی  هموی مامخ
 4نسر ف   سابی

 :چکیده

از ا ف مؤلفس ها  فر   د حکخم  از مؤلفس های مو خ  ا  خنا خنی پد د  مده ا  ی  کی
چگخنگی بر رانی اننبای موقابن مرد  با حازم ا  ن ا ر ا ف اننبای فاد انسن فر سن دا  خ س ا 

 سس دن پی خخاهد داش ی اما  علیموسالی باشد زمی س مشانز  حدازیری برای نشد ا  بادانی مام
و حازم نا حد خخ ر بر مرد  برای ا ف اننبای چ او ما گاهی  ا ن ا   زس انوقاد مرد  از ای بس ع خا

ا احیفس  ن ا می داندی می نخاو  ف  ا ف نخ  نگاه دن بیف نهبراو نان   پر فراز ا نشی  مخامب انسانی 
ن ضمف نخفیب بی ن یر ا   ا ف پژاهر دن فدد  و ا   با ا و اد بس فرما شاا  و اما  هما 

لخ  نا نحلین ا با د   دن زاا ا ی اهمی  ما گاه اننبای بیف مرد  ا حازم چگخنگی اننبای مط
دن ن   الب رس ا ژ ی های بانزی زس برای انزشیابی فرا  د حازمی  از  فرما شاا  و ح را

ها می نخاو  ا ف  مخزه ها بد   می   د نا ا وتراب نمخده ا بس ا ف م م بپردازد زس با انا س ا ف شاخد
ف نمخد ا دن ن ا    کی از زانزردهای افلی ا ف چگخنگی مؤلفس های اننبای حازمی  ا  می نا نبیی

 پژاهر پیدا ر نحفو ا نقخ   ا ف ا ژ ی ها برای زانا ی مطلخ  حکخم  د  ی خخاهد بخدی

 ن حد مرد ن احیفس حازمن اننبای مطلخ یاما  علی واژگان کلیدی:

                                                           
 zahrarezay72@yahoo.com        زانش ا ی انشد علخ   راو احد ثنمدنس دانشگاه       ی1
   sohrab_morovati@yahoo.com                        دانشگاه ا   ا ع خ هیئ  علمی  دانشیان ی2
 Sohilahemati@yahoo.com                               زانش ا ی انشد علخ   راو احد ث        ی1
 دانشگاه علخ   ر و ا حد ث ا   ع خ هیئ  علمی  ی4

mailto:zahrarezay72@yahoo.com
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 یاز دیدگاه امام عل یت اسالمعدالت در حکوم یاجرا یراهکارها

 1فرزانس نفیسی

 چکیده:

 ی ون اند شررس ا یبر ررران یدنبررانه ی عرردت ا عرردال  ا ناهکانهررا ید ررد اه امررا  علرر
ا رر ؛ لررذا دن ن ررر  یهررر حکخمرر  ا رر م یم حنررر بررس فرررد برررا یا الگررخ  یماادانررس ا ابررد

برر  یبررا یخ ا ضرابطس م ا ربنخانرد الگر یا عدال  با نخمرس برس ن رر ا شراو مر  رفوف افخت عدت
حرد افرراد )دن شررا و  یا برابرر یعردال  نا نسراا باشردی امرا  یهر حکخمر  ا ر م یپا 

ا مسراااان  یافرراد دن خلقر ن  زاد یه ا مسوقرد ا ر  زرس ب رابر افرن نسراابرابر( نسر ب نمخد
همرس مررد  ا ر ی مقالرس ی حاضرر برس فرخنا زیفری ا برر ا راس  یبررا یا ال ر ی ظ حد بشر

ای امرررای عرردال  دن حکخمرر  ا موررد نحلیررن محوررخا بررخده ا هرردر از  و برن رری ناهکانهرر
ا بررا نخّمررس بررس بیانرراا ا شرراو مرری باشرردی نخ سرر ده  س ی ا رر می از د ررد اه امررا  علرریمامسرر

عردت ا  یبر رران ین ابوردا برس بیراو مدا راف رخ  عردال  از د رد اه امرا  علریضمف نسر رب م
عرردال  دن  یامرررا یپرداخوررس ا  ررپس بررس برن رری ناهکانهررا یمعرردال  دن  رره مامسررس ا رر 

 نای  انده ا  ی ر ن   الب رس ا امیرالمؤم یفاز م   ی ه حکخم  ا  م

 ن عدال ن حکخم  ا  مین مامسس ا  مییاما  علی کلیدی: واژگان

 

 

 
                                                           

 hoyzz @ oraaaro oohayیcom         دانشسخی زانش ا ی انشد بیخشیمی   ی1
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 توّجه به بیانات امیرالمؤمنین علیشرایط و ویژگی های حاکم اسالمی با 

 1فرزانس نفیسی

 چکیده:

ا رر می ضرررانی ا رر  ا ا ررر حکررخموی از  نسررا ی زررس امامرر  ا نهبررری دن مامسررس ی 
فرالس دن مامسررس پیرراده نشرخدن بررداو نرد ررد حکرخموی فا ررد ا نافررالس نای زران خخاهررد  مررد؛ 
از ا ف نا فردی با د نهبری مامسرس نا برس د ر   یررد زرس شررا و از  بررای ا رف امرر م رم نا دانا 

دن  و نخ سر ده  باشدی نخشروان حاضرر برس فرخنا زیفری ا برر ا راس مورد نحلیرن محورخا برخده ا
ضمف بیاو ضررانا حکخمر ن هردفی نا دنبرات زررده زرس دن نا روای  و چ ردی از ا ژ ری هرا ا 

بررس اخونرران نخضرریس  س بررس بیانرراا  رانقرردن ح رررا امیرررشرررا و حررازم ا رر می نا بررا نخّمرر
داده ا  ی از مملرس ی ا رف شررا و مری نرخاو برس: مردمری برخدون  رسس ی فردنن  راده ز سروین 
خدانر ررین نقررخان فرردا  ن ن ررانا بررر اعمررات زرران داناون پرهیررد از رررران ا خررخد زررامگین 

 داد رین ریرا د  ین دانر ا   اهی ا یییی اشانه زردی

 ی های حازم ا  مین اما  علیژ حکخم ن حازم ا  مین ا  کلمات کلیدی:

 
 
 
 
 

                                                           
 hoyzz @ oraaaro oohayیcom         دانشسخی زانش ا ی انشد بیخشیمی   ی1
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یت در سیره جایگاه مدی یت علویمنینؤمیرالمار  ؛ با تأکید بر مبانی مدیر
 1مسلم نفیسی
 2مسنخمس شر فی
 1محسف نفیسی

 چکیده:
دن همرس زاا رای ن رری ا  امیرمخم راو امرا  علری نان   ا  ریرهن برر ما گراه فرازم رد

عملی دانرر _ ازمملرس مرد ر   _  رخاهی هرای فرادر مری دهردی مرد ر   علرخی از زاا رای 
ین   ررا ین خررانخادهن بحررراو ا ونررادین  یا ررین حکررخموین علمرری ن فره گرری ن ن ررامین ام یورر

از مملررس دن "مررد ر    – ابررن برن رری ا رر ی نسیرریف ا نبیرریف " مبررانی " دن هررر بحیرری  ریررره ا
بر ررا ر مباحررث نقررّد  داند؛ بررس همرریف م  ررخن ا رر  زررس دن ا ررف پررژاهرن مبررانی  – علررخی"

مرخند اازراای  رران  رفورس ا ر ی دن ا رف  مد ر   علرخی ا ما گراه  و دن  ریره  و ح ررا
از افررختن مدا انررس بررس دا د رروس نقسرریم شررده ا هر ررظ  نن مبررانی مررد ر   امررا نخشرروا

زرامرر   -1 خررا  را رری؛  -2محررخنی؛  افرن خرردا -1 ظ( مبررانی عررا : برن ری شررده ا ر :
  -2افرررن ن رررانا ا ز وررررت؛  -1احررردا ا همررراه گییدا( مبرررانی خرررات:  -4انسررراو؛ 

 -7شا سرروس  رراانی؛  -6حررد  را رری ا برپررا ی حررد؛  -5عرردال ؛  -4نرردبیر؛  -1مشررخنا؛ 
ی ا امرا ررری زرررردو د رررد اه هرررای  ررراده ز سررروییبا اازرررااین برررازخخان -0برنامرررس ن ررردی؛ 

دن مررد ر  ن م ررانی  ررالم ا بررس دان از  لررخد ی هررای ناحرری ا  ا  علرریم رراو امررؤامیرم
 اخ  ی می نخاو داش ی

 یمبانی مد ر  ن مبانی مد ر   ن مد ر  ن مد ر   علخیناما  علی واژگان کلیدی:
                                                           

 moslem.rafie@chmail.ir          زانش اس انشد نشوس مد ر   نحقیقاا علخ  ا  می)دانه اا  ( ی1
 DR.MSHARIFI@CFU.AC.IR                         م  فره گیاو _ پرد س ح را مسنخمس ا واد ان دانشگاه  ی2
 DR.RAFIEI@CFU.AC.IR/R_MOHSEN_RAFIEI@YAHOO.COM                     ا واد ان دانشگاه فره گیاو  ی1

mailto:DR.MSHARIFI@CFU.AC.IR
mailto:DR.RAFIEI@CFU.AC.IR
mailto:DR.RAFIEI@CFU.AC.IR
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 منصب کتابت در دوره امام علی

 1ینضا ناح یعل

 چکیده:

 کرری از امررخنی نا زررس دن داناو خ فوشرراو دن االخ رر   ررران دادنرردن   امررا  علرری
ا روخان شرده برخدن از ا رف نا  ا ی برخد زرس دن زمراو ح ررا ن رختاحیاء مؤ ساا ا ن ادهر

شررررا  برررس ن  ررریم ادانه ا نسیررریف زانم رررداو دن امرررخن متولرررب دالررر  دن داناو خ فوشررراو 
برس  ا عرد  بری نیرازی از  ون ح ررا  پرداخو د ا با نخمرس برس ما گراه ااای م نر  زوابر

نسیرریف فررردی دانای فرر حی  ا شا سرروس برررای ا ررف م نرر  زررس ا ررران دالورری نا حفررو نما رردن 
ی اا بسرریانی از نامررس هررای عبیداللررس بررف ابرری نافررب بررخد ا  نمخدنرردی زانرر  امررا  علرریا ررد
بررای زانر  فرفاا ا ا ژ ری  اا متولرب نگرانی مری نمرخدی امرا نا دن مخضرخع اما 

ای خافری نا از  مری دانسرو دی عبیداللرس ثبر  ا ضربو امرخن مرالی ا اناد ا خرراب برس بیر  ه
المررات نا نیررد انسررا  مرری داده ا رر ی اا ثبرر  مخالیررد مد ررد ا خررراب ا ررامی فررخا شررده نا از 
د خاو انسا  مری دادهن همچ ریف زانر  ا خرازو بیر  المرات برس شرمان مری  مردی دن م رابب اشرانه 

 رخی از افراد بس عبیداللس دن امر زواب  شده ا  یها ی بس زمظ نمخدو ب

 ن زواب ن عبیداللس بف ابی نافبیاما  علی واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
   dr.rohy@gmail.com                   ا واد ان  راه نان   ا نمدو ملن ا  می دانشگاه علخ  ا  می نضخی مش د    ی1

mailto:dr.rohy@gmail.com
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 در جذب و هدایت مخالفان امیرمومنان یسیاس یاجتماع شیوه های
 1زااس ناحی برندر
 2فالس  ربانیاو

 چکیده:
نر ف م بب د  ی برای ا بس ا ژه  یره عملی  ناو  سورده نر ف ا ر ی     مسنخماو

س  یره ا وتراب ا دن اف   مخزه های د  ی فره ن م ادین م اد علمی می باشد ا دن ا ف میاو مطالس
بس لحاظ ا وفاده از فرف  نشکین حکخم  ا  می نخ و  و بدن خان ا  عملی امیر مؤم او علی

اعمات  یا   های فره گی از اهّمّی  بیشوری برخخندان ا  ی ا ف مقالس با نای زوابتانس ای دن 
 رد انی از م ابب د   ااتن ا شیخه نخفیفی نحلیلی دن نسد س ا نحلین داده هان با اازاای مخان  

 یاموماع یهادن زمی س شیخه مؤم او علیعلمی دن  یره عملی امیر  ژه م ادفره ن م ادی ا بس ا
ره  یری با ب  افوس ا   زس امیر مؤم او  علیمذ  ا هدا   متالفاو بس ا ف نویسس د     ی یا 

 ت   ر  ازنده برای بیاو عقا د از یهایداز دا   ا دشمف ا نخ سس  زا یاز پ   شیخه انوقاد پذ ر
طابد حکم  ا   ا  نید او ا  کخا مس ادان ا حکیمانس دن مخاندی زس بس منلح  ا منر ف متالف

ننر ف برخخندها ا دفا  از  و نا پای ماو ا همچ یف مدانا  ا نر  خخ ی ا نحمن ناه سا یعدال   سور
دن  ازیری متالفاو پرداخو دی  یره مسومر  و ح رااز  خی متالفاون بس مذ  ا هدا   حد

ا نید نحلین عقلی ب ور ف دلین بر ناثیر عخامن  فشاو ا نید  تف ا ز    و ح را خت عمر شر 
 نامبرده دن مذ  ا هدا   متالفاو می باشدی

 یین  یا ین عدال  اموماعین انوقادن  زادن  یره عملی علی: علیواژگان کلیدی

                                                           
 k.roohi@modares.ac.ir            ن ن راوبی  مدنسع خ هیاا علمی  راه علخ   ر و ا حد ث دانشگاه نر ی1
 salehgh313@gmail.com              نشسخی دزوری دانشگاه مسانر ا  میدا ی2
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 های روزآمد تبلیغ ؛با تاکید بر  ابزارها و تکنیکشیوه های احیاء غدیر در احادیث اهل بیت

 1زااس ناحی برندر
 چکیده:

ا رر ی دن ا ررف ناز خداانررد د ررف نا زامررن ا  از رررد ر برنررر ف عیررد امرر  محمرردین
نسمرر  نا بررر مؤم رراو نکمیررن ا ع ررد ا مییررار اا رر  نا نسد ررد نمررخدی ا ررف پررژاهر بررا  نای 

نای نحلیررن شرریخه ا رر ادی دن نحررخه ا ررو اد داده هرران ا نررس ای دن  ررر انی مطالرر ن ا زوابتا
محوررخا از نررخ  نخفرریفی نحلیلرری دن نسد ررس ا نحلیررن مطالرر ن  بررا هرردر  خنررس ش ا رری نای 

ا نخ ررسس  و بررس نای هررای نررخن نای هررای احیررای  هررای احیررای رررد ر نخ ررو اهررن بیرر 
یسرس د ر  پرس از اا سرس ررد ر نا  پژاهیرده ا برس ا رف نو د ر دن  یره ا  رت او مسنرخماور

مان ررد  ا ررراد خطبررس ا  ررت رانی؛  –بررا نای هررای  خنررا خو   افوررس ا رر  زررس اهررن بیرر 
احوسرراب ا ا ررودات  انین ا وشرر اد عمررخمی ا  ررا از افررراد خررات حاضررر دن اا سررس رررد رن 

دن  ن ررخت اللررس پا رر  بررس  ررخاتن  ررفانی ا نخفرریسن  نبیرریف ا اناتررس مس ررای فررحیس  ررتف
رررد ر نا احیررا زرررده  –ریررره  ناز رررد رن نفسرریر ا نطبیررد   رراا موسررّدد  ررر و بررر مررامرای رررد ر ا

زمراو از نمرامی نای هرا ا نک یرظ هرای خمرس برس دا رن نقلری ا عقلری دن هرر انرد؛  لریکف برا ن
 مدنو مشرا  ممکف با د دن ا ف نا وا ب ره  رفوس شخدی 

 ین نای های مدنو ن احیاء رد رن اهن بی : رد رن اا یواژگان کلید

 

 

                                                           
 k.roohi@modares.ac.ir             حد ث  ا  ر و علخ  مدنسن  راه نربی  ع خ هیاا علمی دانشگاه ی1
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ین آموزه والیت و امامت؛ بزرگمفهوم شناسی   غدیرتر

 1زااس ناحی برندر

 چکیده:

ا افرررط حاا  خنرررا خو ا ررر ی پرررژاهر  یا ااژه امامررر  ا اا ررر  دانای مسررراند
 م راو علریؤده دن ررد ر برس امیرمحاضر با هردر نبیریف مف رخ  اا ر  ا امامر  مطررح شر

 رراماو  افوررس ا پررس از برن رری  افوررس هررا بررا نای زوابتانررس ای دن  رررد انی مطالرر ن ا شرریخه 
ا نحلیررن ا رر ادی دن ا ررو اد بررس م ررابب ا نحلیررن محوررخا ی از نررخ  نخفرریفی نحلیلرری دن نسد ررس 

ا امرراموی زررس دن ناز رررد ر بررس مطالرر ن بررس ا ررف نویسررس د رر   افوررس ا رر  زررس دن مررخند اا رر  
اا رر  محبرر ؛  -عطررا شرردهن د ررد اه هررا ا احومررات هررای  خنررا خوا م رراو علرریؤامیرم

اا رر  ننرررا؛ هرردا   بررا  ی اعمررات؛ اا رر  نکررخ  ی ا اا ررطس اع ررم خداانررد دن نرردبیر 
امخن هسوی؛ اا   شر خدی ا د ر   رافوف برس شر خد  رپر روی خداانرد برر زرن امرخن هسروی 

اا رر  ننرررر ا  رفامطرررح ا رر  ا دن ا ررف میرراو بررس پشرروخانس دا ررن عقلرری ا نقلررین فرر -
دن مرمسیر  د  ری ا بر ررانی حکخمر  ا ر می مرراد ا ر  ا   خنرس هرای  مانشی ی پیامبر

 د گر اا   دن ا ف مخند نمی نخاند مراد باشدی

 : رد رن اا  ن امام ن اا   نشر سین اا   نکخ  یی یواژگان کلید

 

 

 
                                                           

 k.roohi@modares.ac.ir            حد ث   ا  ر و علخ  مدنسن  راه نربی  ع خ هیاا علمی دانشگاه ی1



 
   564 

 اسالمیند شدن شکوفایی تمدن نقش دنیا پرستی خلفای سه گانه در کُ 

  1 میس نتیسی
  2هامر  لی زاده احمد  باد
 1مسنخمس   برپخن

 چکیده:

 رات ن ررال  خررخدن نخانسرر  بدن ورر ف نمرردو نا بررا نکیررس  21دن  ررخت  پیرامبر ازررر 
بررر  ررخانیف ال رری پا ررس  ررذانی ز ررد ا دن ا ررف ناه از هرریچ مساهرردنی دن ررغ نخنز دنرردی بسررد از 
نحل  ا شاون شکار ها ا اخو فانی دن میراو امر  ا شراو پد رد  مرد زرس ا رف خرخد  رب  شرد 

دن ا ررف اخو فرراان ن شررس هررای متولفرری امرر  ا رر مین نا بررس  راشرریبی ا انحطررای پرریر نا
ا حرّ   ردنا ا ثرراا  رراو « دنیرا پر روی»نرخاو دن بطرف ی  و ن شرس هرا نا میداش  زس همس

ی ام   اف ی دن اا رب؛ مسرئلس حر  ا  ررا ر برس دنیران  و  ردن دن  و هرا ن شرس دانن زرس مامسرس
دانا و هررای بسرردن ا رر می نا بررس  راشرریبی زشرراندی ا ررف مسررئلس بررس همرریف مررا خرروم نشررد ا دن 

ی خ فرر  عیمرراون فوخحرراا انسررا  شررده ا د رر   ررافوف بررس ثررراا هررای متنخفررا دن دانه
فررراااون باعررث شررد  ررا  بل رردنری دن م رر   ررقخی بررس ان ررس دنیررا  را رری برداشرروس شررخد ا  ررر 
انسررا  خ فرر  ب رری امیررسن ناه نا برررای نبررد ن حکخمرر  ا رر می بررس حکخمرر   ررلط وی همررخان 

 زردی

 ی ی نمدو ا  مین علی انسن شکخفاخلفای  س :واژگان کلیدی

                                                           
  MORDAD70@GMAIL.COM                علخ   ر نین دانشکده علخ   ر نی خخی    دانشسخی زانش ا ی انشد نشوس ی1
  ha.gholizade67@gmail.com                          علخ   ر نین دانشکده علخ   ر نی خخی  دانشسخی زانش ا ی انشد نشوس ی2
  m.poshtkar@gmail.com                                                             ع خ هیئ  علمی  دانشگاه علخ  امسانر  ر و زر م       ی1
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 فتار با مردم از نگاه امام علیراه های پیشگیری و مقابله با آسیب های کارگزاران درر 
  1 هن زانعی
 2حسیف خازپخن
 1احیده ش ر انی

 چکیده:

دن  یره ی حکخموی خخ ر نمرزد بیشور خخد نا دن پیشگیری از ا خ    ی  ها  اما  علی
می  یرد نا مرد  ا زان داناو نا بس حقخر ا احا ب هم  ش ا  اخوس ا بسیانی از   ی  ها نا بس بس زان 

حدا ن ممکف بر اندی پرداخوف بس مخان  ا ف مخضخ  ن  ب    اهی مرد  ا مسئخاو از نای  و 
شده ا باعث می شخد دن احا فشاو عملکرد مؤثرنری داشوس ا  و نا بسوری برای عملی  ح را

نحلیلین بس برن ی ناه های  –دن ن ا  مقدس ا  می  ران ده دیمقالس حاضر با نای نخفیفی زردو 
پرداخوس ا نویسس می  وان با مرد  از نگاه اما  علیپیر  یری ا مقابلس با   ی  های زان داناو دن نف

ف از  رفو یرد: ا وفاده از نیراهای مسر  ا با نتند از  ن ن انا بر عملکرد زان داناو ا ب ره 
ابدان نشخ د ا ن بیس اییی از م مور ف ناه های پیر  یری ا ا وفاده از ابدان نذزر ا ن بیسن باز  خ ی عخا   

  ت  زان داناو ا ییی از م مور ف عخامن باز داننده می باشدی

 ی نفوانن مقابلسن زان داناون   ی  هان پیشگیرین اما  علی د د اه: یواژگان کلید
 
 
 

                                                           
 دانشسخی زانش ا ی انشد دانشکده علخ   ر نی زاهداو ی1
  راه علخ   ر و ا حد ثدانشیان دانشگاه  یسواو ا بلخچسواون دانشکده ال یاان  ی2
 yassefid1369@gmail.com       دانشسخی زانش ا ی انشد دانشکده علخ   ر نی زاهداو        ی1
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یت علو تحلیلی بر  (ی )نگاهی در سیره و سخنان علیمدیر

 1نفیسس زناندی
 2مخاد زناندی

 چکیده:

مبحررث مررد ر   از مباحررث م ررم ا پررر شررام ا برررا علررخ  انسررانی ا رر   مررخزه هررای 
زیررد دن خررخنی داند ا ابسرراد ا زاا ررای  و نا نبیرریف زرررده ا رر  از مملررس  د  رری بررر ما گرراه  و ن 

نبلررخنی  ا ررف م ررم دن فرما شرراا علرریهررای  و یی مررد راو شا سرروس ا   رری  مرر ا هررا
 بیشرروری داند دن ا ررف نخشرروس بررس برخرری از اافررار مررد راو شا سرروس از م  ررر  و ح رررا

مرخند بحرث  ررران  رفورس ا ر  از مملررس   راهی بیرر ر  یا ری ا مراو بررس هردرن امانرر  دانین 
می دن عدال  خخاهین احوررا  برس ن رر زانش ا راون  رسس فردنن شرساع ن  ا سیر ن پریر  را

 عمنن عد   خء پیشی س ا نخاناتی مسمی ا ناحیی

 ین  سس فدنن شساع ن  ا سی :   اهین بی ر  یا ین عدال  خخاهیواژگان کلیدی

 
 

 
 
 

                                                           
 nzarvand@yahoo.comدانشسخی دزوری ال یاا دانشگاه اد او ا مذاه   م ا انشد مد ر   ا  می دانشگاه ن راو          ی1
 avadzarvandi@gmail.comمسانر  ر و زر م  من هیئ  علمی دانشگاه هخا ی ش ید  وانیدانشسخی دزوری دانشگاه علخ  ا  ی2
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 برای تشخیص حق و حقیقت و کاربرد آن در روزگار معاصر مالک های امام علی
 1مرن ی زّن ف نژاد

 چکیده:

خررخد دن  ررخت زنررد ی  ررظ  ررری اعوقرراداا همررس ی افررراد بررر مب ررای میررداو ف ررم ا دنا 
از اعوقراداا خرخد دفرا  ز  رد ا  رده ا مری خخاه رد دن برابرر د گرراود  ی ا مذهبی نا انوترا  زر

نیرد  و نا بررس د گررراو اشرراعس ده ررد؛ امررا نکوررس افرلی دن م ز ررای بررس زرران  رفوررس شررده دن مسرریر 
عرادی برا نخمرس برس نقرد انوتا  حد می باشدی مسرلماا م ز رای انوترابی نخ رو انسراو هرای 

عقرن انسرانی دانای نقررد مری باشرر دن مگرر م ز ررا ی زرس نخ ررو خرالد انسرراو ا برس ا رریلس ی 
 کرری از  خ  باشر د اناتررس  ررددی امرا  علریبر د رد او اا زرس برس اهو اا از اشرروباه ا   راه مسنر

حرد همرراه برا اا ر  ا اا همرراه برا  پیرامبر خردابر د د او خدااند ا ر  زرس ب را برس  فورس 
حد ا   ا بحد با د  ف  زرس اا خرخد مر ا حرد ا ر ی مقالرس حاضرر ضرمف برن ری امرخه 

ا حررات حاضررر دن محررد ملررخه دادو   ا ررطیف ا مرران یف زمرراو امررا  علرریمشررورا نررازییف ا 
ا مر ا  لریبا نن بس برن ری علمری  را شراا د  ری ا مرذهبی دن هرر فررد ا  ریره امرا  ع

 و ح ررا دن نشرتید حرد ا حقیقر  ا انطبرار ا زرانبرد عملری  و دن ناز ران مسافرر های 
 می پردازدی 

 ن حد ا حقیق ن ناز ان مسافریاما  علی واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 mihanmihanmihan@yahoo.com                 زانش اس انشد نان   نشیب        ی1
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یت امام  در تمدن نوین اسالمی علیپارادایم مدیر

 1محمدنقی  ازند ی
 چکیده:

های ماهلی ا برخی انحرافاا ا ی باز ش  بس  ّ  بسد از  ظ دانه علیخ ف  اما 
هان راز  رد دن بد ف  ب  نا د ر بخد نا دن  اخوان ن امی ا نشکی نی خ ف  ا  مین نبسیض

ن عملکرد ا شاو دن علیاهمّی  نشکی ا ادانی اما نغییراا ا اف حاا ب یادی انسا  دهدی 
 ر بخده خخ  راه زان دان دالوی ا نید نخفیس بس فرماندهاو ا زان داناوافشا ری علیس حلم ا  وم از 

ن از نخ  مکانباا ادانی ا  ازمانی بخده ا   ا افخت مد ر   مملک  نا های اما ا  ی نامس
ن دن هماو نازهای نتس  حکخموین ا دا  بس نسد د  اخوان علیاندی اما دن خخد مای داده

ن از میاو ب یمد ر وی زرد ا مد راو ا ا  ر دادیهخاداناو  ناو بخدندن نغییامیس ا  وانداناو پیشیف نا زس نخعاا
دن مد ر   حکخم ن دانای چس  اخوان  علین ی ا ف مس لس ا   زس اما ا ف پژاهر بس دنبات بر

 ازی فره گی ا اموماعین  یا ی ا ا ونادی بخده ا   ا بس  خن زّلی ا مسیانی دن ابساد ن ا 
ن ی های مامب مد ر وی ا شاو دانای چس پانادا می ا    لذا هدر از ا ف مقالس برلسمند وخنا

دن مخند افخت فره گی ااموماعین  یا ی ا ا ونادی ا  ی دن ا ف  علیپانادا م مد ر وی اما 
ن الگخهای شده ا  این ن ی  یری از نای نخفیب ا نحلین ا بر ا اس م ابب زوابتانسمقالسن با ب ره

ها ا نا ا وتراب ز یمی  کی از نوا   ا د وااندهای ا ف پژاهرن بیاو ا ژ ی مد ر وی اما 
سد فره گین  یا ی ا ا ونادی از  ا ها ی ا   زس دن ن ا م ا  ازی ا اف ح مامسس از ب 

ضرانی ا   زس مد ر ا حازم با د دن اف ح اا سی  اخوان ن ا  خ ف  ا  می از  و افخت ا 
م د دن حکخم  ا  می ا الگخبردانی دن مخامب های ن ا ا پیرای نما دی پرداخوف بس پانادا مهم ا

 شخدیهای نخ انی ا ف مقالس شمرده میامرازی از م بس

  ازی ازین نمدون پانادا م مد ر  ن ن ا علیاما  واژگان کلیدی:

                                                           
 mt.sazandegi92@gmail.com    زانش ا ی انشد دانشگاه مسانر ا  می  م        ی1
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یزش یعدالت ورزی در سیره امام عل  با تکیه بر رویش موالیها و رویشها و نقش آن در ر
 1 ید محمخد  امانی

 :چکیده
ن ضررمف نما انرردو  و ا رر  نررا بررا ز کررای دن  رریره امیرمؤم رراو علرریا ررف مقررات بررر 

ما گرراه عرردال  دن  ررتف ا  رریره  و ح ررران مررخاندی از نا ررر هررا ا ن رردی هررا ی نا زررس دن 
اازرراای عخامررن ن رردی هررا ا بررخده نا بررا  اننبررای مسرروقیم بررا عرردالوتخاهی  و ح رررا

دال  امومرراعی دن  رریره امررا  ا رروتراب نما رردی  ررؤات افررلی مقالررس  و ا رر  زررس عررهررا نا ر
چس ما گاهی داشروس ا ر    ا نقرر ا رف افرن م رم دن ن ردی هرا ا نا شر ا برس چرس  علی

ن دن چ رد محرخن: عردال  دن  رتف امیرمؤم راو میدانی بخده ا ر   پا ر  برس ا رف پر شر ا
دن ن رردی هررا ا  ا نقررر عرردال  انزی  و ح رررا یره عملرری امررا  علرریعرردال  دن  رر

ا نخمسرلماناو  هان برن ی شده ا ر ی هزرر منراد د م رم نا شر ا مان رد  ررا ر مرخالی نا ر
از ملیر  هرا ا  خمیر  هرای متولرب از نرخ انی هرای مقالرس محسرخ   بس مکو  اهن بیر 

ا  رد  بررا  و ح رررااز ناه ررای  شرر ا ی مرر مرری شررخدی افررخا عرردالوتخاهی امررا 
برخده ا ر ی فرضریس مقالرس  و ا ر  زرس عردال  برس همراو میدانری زرس دن ن ردی  فرزندانر

ا پیخ روف  نراو برس مکور  افراد زم حرفی  ا بری بنریرا نر ثیر داشروسن دن نا رر افرراد مسروسد 
نیررد نقررر  ررور ی داشرروس ا رر ی امیررد  و زررس حرزومرراو دن مسرریری باشررد زررس  اهررن بیرر 

  و  ران داشوس ا  ی امیرمؤم او دن

 هان مخالیی ن ن دی هان نا ردال ن  یرهن اما  علی: عواژگان کلیدی

 

                                                           
 Mahmud.samani@gmail.com                  اابسوس دانشگاه مسانر ا  می  م ا وادمدنس دانشگاه فره گیاو ا  ی1
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 های مدیران و کارگزاران در حکومت علویها و ویژگیمالک

 1محمد  بحانی  امچی

 چکیده:

زان مرردی زرران داناو ا مررد راو حکخمرر  از عخامررن م ررم ا ا ا رری دن ثبرراا ا زررانا ی 
از د رزمراو دن فلسرفس  یا ری ا نران   نطرخن فکرر  یا ری دن میراو های  یا ی ا ر  زرس ن ا 

بررس م رر  نگرراه ال رری ا نخحیرردی بررس  یا رر  ا  ر بررخده ا رر ی امررا  علرریموفکررراو مرردن 
نقررر مررد ر وی زرران داناو دن امررخن ا ونررادین امومرراعی ا نرر میف ام یرر  ا نفرراه مرررد ن ما گرراه 

افررلی حکخمرر  ا رر می حفاحرر  از هسررو دن از نسازررس را رر   ای برررای مررد راو  اتررنا ررژه
های متولرب  و ا خردم  برس  نراو بررای نر میف  رسادا ا  ریادا دنیرخی مرد  دن ابساد ا م بس

دفرب ا اخرای ا   ا زان دان همرخانه دن پری  و ا ر  نرا حقری نا برر پرای داشروس ا  را برا لی نا 
زردنررد س میهررا ا مسیانهرا ی نا بررای زرران داناو حکخمر  نخفریم ا نما ردن ح ررا امیرر

نمخدنرردی ا ررف نگاشرر  بررس نای نخفرریفی مخ ب  رررزنر ا مررذم  میا زرران داناو فا ررد  و نا بررس
هرای مرد راو ا زران داناو دن حکخمر  علرخی نا برن ری زررده ا برس ا رف نحلیلی برخی از ا ژ ی

هررا ی همچررخو؛ شررراف  ا نویسررس ن رریده ا رر  زررس زرران دان ن ررا  ا رر می با ررد دانای م ا
دانی ا اد ین نسربررس زررانین نس ررد همررراه بررا نتنرردن انق بررین امانرر ف رریل  خررانخ

 نامی ا اا ومدانی باش دیخخی

 اا ومدانییدانین اانیننتندنانق بینامان نشا سوساما  علی واژگان کلیدی:

 

                                                           
 yamchi88@gmail.com             م زری دانشگاه علخ  ا مسانر  ر و علمئ یها ع خ  ان ا واد ی1

mailto:yamchi88@gmail.com
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 با مردم از دیدگاه امام علیکارهای اقتصادی همراهی و همدلی دولت راه

 1زهرا بظ خید
 2زهره خالقی

 چکیده:

ای ا ر  ا ا وناد ا نر میف حقرخر ا ونرادی مررد  از امرخن مّ رم ا حیرانی دنهرر مامسرس
هرای مرّدی مخامرس ز ردی هرای مامسرس نا برا چرالرنخاند  را ر بتررهر خنس  شفوگی دن  ون می

از ا ف نا مسئخلیف  رظ مامسرس با رد افرخت ا ناه هرا ی نا دن پریر بگیرنرد زرس دن  ری عمرن برس 
  ا همرردلی مرررد  نا فررراهم ز  ررد چرررا زررس نررا مرررد  همررراه ا هررم دت بررا   و مخمبرراا نضررا 

هررررد بررررخد ا داامرررری نتخاهررررد حکخمرررر  نباشرررر د  و حکخمرررر  همررررخانه مودلرررردت خخا
برس ع رخاو عرالی نرر ف الگرخ ا حرازم ب ورر ف شریخه هرا نا دن م ر   م او علیؤداش یامیرم

 -نای نخفرریفیبررس   همرردلی ا همراهرری دالرر  ا مرررد  اناتررس نمررخده ا رر یزس نحقیررد حاضررر
دنبررات نبیرریف برخرری از ا ررف ناه زانهررا ازمملررس: نخمررس بررس  رررما س  ررذانی داخلررین  نحلیلرری بررس

ز وررت ا ن رانا برر برازانن مبرانزه برا فقرر ا فقرر زدا رین  نخمس بس بترر زشراانزی ازشراانزاون
 میف دن ن ررا  ا رر می نرر ا ونرراد دانررر ب یرراو ایییمرری باشررد ا نوررا   حافررن از  و عبانن ررد از:

حیررانی حکخمرر   زنررد ی ملرر  ا فررراهم زررردو نفرراه ا نحّقررد زفررار دن زنررد ی  نرراو از امررخن
شرخدی چررا زرس فقرر ا ن گد روی از بدن ورر ف مخانرب نربیر  مررد  ا افر ح ا  می شرمرده مری

حکخمر  ا ر می مخّحرب ا ر  زرس دن پیشررف  امرخن  از د رد اه امرا  علری ا شاو ا ر ی
 .زانن ا داماا از  نا بس عمن  اندزان راو ا ب بخد شرا و 

 یال ن مرد ن اما  علیا ونادن همراهین همدلین د واژگان کلیدی:

                                                           
 sabokkhiz1@gmail.com          ن  را ر نان   ا         3 لبس  طس ی 1
 z.khalghe63@gmail.com        ن  را ر نفسیر    3فان  الوحنین  طس ی 2
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 قوق شهروندی از نگاه حضرت علیح

 1مسوبی  پاهی

 چکیده:
دن ه د رس مسرفوری خرخد چررس  یسر  ا حقرخر شر راندی چیسر   علریشر راند ز

ما گرراهی برررای شرر راند  اتررن شررده ا رر ی دن فلسررفس هررای رربرری از مرراو   ررویف حقررخر داو 
لغا رر   1511و ا رروخانا میررن ) (  رررو هیسرردهم ا نیررد مررا 1587نررا  1971انگلیسرری )

( بررر نسر ررب  1572 – 1515( موفکررر ا فیلسررخر  رررو نررخزدهم نررا زسررانی چررخو  ر  ررن )1513
دن چ رانده  ررو   رف مقالرس ا رف ا ر  زرس ح ررا علریداخورس انرد  رئخات اا نبییف حرد پر

پریر دن داناو حکخمر  زخنراه خرخد چگخنرس ا رف مسرئلس نا نحلیرن زررده ا ر ی نسر رب حررد ا 
زادی نحلین مخلفرس هرای حقرخر شر راندی چرخو حیراان زرامر  انسرانین ام یر ن مالکیر  ا  

 یبرع ده ا ف مقالس ا    ا برابری دن ن   الب رس

 ین اما  علید د اهن حقخر ش راندی واژگان کلیدی:
 
 

 

 

 

                                                           
 ا واد ان دانشگاه افف او ی1
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 با جامعه مدنی امروز رابطه حکومت علی
  1حمید  رمدی
 2مرن ی بدنی

 1 میس  قا ی م ر باد 
 چکیده:

بسد از مر او  قیفس ب ی  اعده ا بحراو دن مانشی ی پیامبرنشیسس با د واا د بر اا سس رد ر 
ی بحد مب ی بر مانشی ث "مف ز   مخاه ف ذا علی مخاه"نخمس بس حد  خم ا اشانا مسوقیم پیامبر با

ف ع نر ز می خخد  ران داد زس ا -پس از خخدنع نر امام  نا دات مرزدی  مخزه  یا ی علی
پخشانی مامسس  هر چ د عخامن بیرانی امازه براز ا ح خن  نرا نده دیهمدانای شانی  یا ی هم هس ؛

لحاظ شکلی دن افن ا وغیر بخدو اما نعد  س   دن  امخس نشیب ا ر چس بمدنی امراز با افن امام
لحاظ ماهخی شیسس با س پا تگخ ی دن برابر مرد  بدلین نن  از مان  خدااند موفااا ا   اما ب

زشب اما  ا اهمی  ع نر امام  ا نس فرد   اما  ناه نا برای هر خنس شب س دن خنخت د کوانخنی 
حال  اما  حکم  ظ م وت  بس نسبیر مامسس مدنی امراز می ب ددیاضسی  اامسس مدنی بس نسبیر م

پلخنالیسوی نخ و مرد  داند زس پا س عقلی  و خخد اما  ا   زس همخانه پا دان حقخر مرد  ا   زس 
 ب ابرا ف ع نر امام  مین فر   دهای مامسس نکیر را بسمخضخعی  می  ابدیبا نشتید ا شاو ا ف امر 

 ی مرحلس ی شدو ا نکامن شکن می  یرد ا اف  ازوسابی ا   ا پخ ا نس فرد   اما  نسبیر امرازی 
زس  را ر خخدزامگی فردینا سوا ی ا انوسا  نا مس ی می دهدیب ابرا ف مرد  با دا نسبیر موفااا نس 

 مو اد بس نسبوین مشراعی  بس مس ای مقبخلی  نا  ی مکانیدمی موفااا نداعی می ز  دی   

 امام ن عدال ن مامسس مدنین مرد ی یدی:واژگان کل
                                                           

   Hamedsarmadi2000@yahoo.com             ن راو دزوری علخ   یا ی دانشگاه علخ  نحقیقاا ی1
 ن راو قاایدانشگاه علخ  نحق یا یعلخ    یدزور یدانشسخ ی2
 زانش ا ی انشد علخ  د  ی ی1

mailto:Hamedsarmadi2000@yahoo.com
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 یدرباره عدالت در حکومت اسالم یدیدگاه امام عل
  1حمید  رمدی
  2 انا دبیر
  1مسفر  هی

 چکیده:

از مباحررث م ررم د ررف مقرردس ا رر   ا رر  ا م موررر ف  یمخضررخ  عرردت ا عرردال   کرر 
ا  (یشرریسیاو عرردت )ال رر یمتولررب ا رر م ی ررر ون  رر   ا رر ی دن میرراو فر ررس هررا م بررب  و

االریف امرا   یعلر یدان ردی م  رر عردت ا عردالوتخاه یامام  نا مردء افرخت د رف خرخد مر
 یبلکرس  رظ نرامخس ال ر یعردال  نا  رظ نکلیرب ا احیفرس ال ر یباشردی امرا  علر ی ن ا م

بررس  یا رر  زررس دن  و عرردال  امومرراع یالب رررس اثررر ماا ررداو امررا  علررن   دانرردی یمرر
 مرخند نخمرس  رران  رفورس ا ر ی یا ا ونراد ین  یا ری را ن ر رس امومراع فخنا  رظ فلسرفس ا

 و ا  یا مف ررخ  عرردت ا عرردال نمدا ا یدنبررانه مس رر یدن ا ررف نحقیررد د ررد اه امررا  علرر
 یمررخند مطالسررس  ررران مرر ی رره حکخمرر  ا رر م دن ین رریدو بررس عرردال  ا ونرراد یناهکانهررا
 یعامررس مرررد  از نفرراه نسررب ینبرخررخدا یاز م رراهر نخ ررسس  ررافوگ ینیسرر  زررس  کرر ی یردیشررک

 از د رد اه ا ر   دن احقرار حقرخر مشررا  هرر فررد یباشرد ا نحقرد چ ریف امرر یمر یا وناد
 یو افرخلباشرد ا ا رف همرا یا  راده ز سر  میسرر مر یدن مامسس نخ رو حازمراو عرادتن موقر

 بداو نخمس ا نازید داشوس ا  ی یا   زس اما  عل

 یین حکخم  ا  میعدال  ا ونادن عدال ن ی: اما  علیواژگان کلید

                                                           
 Hamedsarmadi2000@yahoo.com             دزوری علخ   یا ی دانشگاه علخ  نحقیقاا ن راو ی1
 ب ا زانش ا ی حقخر دانشگاه  زاد ااحد  ی2
 مد ر   نحختزانش ا ی انشد  ی1

mailto:Hamedsarmadi2000@yahoo.com
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 با تکیه بر نهج البالغه یعدالت از دیدگاه امام عل یبررس
  1حمید  رمدی
  2ا همکاناو

 چکیده:
ا بدن ی  ون همس افراد بشر نا بس نحسیف ااداشوس ا  ی انساو از   مفاهیمی ا   زس ابساد  عدال  ازمملس

عدال  دن زند ین برای نسالی خخد ا اموما    ا وی زس خخد ا مامسس نا ش اخوس ا  ن بس ضرانا ح خن انزشم د
مب الخفب نسر ب  و دانای فراز ا نشی  دانای زانبردی فرا یر ا  ن  عدال   برده ا  ی با  نکس زلمسای پی 

مس لس عدال  از د رباز مدء م مور ف   مشکن زرده ا  ی  ااحد نا برای اوا ی ا   زس د ویابی بس  ظ مس ای ه
دن میاو  ا دن ا ف میاو اما  علی   یمباحث ا دردرس های بشر ا اد او ال ی ا اند شم داو  یا ی بخده ا

نان   حکخم  علخی ا  ی مطالسس دنف اهوما  نا بس عدال  داشوس ا  ور حکمراو ا حازماو نان   بیش
 زس   ا  دن مقا ب متولب بس زان بسوس ا   بس خخبی بیانگر ا ف مخضخ ها ی زس  و ح را یا  

حخاد  ا   ن ن  ا   یبی نا زس دن مخام ی با  و هر د نسامس ا مماشاا نکرد ا با ا برای او همسامیرالمؤم یف
ی بخد   ماا  یا ی نا بس ماو خر د ا  رانسا  ماو خخ ر نا برای  و ا یان زردن افران ا بر امرای عدال نام 

عدال  اموماعی نا می نخاو بس ع خاو بدن ور ف هدر از نشکین حکخم  ا  می نلقی زردی همچ یف می با س  
ا ن با مف خ  ا یب زلمس دن ن ا  حیابسی  پیامبراو ا نشر ب اد او بس م  خن نحقد  سو ا عدت  نخمس داش  زس

بس  ماند اما با حلم ماندنی نیس ی زشخن با زفر می  نقن شده زس ه ا  ن نا  نسا زس از ن خت خداانساو بخد
 ا بس فراخخن م خ اا  یا ین مخند نخمس خات بخده ا   های خن زلی می نخاو  ف  زس عدال  دن همس  یسوم

ا ی ای ا   زس ن ا   یای زس عدال  عم ا مد  ی فاضلسشخند بس  خنسنحلین میا مفاهیم ا دتخلخژ ظ نسر ب ا 
های ب ددی پس عدال ن هدر را ی نمامی ن یبرای نین بس  و نما  هّم ا م د ن ری ا عملی خخد نا بس زان می

دو ا   زس با  اندهدی  سی ما دن ا ف مقالس بر  و بخده فکری ا امرا ی نا دن عرفی  یا   ا حکخم  نشکین می
چ د نسر ب انا س شده برای عدال ن ابودا چشم اندازی از او نا هرچ د بس فخنا اممالی نبییف ا نر یم ز یم ا 

زرده ا من بپرداز م ی همچ یف دن ا ف نخشوان ن ی  د د اه اما  علی برن ی ما گاه عدال  دن  س بس بس پ
 بس د    ان می ا  فوان  و ح را  اه  یرهبس عدال  نا از ن اما  میداو اهمی  ا اعوبان

 مامسس مدنی امرازی نن   الب رسن نابطس حکخم  علین ن عدال علی واژگان کلیدی:
                                                           

   Hamedsarmadi2000@yahoo.com            ن راو دزوری علخ   یا ی دانشگاه علخ  نحقیقاا ی1
  انا شکخنزاده ا ( دانشسخی دزوری علخ   یا ی) مرن ی بدنین )شیر مربی  راه حقخر پیا  نخنعس ( سید نادمرد  ی2

mailto:Hamedsarmadi2000@yahoo.com
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 عدالت در تئوری و پراتیک علی
 1حمید  رمدی
  2ازبر زند او

 چکیده:
عدال  ا دن میاو همس مذاه  ال ی ا انساو های با اننار م اون ف یل  ا انزشی باانر از 

احساو نیس ; ا    زس د ف انساو  ازی ا مامسس  ازی ا نکامن ا  ; ا فن دا خنل  نا پس از نخحید 
 ر و می فرما د:  . ا ا اس د فن دن ناس انزی ها  ران داده ا اهمی  فخر الساده ای برای  ن ا  اتن ا  

فرمخدند:  پیامبر ازر  .او داده ا  خدااند بس عدال  ا احساو فرم  « یاو اللس  امر بالسدت ا ااحساو»
مسمخعس نقخا ا پرهیدزانین دن ا ف  فوان  « یمما  الوقخی فی  خلس نسالی او اللس  امر بالسدت اااحساو»

عدال  بس مس ی حقیقی زلمسن . خدا ا   زس می فرما د: خدااند بس عدال  ا احساون فرماو می دهد
ب ابرا فن هر خنس افرای  ا نفر ون نسااز از  انخو عدال  ا  ;  س ی هر چیدی دن مای خخد  ران  یرد; 

می  ر افن عدال  ا   ی اما  فادرنویسس ا  کس دن امخن اموماعین نسااز بس حقخر د گراو بر خ 
نرازای   سرن هماو عدال  ا   ی نرازا ی زس بس  خن د یدن حد نا از با ن  «المیداو السدت»فرما  د: 

یق  نا نشاو می دهدن اندازه ها ا حد اعودات نا نبییف می ز دن عدال  نید هماو نرازای مدا می  ازد ا حق
السدتن ااننار »فرمخده اند:  امیرمؤم او علی . د ید   سر دن همس عرفس های زند ی انساو ا  

 عدال   و ا   زسن برا اس اننارن حد مرد  بس  ن ا داده شخدن الی احساو  و «اااحساو; الوف ن
او السدت میداو اللس الذی اضسس للتلد ا »ا   زس ع اه بر ادای حقخرن بر  ن ا نیکی ز ی ی نید فرمخد: 

عدال ن نرازای   سر خدا ا  ن خدااند  و نا برای )حفو حقخر( انساو ها  ران «ننبس ا امی الحد
اهوما  خخد نا بر امرای عدال  ا شاو نما   . داده ا  و نا برای امرای حد ا بر رانی  و نن  زرده ا  

زس عدال  علخی مخند نا ید همس  زاده اند شاو م او می باشد ا دن ا ف مقالس نا کرد   ذاشو د نا ما ی
 نئخن ظ ا پرانیظ  و اما  هما  بس مقخلس عدال  مخند برن ی  ران می  یردی

 ن عدال ن حکخم ن د فیعلی واژگان کلیدی:

                                                           
 Hamedsarmadi2000@yahoo.com              دزوری علخ   یا ی دانشگاه علخ  نحقیقاا ن راو ی1
 زانش ا ی انشد حقخر دانشگاه  زاد م ا  ی2

mailto:Hamedsarmadi2000@yahoo.com
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 ایجاد آن در سیمای نهج البالغه ماهیت فتنه و عوامل انسانی
 1حمیدنضا  ران او
 2ال از  ربانیاو
 1محر  نحیمی

 چکیده: 

دن بیاو چیسوی ا ماهی  فو س؛  و نا دن ن احر با  ثانن لخاز ن زانزردها ا  ح را علی
را اا نفسیر نمخده ا فو س نا نا دادی ممودب از حد ا با ن می دان د زس بس  ب   راحی ا د یسس ی 
عام و  ون مخم  پخشید ی ا مسوخن ماندو حد از  البانر شده ا مسرا ی برای نسلو عانداو ا 

دن نحمین ع افر ا افخت م حرر ا مسسخت بس ع خاو مکو  ا عقیده ی حازم بر مامسس دشم او د ف 
با حاد   شوف فو س بس  ب  ااژ خنی دن ماهی  احکا  د  ی  م یفؤدی ا از د د اه امیرالممی  رد

 سا نید نغییر میداو ا مسیان نشتید حد ا با نن  ثان  و بس فخنا فرا یر داماو فرد ا مامسس نا فرا رفو
 ا پس از ا خ  دنماو نشخد فرمامر ه ز  فرد ا مامسس خخاهد بخدی  ی یرزس ا ر از ا خ   و پیر

عل  نحقد فو س بر دا فخنا عخامن مخضخعی ا عخامن انسانی براز می  ابد  ا مراد از عخامن انسانی 
ش  اده ای مبدأ ا م عخاملی ا   زس انساو بس فخنا عالمانس  ا ریر عالمانس با لحاظ ا ژ ی اخویان ا ان

خء ا عقن  وفاده از ندبیر  ندبیری ا   زس انساو با ا یا اشدن ا نخ  عالمانس ی  و فو سا ساد فو س می ب
نخأ  با  ین بدع   ذانیا دنیا پر و ییر عخامن متولفی چخو ن ا    لبخخد نح  ن ث یشیطان

ا حسادا ا نحمن نداشوف عدال  برای نین بس  یدنیان دشم  ین نساهن بس م   ز با انگانیهخاپر و
 یم ن ا نا  اه یا   زس از نا یافو س ی ریرعالمانسن فو سا  مقافد خخد بس ا ساد فو س می پردازد

نمیم ا ن ینشتید حدن حاهربی  یمسیان  ران دادو افراد برا یردزس مسلخت عخاملی از مملس: یشکن م
 ناناا از د ف می باشدی بر ا اس احساس نس نسقن ابرداش  ی یر

 فو سن ماهی ن عخامن انسانین عالمانسن ریر عالمانسی واژگان کلیدی:

                                                           
  sarvariahhr@yahoo.com         ا واد ان دانشکده ال یاا ا علخ  ا  می دانشگاه نبر د ی1
  eqorbanian91@yahoo.com     زانش اس انشد نشوس فلسفس ا ز   ا  می دانشگاه نبر د ی2
  rahimimoharam11@gmail.com                 ددانشگاه نبر یزانش اس انشد نشوس فلسفس ا ز   ا  م ی1

mailto:sarvariahhr@yahoo.com
mailto:eqorbanian91@yahoo.com
mailto:rahimimoharam11@gmail.com
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 پس از رسیدن به امامت و حکومت لفه های سیاست اخالقی امام علیؤ تبین م
  1حسیف  لطاو محمدی 

 2فا مس  لطاو محمدی
 چکیده: 

مقالس  بس  یا   چگخنس ا    ا ف  خالی ا   زس هدر ا ف  یا   چیس   ا نگاه علی
ااژه  یا   بس مس ای ا دا  بس چیدی  بد منلح   و ا  ی بر ا اس مبانی  افوف مخا  برای  و ا   ی

ا    ن می نخاو  ف   یا   دن مس ای عا  ن نسلی اا   ا نهبری خلد برای حرز  بس  خی خالد ا زمی س 
 ازی نحقد هدر خلق  انساو ا   ی نسر ب  یا   دن مس ای خات  و نید چ یف ا   ؛ندبیر ا ادانه 

بس  یا   ن نگاهی نخحیدی ا ال ی ا   ی  یا    مسیر نحقد اا   ال یینگاه علیس دن امخن مامس
بس دلین نقر ا ا ی دن شکن  رفوف نفوان ا اخ ر مامسس ن ا ناثیر  اخوان ا نفوان حکخم  دن  رش  ا 

عبانا  رد ب یاد ف دن حکم   یا ی علی رنخش  مس خی مردماون ما گاه برمسوس ای داند ی نا ک
لسفس فا   از  یا    و  خنس زس با د باشدی ن ی  یا ی دن نگاه اما  ن ن  ا بس  ند احراز  دنا نیس ن دن 

 خرا ا افال   و ن اخ تن پرهید از دنیا  را ی ا نعا   افخت اخ  ی ا  یا ی نخمس بس   یا ی علی
میاو خدا ا مرد  احازمی حکخم  پیمانی ا    س مانبس  ح را و مطلخ  شمرده می شخدی از د د اه 

میدد ا دنا ن  ا از ناه های مشرا  ا انزشی  خر خلدن دن حکخم  علخی دن هم می نعا   د ف خدا ا حق
ال ی  نعی  حداد ا وقران می  ابد ی ا وبداد دن بی ر علخی ما ی نداندی احیفس اما  نید فرماو بردو از خدا ا

 یا   اخ  ی عبانا ا   از:حد  لبین عدال   م مور ف مخلفس های و ح را ا   از د د  اه 
محخنین ابدان انگانی  دنان نقخی  یا ین زرام  انسانین مرد   را ین فلس مدانین ع د م دین ا 

ا هر  ظ  نیس  هیچ  خنس  سسوی میاو  فوان ا زردان  سییدن زاننامس  یا ی اما  علیمنلح   
میت  ا زمانی زس  دنا نابس د    رف   بس هم  اخ ر ا  یا   نا و ح را نرمماو د گری ا  ی

ی دن  حخزه  یا   از عرفس د ان  نم بر نواف  ا نس بس ب انس حفو د ف نه ای افخت اخ  ی نا فرا نگداش ه
و   ذاش ی اخ ر  شر نازا بر  یا   از  یا   نای بر رداند انس بس ب انس حفو  دنا از د ف ما س 

 و ح رای و بخد ا دن زانخو نخمس   او ما سنبخدن بلکس دن ح را
 یا  ن  یا   اخ  ین حکخم ن علیاخ رن  ی واژگان کلیدی:

                                                           
 hoseinsoltan@yahoo.com       فخر لیسانس ز         ی1
 دانشسخی دزوری ی2
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یت درسیره امیرالمجا  منین علیؤیگاه مدیر

  1محمد  لمانی زیا ری

 چکیده:

ن رر  الب رررس زوررا   رانسرر گی ا رر  زررس  لررس هررای نفیررب علررم احکمرر  ازمررات نا 
نسررتیر نمررخد اچررخو نبیرریف انفسرریر   رراا ال رری نا دنخررخد داند لررذا ام القررر و نررا   رفرر  ی 
فنرراح  اب ررر   و همررس نا موحیررر ا ا ررودات  و همررس نا مسررا  ا حرافرر   و همررس نا 

بررا ادت نشرریف ابررا حکمرر  ا عرردال  بیرراو موسسرر  نمررخد ی  کرری از مخضررخعانی زررس دن ون  ز 
 رد ررد مسررئلس حکخمرر  امررد ر   دن و مرری باشرردی ن رر  الب رررس حکخمرر  نا امررری امو ررا  
ناپررذ ر برررای افررراد مامسررس دانسرروس لررذا ب وررر ف ا عررالی نررر ف شررکن مررد ر   زررس برخا رروس از 

دن  م یف علرریؤنر رریم  نمررخد ی نگرراه مررامب امیرالمررعرردال  ا فطرررا بشررری ا رر  برررای  و 
ن رر  الب رررس دنبررا  حکخمرر  ا مررد ر   بقرردنی مررذا  ا دت انگیررد ا رر  زررس از همررس  ترریف 
هررای ال رری ا نیررد  را شرراا فکررری مررخند نحسرریف  ران رفرر ی ا ررر زسرری اا ررب بی انررس بررس مبررانی 

بررد زررس افررلی نا فوررس نمانررده مررد ر   از م  ررر ن رر  الب رررس مطالسررس ای انسررا  دهررد دن مرری  ا
م  احرراتب نهبررردن ن رر  الب رررسن از ضرررانن ای حازمیرر ن ازحقررخر انسرراو از نقسرریا رر ی  

موقابررن حکخمرر  ا مرررد ن از ن ررانا اانز ررابی ابرنامررس ن رردین ازافررخت ا مسیرران مررد ر  ن 
احسرراس مرری ز رردن زررس  ازشرریخه هررای فررحیس  مررد ر  ن از اافررار مسررئخلیف اییی  مامسیرر  نا

 ل  نمی بی دیدنهیچ مد ر   ا  خانی ی چ یف  فوانی بر رفوس از عدا

 ن حکخم ن عدال ی رهن ن   الب رسن علیمد ر  ن  یواژگان کلیدی: 

                                                           
    mohammad_kiasari@yahoo.com             خانب فقس اافخت حخزه علمیس  من پژاهشگرانخ س ده               ی1

mailto:mohammad_kiasari@yahoo.com
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 آزادی از نگاه قرآن

 1نخه یافغر  لیم
 2افسانس حمید زاده

 :چکیده

مسس از  بن نا بس امرازبس ازمملس مساتن م م دنمامسس می باشدیابحث  و دنما مسئلس  زادین
دان م مف خ   زادی از د د اه  ر و نا مطرح  مطرح شده ا  یزس دنا ف پژاهر  سی  خنزلی

ز یمیاا  کس نابطس  و با اخویانانساو نا با نخمس بس   اا  ر و برن ی ز یمیهدر دنا ف پژاهر دنا 
س بف خ  با اخویانانساو نابطس داند ا  کس چگخنس ا ف م فحیس مف خ   زادی دن ر و امامسس می باشدیا

حث دنبانه ی  زادی  رح   اا موفااا از ر و زر م بس ب م بادنا ف پژاهر  سی دان  ا ف نرنی ن
بس  خنخ فس ما دنا ف ما بس برخی  ت او ش یدمط ری دنبانه  زادی  بپرداز می امخلفس های  و

اموماعی ا زادی مس خی همراه با   اا بر د ده ای از  ر و ا وفاده زرده ا میاا  کس   ا  زادی اموماعی 
ی مس خی زافی ا    ا ا  کس هردا دنز انهم با د بس مساتن مربخی بس  کد گر بس ن  ا ی ابداو  زاد

مامب عمن بپخش د اچگخنس می نخاند م  خناز زادی ا ف باشد؛زس هرزس بس فکرخخد باشد ا بس دنبات 
انسا  زانها افسالی  های خخدباشدنا د گرانساو ها هیچ اهمیوی نداشوس باش د  بس  خنزلی م  خن از 

 ف ا   زس خدااند انساو نا از هماو اات خلق   زاد ا با اخویان ا انوتا   فر ده ا  ؛ ا اا  زادی ا
نا مسئخت زانهای خخدی  ران دادهن ا بد   اا  ر و بر د دو ناه دن   نا بس خخد انساو اا ذان زرده 

 ا  ی ا ا ف د گر با انساو ا   زس ناه دن   نا انوتا  نما دن  ا ناه نادن   نای

  زادین  ر ون  زادی اموماعین  زادی مس خین اخویانن مامسسی ژگان کلیدی:وا

                                                           
   pajohesh_salimi@yahoo.comنفس ساو    راه فلسفس از   ا  می دانشگاه الی عنر ا ا واد ان  ع خ هیاا علمی ی1
 زانش اس فلسفس ا ز   ا  می ی2
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 حکمرانی مطلوب در حکومت علوی؛ بررسی عنصر حاکمیت قانون

 1علی   رابلخ

 چکیده:

 یرنررده برای از  ررخانیف ا رر  زررس دنحکمرانرری خررخ  نیازم ررد چررانچخ  عادانررس
ای امرررا  رررددی حازمیرر  فررخنا شا سرروسحما رر  زامررن از حقررخر افررراد دن مامسررس بررخده ا بررس 

شررخد ا ما گرراه های حکمرانرری مطلررخ  شرر اخوس می ررانخون امرررازه بررس ع ررخاو  کرری از مشتنررس
هرا داندیا رف مشتنرسن برس مس رای حفرو ا بدن ی نا دن مطالسراا مربرخی برس زان مردی حکخم 

ی  ررانخو امرررای  ررخانیف بررس  ررخن عادانررس ا نعا رر  حقررخر همررس افرررادن دن ا رر  ن دن مسرررا
م رردی دن مف ررخ  ا رر می ا رربرری  و نا  ابرردن مخضررخعی زررس نفررااا  انخوشررر س  مف ررخ  می

 رازدی ا ر    رانخو ا ن رم نا برس ع رخاو  کری از افرخت ا ا ری خرخد مسرفری زررده ا نما او می
ا رف مخضرخ  زرس  کری  .ناه ن وگانی نا دن  ا س عمن برس مقررناا شرر س  مسرفری نمرخده ا ر 

هررای حکخمرر  علررخی ا رر ن ن شررس دن زوررا  ال رری ا  رر   بدن رراو د ررف  ژ یاز بررانزنر ف ا
داند بس نحرخی زرس نگراهی اممرالی برس  ریره ا رف بدن راون اهمیر  ا رف امرر دن برپرا ی ا حیراا 

 ررازد؛ امررری زررس دن ا ررف نخشرروس مررا بررس حکخمرر  ا رر می نان برریر از پرریر خا رنشرراو می
 برن ی  و خخاهیم پرداخ ی

 م دین حکخم  علخین شر س یحکمرانی مطلخ ن  انخو واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 asohrablu@yahoo.com        زانش ا ی انشد حقخر عمخمی دانشگاه ن راو    ی1
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یت ایمان   حکومت علوی و راهبرد توسعه امنیت اجتماعی با محور

 1محمد نقی شازر  
 2ابخالقا م شازر

 چکیده:

 رخات افرلی نگاشروس پریر نان نبیریف مخلفرس هرای ام یر  امومراعی برا نازیرد برر نقررر 
عی دن نگرراه ی مخلفررس هررای ام یرر  امومرراا مرراون دن اند شررس حکخمرر  علررخی ا رر ی پرری مررخ 

با شر اخ   رابی برس ب یراو هرای حازمیر  ا چیسروی انسراو دن ا رف نفکرر امکراو  اما  علی
پررذ ر ا رر ی از ا ررف نا نگاشرروس حاضررر بررا نای زوابتانررس ای ا نا کرررد نخفرریفی نحلیلرری 

و ا ر  زرس زخشیده ا   از داده های مطالسرانی برس ا رف م رم د ر   ابردی بر   رد ا رف فر   رد  
دن اند شررس علررخین حازمیرر  ابرردانی برررای پیشرربرد فرررد ا مامسررس دن مسرریر نسررالی ا پیشرررف  
لحاظ می شخد؛ افداو بر ا رفن نگراه ا رژه برس ابسراد  خنرا خو بشررن مخلفرس هرای نرازه ا اثر رذانی 
دن الگررخدهی بررس دالرر  هررا دن  الرر  نسامررن بررا شرر رانداو ا نحقررد احررا ب حکررخموی همان ررد 

  اموماعی نا نما او مری  رازدی نقرر ا مراو دن ا رف امرر  کری از مخلفرس هرا مغفرختن ا ساد ام ی
ا دن نگاه حازمی  د  ی ا علرخی مرخند نازیرد مری باشردی ناهبررد اند شرس علرخی حرد دخالر  ا 
اعومرراد دن بررس زرران یری نررخاو نیرررای دنانرری مامسررس برررای افرر ح ا ا سرراد نضررا    سررورده بررا 

ا امومرراعی ا رر ی نویسررس عملرری ا ررف نسامررنن مشررانز  نقخ رر  اخرر ر ا فره ررن فررردی 
حرردازیری دن م رر  نخ ررسس ام یرر  مررامب ا دناو زا ا رر  زررس  کرری از بر   رردهای  و نبلررخن 

 ام ی  اموماعی می باشدی 
 حکخم  علخین ام ی  اموماعین  یا   د  ین ا ماوی   واژگان کلیدی:

                                                           
                                 14mt.shaker@gmail.com  می اما  فادردزورای ز   امامیسی پژاهشگر پژاهشگاه علخ  ا ی1
           f.gofteman@gmail.comاما  فادر پژاهشگرن پژاهشگاه علخ  ا  می ی2

mailto:14mt.shaker@gmail.com
mailto:14mt.shaker@gmail.com
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 دیده نفوذ در کالم امیرالمؤمنینتحلیل گفتمان پ
 1شاهپریعلی 

 2عباس  مااانی
 1 ید محمدحسی ی

 چکیده:

زرس ع مررس  یا خنررسداند؛ برس یفررا انسرران ین محوررخا شتنری  ا  فورران امیرالمرؤم یف
برا »داننرد ینرممرس شرده ع رخاو مر یزرس نخ رو ا یاالب ررسدن مقدمس ن ر  یمسفر یمحمد نق
؛ برررهمیف «دن افرر  بررف ابیطالرر  نا ینررخاو شتنرری   علرریهر ررد نمرر یمسمررخل یهرراشرر اخ 

 ا هرراحررخزه یدننمررام امیرالمررؤم یف یهرراهررا ا نامررسبسررد از  ررر و زررر م؛  فوررانن خطبررس ینا
ر بسرررد نفرررخه نا دنزررر   ضررربرررر متا بررراو داند؛ نحقیرررد حا یخافررر یابسررراد اثر رررذان

 یااز نای نحلیرن محورخا ا نحلیرن  فومراو مرخند ز کرای  رران داده برس  خنرس  امیرالمؤم یف
زرس برس فرمانردهاو ا فرمانرداناو  یهرا  فوران ا شراو دن نامرس یهراهرا ا شراخدؤلفرسزس ابسادن م

فرمانردهاو دن  یخرخاها ز راده یشده نما او  رد رد؛ زرس م مورر ف  ن را بسرد نفرخه فکرریاب   م
 باشدی  ینفس م یاز هخا یز ان ا  ع  پذ ر

 ی   ننفخه فکریالب رسن نفخهن ما خس : ن  واژگان کلیدی
 
 
 

                                                           
 زانش اس انشد مورممی زباو انگلیسی ا پژاهشگر  ر نی ی1
 ا واد  ان ا ع خ هیئ  علمی دانشگاه  زاد ا  می ی2
 زانش ا ی انشد علخ  اننبا اان )نازنامس نگانی( ی 1
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 های تمدن اسالمیدر تثبیت پایه رهنمودهای امام علی واکاوی
 1علیرضا شا د
 2نسر ف فواحی
 1نگان زرمی

 چکیده:
ا ر ن  یس  ظ نمدو نا  راز حیاا  و بدانیمن داناو نیبی ن زمانی ا   زس میداو ماند انی 

دان داناو ع خاو  لیسسبس  مین نقر اما  علیز دی دن نمدو ا ا بال د ی  و نمدو نا ن میف می
بتر ا  ی با برن ی فرااانی ا ن خ  ناا اا م سخ  بس ا شاو دن م ابب نیبی ن بسیان انزنده ا حیاا
 اف ی ا ف  برپیام نخاو نفااا مس ادانی میاو ا شاو ا  ا ر فحابسا مخامب ناا ی فر قیف می

ا بس نبب  و نگاه ناهبردی  مدبا ح را مح حب  بیشور اما  علیزیرا نشاو ده ده منا
های ن ری ی ا  می ا   ا دن  ال   مخزیبس ا شاو برای حفو ا بقای نمدو نخ اخوس برپیام

چس دن داناو حکخم   یا ی  د ده ا  ی اما  علیموبلخن  ر بس اما  علی ربا عملی پیام
د  ی؛  اخوانی ن ری ا د ید نا های ا چس پیر از  و ع اه بر اناتس الگخ ی عی ی ا نفوانی از  مخزه

نید بس افحا  ندد ظ ا شا رداو ا د   پراند او خخد انوقات داد نا م ابب د  ی دن داناو نیبیوی از 
ی اخیر ر ای عملی ا علمی از  برخخندان  رددی با نخمس بس نسد د حیاا نمدو ا  می دن دا  ده

های ب یاو نمدو د رپای ا  می ا نقخ   شکارای عملیانی م   نرمیم ا نیاز مسلماناو بس برنامس
ا نه مخدهای ا شاو نیاز مبرمی امخد داندی ا ف نه مخدها دانای  های اما  علی مخزهانزاو  و بس 

ا    از خرافاا ا مخهخماا ا م امیف ماهلی؛  دا بسد  لبی ا ا سابی بخده ا ع اه بر پیرا وف چ ره
 اندیمبیف پرداخوس بس نبییف ا نسمید حقا د ا ف د ف

 ی  نمدون نیبی ن نه مخدهاحکخم  علخین  واژگان کلیدی:

                                                           
 Alireza_shayegh86@yahoo.com              دانشسخی دزوری علخ   ر و ا حد ث دانشگاه  م     ی1
 TAHOOR87@YAHOO.COM          دانشگاه اد او ا مذاه   م ا مربی دانشگاه نازی مذاه  فق یدانشسخی دزوری  ی2
 skarami251@gmail.com       ن نفسیر ا علخ   ر نین مرزد نتننی اما  خمی ی زرمانشاه 3 طس  لبس  ی1

mailto:TAHOOR87@YAHOO.COM-
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 ی عنصر بیعت درگفتمان امام علیبررس
  1ز    شر فی ا دی
 2م یره نافس  وخده

 :چکیده
بیس  بس مس ی نس د بس پیرای از خلیفسن از  بن از ا    ا دن  ال  پیرای بی چخو ا چرا از ن یس  بیلسن 

ا     و نا نس ن  ا م سخم نکرد زس م   داد ا اف ح نمخدی دن خخانر  فوماو افین ا  می از  امخد داش  ا
نر پس اااژه ی بیس ن مس ای "مخلد مشراعی " ا "حد نسییف خ ف " بس زان نرفوس بخدی لذان با ا ساد ا ف نغییر خخ

ن ی نمخدند بیس  نا بس خخانر افین  و باز ردان دی علیررم نما  ا ف نغییر  ن ح را علیاز پیامبر
 ر نلفا نا داناو ز ادی زانبرد داش یخخانر هان بیس  همچ او بس ع خاو ابدانی م م م   نسامن بیشور مرد  ا خ

بس دزور ف  د ویابیبس ا  می بخدو مقخلس ی بیس  ا زانبرد  و دن هژمخنیظ زردو  فوماو ا  مین می نخاو  ف  
ا  می دن ا ف زمی سن ناهکانی ا ا ی م   خراب از بحراو  یا ی مخمخد ا مد ر   مخامب مسلماو بس شمان 

بس نبییف نئخن ظ مقخلس ی فخر ن ا نبخی مخمخد با ا ومداد از  یره علخیمی نادی بد ف م  خن پژاهر 
 یررم برخخندانی خ ف  اما  علیا   زس؛ علپرداخوسن دن فدد پا تگخ ی بس ا ف پر ر ا ا ی بر مده 

از مشراعی  ال ین عل  افران ح را بر بیس  عمخمی ا عل ی مرد  چس بخد با دن ن ر  رفوف  ن ر س ی نحلین 
 فوماو از  ا مخر ا دن پا   بس پر ر فخر می نخاو  ف  زس؛ دن ف ای بحراو پیر  مده پس از  ون عیماو ا 

ب ره  یری از  دانه ی خلفای ناشد فن اما  علیکن  رفوس دن  فوماو افین ا     ی با نخمس بس انحرافاا ش
زید ا  ع نر بیس  بس ع خاو م مور ف عامن هژمخنی بتر بس  فوماو مخند ن ر خخ ر نا ضرانی د ده ا بر  و ن 

ی از الگخی ملمخس نردن پا او ناند پژاهر با اناتس ی د واهای حدازیری ا هزر مدتیاا د یدن  پافشانی نمخدندی
نا اناتس دادهن  م یفؤدن هژمخنی بتشی بس خ ف  امیرالمخخانر دات بیس  دن  فوماو افین ا     ا نقر  و 

ا ف نکوس نا م و   اخ  زس نازید ح را بر خخانر مسدد دات بیس  ا مشرای نمخدو خ ف  خخ ر بر بیس  
مشراعی ن بلکس دن مقبخلی  همگانی ا بس عباننی هژمخنی همگانین بس دلین اهمی  ما گاه ع نر بیس ن نس دن 

 ابی حکخم  ا شاو دن ندد  حاد مامسس ی ا  می بخده ا ا ف نیس  مگر بس عل  نقر زلیدی ا ناهبردی پیرااو 
هر  فوماو دن پیشبرد اهدارن  یا   ها ا برنامس های داخلی ا خانمی هر  فوماو از مملس  فوماو مقدس 

 ا   ی 
 ن هژمخنیظ زردو  فوماوی فوماون بیس ن حد ا نکلیبن علین ر س نحلین  کلیدی: واژگان

                                                           
 zeinab.sh.a@gmail.com                  هیاا علمی دانشگاه پیا  نخن خخز واو             ی1
  nasehsotudeh@gmail.com             زانش ا ی انشد نان   ا   ن پژاهشگر     ی2

mailto:zeinab.sh.a@gmail.com
mailto:nasehsotudeh@gmail.com
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 احیاگر تقوای سیاسی در حکومت اسالمی ضرت علیح

  1 ید محسف شر فی

 چکیده:

نخاو ن شس های مرد  ا  ن مشک نی امخد داندن زس میدن حخزه  یا   زس مد ر   نخده
ا مسئخاو  و دانس ی  یا   با ااژ او ز ادی اننبای داندن اما  نقخای مد راو ن ا نا دن نادن وی ا بی

مای خالی نقخا دن ز ان  و بس اضخح احساس می شخد ا البوس باعث نانضا وی مخامب بشری از حازماو 
نداش ن پس از زس دن نقخا ا شا سوگی ن یری  هم زرده ا  ی از  رفی ح را علیخخد نا فرا

 ات ا وی دن نأس  25ز ان زده شد ا پس از   ی  و ح رااز مانشی نحل  پیامبر ازر 
ها ا مشک ا حکخموی نا دن عد  نقخا ا پرهیدزانی حازماو حکخم   ران  رف ن ن شس نما  انحرار

 یا ی دانس ن لذا برای االیف بان دن حکخم  ا  می پس از پیامبر بحث نقخای  یا ی نا مطرح ا 
 ناهکانی ا  ن زس ن  ا ی یا  ینقخامامسس ا  می نشر س زردی  ی برای و نا دن ابساد ن ری ا عمل

دن همیف نا وا انوتا  های حکخموی خخد مخند نخمس  ران دادی  و نا دن برنامس یح را عل
ا پشویبانی فکری از  ن ا نخانس ن نقخای  یا ی  حازماو ا االیاو شا سوس ا با نقخا نخ و ح را

بس همگاو مسرفی زرده ا بس فخنا عملی بس امرا دن اندن بس  نا دن حکخم  زخناه  و ح را
  خنی زس با  ذش   الیاو مومادی ا  خانی ه خز هم از  و زماو همگی از حکخم   و ح را

 دان دی ای  نمانی میشخد ا ا ف شیخه حکخم  نا شیخهبس بدن ی ا ع م   اد می

 یا رین نقخان  یا  ن حکخم ن اح: ح را علیواژگان کلیدی

 

                                                           
 sharifi55530@gmail.com       دانشسخ ی دزوری نان   ا    دانشگاه شیرازن ندن س دن  راه مسانر دانشگاه  م         ی1



        
544  

 ی امیرالمؤمنین علیحکومت، سیاست و عدالت سیاسی در سیره

 1محمد شر فی
 2بابظ هاد او حیدنی

 چکیده:
نر ف ز رب ای زند ي بشر از  د م نا بس امراز بخده ا   زس با ن ا   یا ي ا حقخ ین م م

های نا  اند شس ابد؛  کی از ناه ای د ویابی بس ندا ف  ون ن ا  اموماعي دن مامسس  اماو می
ع خاو  ظ الگخی ها ی زس بسا  ؛ اند شس های  یا ی اما  علی یا ی ا   ن ا وباس از اند شس

خنخت حکخم  ا  می ا  ی نگانند او ا ف مقالس ها بسحکخم  مامب ا زامن برای همس
فی ن اند نا ضرانا حکخم  ا ن ا   یا ی شا سوسن مشراعی  ال ی ا مقبخلی  مردمینزخشیده

های متولب اموماعین برخخند با م وقداون نابطس د ف ا ا وبداد ا خخدزامگین نفوان با مردماو ا  راه
الب رس ا مباحیی پیرامخو عدال   یا  ن نابطس اخ ر ا  یا   ا نابطس حد ا نکلیب دن ن  

لیلی مخند نح -ا با نای نخفیفی  ی ا حکخموی اما  علیهای  یا  یا ی نا مبو ی بر اند شس
ای دن  ظ ن ا   یا ی ) ا دن برهس دهد زس اما  علیمی برن ی  ران ده دی پژاهر حاضر نشاو

زخناه( نخانس  افخت ا مبانی م می نا با نخمس بس شرا و مخمخد اناتس ز د زس بازنا  ا نسلی ن ا  
سانضی میاو  خنس نن هیچا حکخموی ح را علی یا ی از د د اه ا شاو ا  ی دن ن ا   یا ی 

ن ا   یا ی عدال  محخنن نقر ن امخد نداندی مرد  دن ا ف زردان ا  فوان ا نفوان ح را
ا   زس  ین اا   ا حکخم ن ن  ان حد زساندن امر حکخم  دانندی از د د اه ح را یا ا 

بس  یمس عبانا د گرن ادانه مامسس ا  های بس د    اندو  و نا داشوس باش دی بها ا شا سوگیا ژ ی
ی 2شخد یخم  زس از  رر شان  مقدس ن  یم می مشراعی  حک1نیازم د ا  :  یدا ع نر ا ا 

 شخدییخلی  ن ا  زس از  رر مرد  محقد ممقب

 الب رسن  یا  ن عدال   یا ین حکخم ین ن  ح را علی :یواژگان کلید
                                                           

 m.sharifi@umz.ac.ir                     مازندناو دانشگاه  ان ا واد ی1
 applehdsaheb@gmail.com     ی زانش ا ی نشوس علخ   ر و ا حد ث دانشگاه مازندناو دانشسخ ی2

mailto:applehdsaheb@gmail.com
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 البالغهنهجدر  هاکارهای مقابله با آنعی و راههای اجتمابسترهای ایجاد فتنه
 1محمد شر فانی

 2 بادیعلی عباس

 چکیده:

الب رررس مطرررح شررده ا رر ی مررای زوررا  شررر ب ن  مباحررث مربررخی بررس فو ررس دن مای
های امومراعی مرخند د ر   رران  رفورس ا از ن ر راه فو رس ا ف مقالرس زلمراا امیرالمرؤم یف دن

دانی دنیرا را ی فا رقانس ا د ررفهررا ی  وا رر  زرس عمرده ها اشرانه شردهبسرورهای ا سراد فو ررسبرس 
هررای داناو ربرران لخد فو ررس مررخند برن رری  ررران  رفوررس ا ماه نررس ا رر ی  ررپس شرررا و ا ا ژ ی

ها پرداخورس شرده ا ر ی ا رف احرا ب نیرد موخمرس دا  رراه از ن ا واا بس احا ب افرراد دن برابرر فو رس
ی خطیرری مومراعی زرس احیفرسهرای ن ثیر رذان اهای   راه ا  راهافراد مامسرس ا ر : اااا انسراو

های مسمررخلی بتشرری بررس الو ابرراا برر دای داننرردن ا ثانیرراا انسرراو رازی د گررراو ا  نامردن   اه
ای نفورران پرده نداننررد ا از  ا رر  برس  خنررسا  حراد مامسررس زررس   راهی چ رردانی از حقررا د پشر 

  راو  ران نگیرندیی فو سز  د زس فر   نتخنند ا مخند  خءا وفاده

 یبسورهان مقابلسن فو س اموماعیالب رسن ن ن  ح را علی :یژگان کلیدوا
 

 

 

                                                           
 انشگاه شیرازا واد ان د ی1
 aliabasabady@gmail.com            دانشسخی دزوری دانشگاه  م ی2
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ساز و کارهای عملی مردم در نظارت همگانی بر دستگاههای دولتی جهت ارتقاء سالمت 
 اداری  )باتاکید بر راهبردهای سیره علوی(

  1 میس شسبانی  
  2نضا ناب  بادی
 1الی اللس حسی ی

 چکیده:
برن ی  ازازانهای عملی مرد  دن ن انا همگانی بر د وگاه ای  نبییف ا هدر پژاهر

ا مرانی ا بس فخنبانازید بر  یره علخی می باشد ینای پژاهر  دالوی م   اننقاء   م  ادانی
زمی س  دن یدن حکخم  علخ یپا تگخ  یالگخ بیاو مسئلسی ا زوابتانس ای می باشد یمطالسس ا  اد

 نحد  ل  ا عدال  مخ ا مسئخت دنیاو انزشش راند ی یا  از  ر د ن نربی  ین انا همگان
ازم کر دن مامسس  یافخت امر بس مسرار ا ن  ی از یبس عملیان یبرابر مامسس اهمچ یف  اهوما  مد

با امخد   اهی ناز افداو مرد  بس حقخر خخد  ب  افدا ر ن انا ا فشان بر ادانه فخنا می پذ ردی 
بیر ا زم مرد  از ابدانها ی   انخنی برای اادان  ازی مسئخاو ا مد راو  ز  د او امخن مامسس ا ا وفاده

شی شاخد های عق نی  م طقی ی فرامخدو دن برابر افکان عمخمی شده ا  دالوی بس پا  تگخ بخ
ا زان مدی ا ن بنیرا ا هخشم دی ا ماو مبو ی بر نرمیحاا علمی مان د نتندن نس د ا

بخدو انوناب ا ی زس ننن ا بخی  خمی  ا باندبازی  داشوس ا زمی س هم حدبی ما گد  ی  و بس شکن 
 از پیدا ر فساد ادانی ا  خء مد ر   ا نازان مدی  ازمان ای امرا ی دالوی میشخد ا  کی از نوا    

 بانز  و ن مشتد نشدو  مد راو  لخده ا موتلب دن  طس مامسس ا  ی

 ی  م  ادانینکرناما  علی از م ن ینامر بس مسرارن انا همگانین واژگان کلیدی:

                                                           
 زانش ا ی انشد نشوس حقخر عمخمی  ادانه داد سوری ا واو مرزدی ی1
 tajabadireza@yahoo.comمساان   مخزی مرزد نحقیقاا ا  مخزی زشاانزی ا م ابب  بیسی ا واو مرزدی    -زانش اس انشد زوابدانی ا ا    ن انی ی2
 ا واد ان دانشگاه  زاد ا  می اناا ی1
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 علوی وظایف سیاسی حکومت

 1می ا شمتی
 2عنم  مردانی نیا

 چکیده:

 اخوان حکخم  نس فرفاا بس دلین نقر  و دن مد ر   امخن  علیاز نگاه ح را 
 یری نر بس دلین نقر  و دن شکنا ونادی ا اموماعی ا ن میف ام ی  ا  بادانی ا نفاه مرد ن بلکس م م

ز دی نفوان ا اخ ر مامسسن  رش  ا  رنخش  مس خی مرد ن ما گاه برمسوس ا م می پیدا می
های مد ر وین شیخه زمامدانی ا نفوان با مرد  ا ن انا بر عملکرد ا مد ر    ناو بس د وخنالسمن

م  خن حسف امرای امخن زس بس ن میف ام ی  مامسسن نضا   عمخمی مرد ن ا وحکا  ا ثباا حکخم  
دال ن بس  اما  سها پرداخوس ا  ی دن اند شمکرنا بداو ر  رددن از مسا لی ا   زس اما  سم

ی  دنا ا   ا مفاهیمی چخو  لطسن برنری مخ ین نحکیم ا  دنا  لبی دن  و مس ای ن اد داننده
ناه نداندی ا ف نگاه با اند شس ا برداش  رال   و داناو زس حکخم  نا بس  خنزامن بس مف خ   لطس 

بخده ا هدر  رفو دن زام ا موفااا ا  یدن ا     دنا مدتی از حخزه زان  یا    لبی می
 یا  ن هدا   بشر بس  خی زمات ا نسالین ا ساد ن م ا عدال  ا ملخ یری از حلم ا  وم بخده 

بخد احیا ر حکخم  ا  یا وی  ها رلبس داشوس ا  ی علیر م بسهای مس خین برد گاهمیشس م بس
  یسکس نمخده ا ب ا ن اد ا ا شاو  یا   ا    نان با د   ا ز با ی امامسّی  نما ن م زس پیامبر

 ن  یا ومداناون مامسسن  دنای یا  ن حکخم ن اما  علی واژگان کلیدی:

 

                                                           
 m_shamkhi@yahoo.com           اهخاز             چمراو ش ید ا واد ان دانشگاه ی1
 mahzdmardani@yahoo.com   اهخاز    ش ید چمراو ا حد ثن دانشگاه  ر و علخ  انشد یزانش ا  ی2
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 اران در سیره امیرالمؤمنین علیارکان، شرایط و وظایف مسؤلین و کارگز 

 1مر م ش ابی نابری

 چکیده:

ای دن  رررا زرران دانانی ا ررد ا زررانداو ا رر ن از همرریف نا افرر ح امررخن هررر مامسررس
انرد زرران دانانی نا برس خردم  بگیرنرد زرس لیا ر  زرران نا زمامرداناو دانانرد ر زخشریدهنهبرراو ا 

هررای بسرریانی از مانرر  زمامررداناو ا حازمرراو نسررب  بررس داشرروس باشرر دی دن نرران   حسا رری 
ازه حسا ری  ا د وری زرس ح ررا هرا برس انردزان داناو امخد داشروس ا ر  امرا هریچ زردا  از  و

هررا ی زررس نهبررراو ریررر ال رری دن عرردت ا ننرر  زرران داناو ن رریدی فرمرراوداشرر ن نمرری علرری
زردنرد از  نسرا زرس برخرخندان از  رظ بیر ر زلری برر ابسراد امرخدی انسراو نبرخد خخد فادن مری

هررای امررا  زررردی امررا فرمرراویهررا ی نا هررم ا ررراو مررزررردن بترررمسمررخاا ا ررر مررا ی نا  برراد مرری
ای زررس همررس ابسرراد د بررس  خنررساز  ررظ مررامسیوی برخررخندان بررخ مان ررد پیررامبر ازررر  علرری

زرردن اا  رفر ی زمرانی برس زران دانی مسراتن حکرخموی نا  خشردد مریامخدی انساو نا دن بر مری
-زرردن ه گرامی زرس  نراو نا برس ممربنا بس نقخا ا نرس از خدا ا نخمرس برس  خررا نیرد دعرخا مری

پرهیررد از دادن نعا رر  حررات مرررد  ا نخمررس بررس حفررو شتنرری   نرراو ا  انی مالیرراا فرمرراو مرری
شرردی دن ا ررف پررژاهر بررس مرر ا  ررد  ر زرران داناون احررا ب ن د ررد ا زان نا هررم موررذزر مرری

زان داناون احا ب حرازم نسرب  برس زران داناون نحرخه برخرخند زران داناو برا مررد ن برخرخند امرا  
 با زان داناو خطازان پرداخوس خخاهد شدی  علی

 یمسئخلیفن انزاون  یا ومداناون ن حکخم ن اما  علیاحا ب واژگان کلیدی:

                                                           
 maryam500@ymail.com      مخخوس زانش ا ی انشد نان   ا نمدو ملن ا  می دانر ی1
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 به مالک اشتر منین علیؤر نامه حضرت امیر المعوامل اجرای عدالت اجتماعی د

                                                                    1یحسف فاد   
 چکیده:

حررازم عررالم ا مسنررخ  ال رری ا رر  زررس دن نامررس  م یف علرریؤح رررا امیرالمرر
خخ ر بس ا رواندان خرخد مالرظ اشرورن نکراا فرااانری دن نا روای حکخمر  ال ری ا احرا ب  و 

ز رردی  کرری از مخضررخعاا م ررم  ابررن ا رروفاده از ا ررف نامررس  رانقرردنن عخامررن عرردال  بیرراو مرری
 ا ف نخشروان برام ا ر یومراعی زرس دن اننبرای برا حرازهای د رویابی برس عردال  اماموماعی ا ناه
دال  امومرراعی دن نامررس ح رررا نگررانی  افوررسن عخامررن امرررای عرر ینحلیلرر ینای نخفرریف

ز ردی از ا رف نامرس عرخاملی م مری دن ا رف زمی رس ا روفاده بس مالظ اشرور نا برن ری مری علی
شخدن هرچ د برخی اخونات برس حرازم نرداند ا بررای هرر فرردی  ابرن امرا ر ی برر ا راس می

انررد از: اعوقرراد حررازمن اخرر ر نررر ف عخامررن امرررای عرردال  امومرراعی عبررانام ررما ررف نامررسن 
حازمن نفوان حرازم برا زران داناون نفوران حرازم برا مررد ن نفوران حرازم برا دشرمفی ا رف عخامرنن 

هرای  خنرا خو عردال  امومراعی از  بیرن عردال  حقرخ ین ا ونرادی مناد د فرااانری دن حرخزه
 ا  یا ی داندی 

 ن زان دانن اعوقادن اخ رن نفوانیلظ اشورن عدال  اموماعین ماعلی :یواژگان کلید
  

                                                           
 sadegi114@chmail.ir             حخزه دن نشوس فقس ا افخت    4ا واد حخزهن  طس  ی1
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 طالب ّقانّیت والیت علی ابن ابیتالش سوزنی سمرقندی در اثبات ح
 1نامیف فاد ی نژاد

 چکیده:
بداو نرد دن نا   خزنی  مر  دی دن اد  فان ی با هّدالی ا هّوازی  ره خخنده ا  ؛ اّما ای ن  ا شاعر 

ند زس انیس  زس بس ا ف شیخۀ مذمخ  مر خ  عنر خخدن نفوس باشدی شاعراو د گری  بن ا بسد ای بخده اد  فان ی
سوسبد ف ناه پای  ذاشوس ی ناب اا اند زس  یما اند؛ اّما پس از نحّخت ناحی ا فکری نس ن  ا از  ذشوۀ خخد برات  م 

ر م ا داانی افراد بر ا اس  ذشوۀ ا شاو باشد؛ دن اندی ا بد ن ا ماادانس از خخد بس  اد ان  ذاشوسا  ثانی بی
س دن نا نید دان م ز -زس اّنفا اا با  خزنی م  اماا داشوس -نان   اد  فان ین شاعراو بسیانی چخو   اتی ردنخی

بّرا از هّدالی ا هّوازی نبخده زنی خاندی  اند ا زباو بس فحر ا نا دا  شخدهز ان اشسان بل د د  ی ا  تی ی خخدن م 
نخاند از دا رۀ ا ف نفوان بر ز ان باشدی چرا زس ای ب ابس ننر س خخد از  ذشوۀ  یاه خخدن اناب   مر  دی نید نمی

زرده ا نخبۀ ای نید مخند  بخت دن اه ال ی اا ب شده ا  ی از  رفی دن ز ان هدلّیاا نافخا  این ابیاا موسّدد ا 
 راده ا  ؛   ال  دن اثباا حّقانّی  اا   علی ابف ابیبیوی امخد داند زس  11نر از همسن  نیدۀ م م

د گر   ف م   زس برخ را ن یر ازالمین ا  ی بین یر بلکس عد مزس  قی اا دن اد  فان ین نس ن  ا بیای نیده
ن اند؛ ای با ا ودات ا ا و اد بس  ر وپرداخوس شاعراو اد  فان ی زس فقو بس مدح ا م قب  خالی امیرمؤم او

ا نسر ب م طقی از دا ااژۀ زلیدی مکو   دن ا   ن  سی دن ش ا اندو علیحد ثن ناا   ااخبان نان   ف
ان ی دن های فداشوس ا  ی زم لطفی نذزره نخ ساو ا نکران  و دن نان   ادبّیاا« اا  »ا « امام »نشّیبن  س ی

زید هّدالی  خزنی از  ظ  خ ا اح انن رهای بس دان از اننار ن ّنحس د خاو  خزنی افرالد ف شاهن  حسی ین م 
 مر  دی زس بسد از ناّمن ا ند ید دن د خاو ای نید نوخانسوس  ا نتخا وس م  نفانس   ااا ز د؛ باعث شده ا   نا 

حّ  اهن بی  عنم  ا   ان اه َمسات ملخههیچ دافب حّقانّی  اا    ا ری بس  خزنی نات  ا م  ا م 
دن پردۀ فرامخشی  ا ش ا اندو علی« اما »دن نسر بداده نشخد ا بس نبب  و نید زان انزشم د  خزنی  علی

خّمس ا «اما  زیس  »بماندی ا ف نخشوس  سی داند با برن ی ع م  زان  خزنی دن  رادو  نیدۀ  ن چ رۀ م 
یدن نشاو های ا ف نحقا  ی  افوس نحلیلی فراهم  مده -نری از ای اناتس دهدی ا ف پژاهر بس شیخۀ نخفیفیبتشخده

حّ  اهن بی  عنم  ا   انادهد  خزنی  مر  دین شیسسمی خاو ا انادنم د  اداا بخده زس ع ای م 
 دانسوس ا   نس خلفای ناشد فی می نا فقو برازندۀ علی« اما »

 ن اا  یم ن  اداان  خزنی  مر  دین علی: اماواژگان کلیدی

                                                           
 www.rsns1970@gmail.com     ا واد ان دانشگاه  زاد ا  می ااحد اهر   ی1

http://www.rsns1970@gmail.com
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 اساس دیدگاه های مقام معظم رهبریحکومت وعدالت علوی بر 

 1امی س فالحی

 چکیده:
زس خدااند دن  یا  ن بس  خن یامقدس دن  مخزه ها انسالیم ا  معدال  از مفاهیم ااا 

زرده ا   ا بیانگر ا ف  یداد دن مامسس مسرف از اهدار ان ات انبیا نا ا امس عدت ا ی ر و زر م  ک
خخاهد داش  ام او از  یثمره م ان ا ی خت نان   ن ناز  ی پیامبراو دنمطل  ا   زس زان ان

لدا  نعا    طس  یس از د د اه اما  عل سو اعدت پر خخاهد شدی عدال  نا  نسا اهمی  داند ز
دن  یاما  عل یمان  خدااند می باشدی د د اه ها حازماو از یدن حد محرامیف برا یزند 

عادانس دال  با مل  باشد نابطس  عدال  ا یر ف الگخنخاند بس ع خاو شاخد ن یمسئلس م م عدال  م
دان د  یم اعدت مرد  بسد از ن خت اللس اعلم ا نا بس ع خاو اما  مسنخ  ا ی ناو زس عل یچس برا

فس عادتن نگر سوس اندی از ن ر اان وس اخلی نا از د د اه  ه انساو زامن ا ی ناو زس ا یاچس برا
داند ن عدال  ا  ی  نگس یت اموما  نا حفو ز د اهمس نا ناضنخاند نساد یزس م ی و افل یعل

عبخن دهدی پس  ید دن خخد بگ ساند ابداو هیچ مشکلنخان یا   زس همس نا م یناه عدال  بدنا
 دن بیف مامسس ا یباعث نسادت اموماع« مخضسس یء فیاضب ش» دن مف خ   ی د علعدال  از د

ن مربخی بس انزنر ف ملخه های عدال  علخی دن  فوان  و ح را رددی مسلما ب یففخر  و م
ن   الب رس مسرار بس ع دنامس مالظ اشور می باشد زس دن ا ف نخشوان بر ا اس د د اه های  51نامس 

برن ی شده ا  ی ما گاه عدال  ااننار دن ا ف  مقا  مس م نهبری دنبانه عدال   و ح را
خاو دن مخاند ز ر مسوسخ نمخد: م ربانی ادا وی با همس مرد  ن بتشر ع دنامس شیخا ا نان تی نا می ن

کردهان ن انزشیابی د ید عمل ذش ن نعا   اننارن فرا یری عدال ن نفااا بیف نیکخ زان ابدزان ا
فای مامسسن مقابلس با نان  خخانین ن ن ید ی بس محراماو اضسقابنن عدال  ا ونادیا می او مو

 نعا   مسااااین اننبای حد اعدال 
 ن مقا  مس م نهبرییحکخم ن عدال ن ح را علی :واژگان کلیدی

                                                           
 jiheh12000@yahoo.com         پژاهشگر ا دبیر  مخزی ا پرانی افف او           ی1
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 حقوق شهروندی از نگاه حضرت علی

 1زهرا  اهری

 چکیده:

دهی ا نرررا   حقررخر بشررر نخمررس بررس نسررالیم اد رراو ال ررین نقررر مررؤثر  ن ررا نا دن شررکن
فطرررا ب وررر ا نما رردن ز رررا خا رروگاه حقررخر بشرررن فطرررا انسرراو ا رر نخالد ا ررف ناشررف می

بیشور از هر مرمرب د گرری از  فر رده خرخد ا ر   داندی فطرنری زرس انسراو بررای د رویابی برس  و 
های خخدخرخاهی عبرخن ز ردی از ا رف نا حقرخر ا ر می برا د گرر حقرخر اضرب شرده با د از ا س

دن ا رف مقالرس حقرخر افرراد  رظ مامسرسن زرس  و نا حقرخر .از  خی انسران ا اخرو ر مب را ی داند
مررخند پررژاهر  ررران  انرردن از م  ررر مررخای موقیرراو ح رررا علرریبشررر ا شرر راند نامیده

 رفوس ا  ن ا دن ا ف نا وا  رچس برس نحقیقراا د گرر پژاهشرگراو نخمرس شردهن امرا  رسی برر  و 
 امیرمؤم راو علری.الب ررس مرامسرس شرخد ا از  و ا روفاده  ررددبخده زس برس م برب افرلین ن  

ها ا مشررک ا فررراااو مامسررس  و ناز بررس دن بررا امررخد زانشررک یدن مرردا زخنرراه حکخمرر  خررخ
 نخاو بس حد عمن زردیهمس انسان ا نشاو داد زس می

 ن مرد ی: ش راندن حقخرن ح را علیواژگان کلیدی

 

 

 

                                                           
 زانش ا ی انشد نان   ا راو ا  می دانشگاه افف او ی1
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 در نهج البالغه منینؤه های نفوذ اجتماعی از منظر امیرالممؤلف

 1ملیحس عابد  ی

 چکیده:

م ربررانی نررا عنررر خ فرر  علررخین انزی هررا ا نگررری دن داناو َفورررا نحلرر  ن ررخت 
هررای انسررانی مطررابد بررا  مررخزه هررای نررا  ا رر   از مامسررس مسررلمیف نخرر  بربسرر  ا  ررراو 

خ فرر    نیرنررن ا خدعررس نن ر رراه هررا نا بررس  ررم  شرریطاو  ررخر دادنررد ی از ررخو ندن بدنگرراه
نگرری هرا ن نر ریم شرازلس ی امرخ  انسراو برخدو  ا نغییرر  حقیق  فرامرخی شرده ن علری

نفررخه » ن بررا انترراه مؤلفررس  رد رردی امیررر نیکرراوا نبیرریف زاا ررای ا ررف عررراب ن از نررخ احیرراء 
ن نرریرر  خیررن انسرراو هررا نا  بررس  ررخی ن رروگانین بررس ناشرر ا ی دن ن رر  الب رررس «امومرراعی

موسلی نمخدی ا ف نرریر  دن نغییرر ن ر راه مردمراون از  رظ  رخن دن پرنرخ انکراء برر ا رودات برا 
از زررانزرد شرر اخ  ا اننقررای  و بررا ن ّمررنن  قرریف ا اعورردات دن  فورران ح رررنر  ب ررره م رردی

مرر سکس  رد ررد ا دن مقررامی د گرررن بررا انکرراء بررر عخا ررب میرراو ح رررنر ا متا برراو عررا  ا 
خررات دن فرا  ررد نشررخ د ا نحررذ رن پد رردان شرردی مسرروان پرریر نا بر نسرر ن چگررخنگی ب ررره 

 مخند مدا س  ران می دهدی  امیر خخباو دن ز  م دی از مؤلفس های نفخه اموماعی نا 

 ن نفخه اموماعین نرری ن ا وداتن عخا بی: اما  علیواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 NEGAR .SOROOSH.GMAIL.COM       دانشگاه با ر السلخ ن  م    –نان   ا     –زانش ا ی انشد  ی1
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 در سیره حکومتی امام علی یجایگاه مهرورز 

 1نافرعابد  ی 

 چکیده:

برا رراس   رراا ا ناا رراان خداانررد موسررات زررانخو همررس م رررانزی هرران محبرر  هررا ا 
عشررد انزی نا دن حررد نمررامی متلخ ررانر بررر خررخد اامرر  نحمرر  ها رر  ا م رررن محبرر  ا 

نا نیررد نحمرر  برررای م انیرراو مسرفرری زرررده ا رر ی بررس  ررخاهی ا  زرررده ا  ررپس پیررامبر
بررس ن ّ رری ا پیرررای از  نررخت امررا  علرریبررس خ ن  ن اتمررس مسنررخمیفشرر ادا نررا

 رران ت خرخد ن عمن برس ا رف افرن ا مب را نا دن  ریره ا نفورانی دن  ررلخحس همرس اعمراپیامبر
نیررد دن  ررخت مرردا امامرر  ا زمامرردانی خررخ رن م رررانزی ا  داده انرردی امررا  علرری

م ربانی با افراد متولرب همچرخو: مرخم یفن دشرم اون پیررااو  را ر اد راو ا حوری  رانلر نا؛ نرا 
 نسررا ی زررس   رریبی بررس امرررای عرردال  ا نحقررد  و دن مامسررس ا رر می نر رراند؛ ننرر  السرریف  

ن نامس هرای ا د روخناا حکرخموی برس زران داناو خرخ رن عمرن برس ا رف ا همخانه د خخد  ران داده
 افن ا مب ا نا بس خاو  کی از م مور ف مخلفس های اخ ر حکمرانی بس  ناو نذزر می دهدی

 ن ن   الب رسن زان داناو حکخمویی: م رانزین اما  علیواژگان کلیدی

 

 

 

                                                           
 naser_a1387@yahoo.com              مربی  راه علخ   ر و احد ث دانشگاه پیا  نخندانشسخی دزوری ا  ی1
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 یت در سیره امام علیجایگاه مدیر 
 1اع م عانفی

 چکیده:
 ر ی حمد ا  روا ر خردای نا زرس نخفیرد نگرانی ا رف مقالرس نا برس مرا ع ا ر  فرمرخده ا

ن نربیرر  مررد راو ا زرران داناو موس ررد ا مرردبر مشرر خد ا رر ی لررذا بررر  و دن  رریره امررا  علرری
ا ر می ن ا ژ ری هرا ا برنرری هرای مرد ر شد م با نحقیرد ا پرژاهر دن  ریره  و ح ررا

دن خطبرس هرا ا نامرس هرای بسریانی دن ن ر  الب ررس   و ح ررا نا مخند برن ی  رران دهریمی
خرردموگدانی بررس مرررد  نا بررس مررد راو  ررفانی مرری نمخدنرردی مررا دن ا ررف مقالررس پررس از مف ررخ  

می دن ش ا رری مررد ر  ن ما گرراه ا اهمیرر  مررد ر   دن ا رر  ن افررخت ا ا رری مررد ر   ا رر 
راو دن  ریره امرا   ری مرد ن ا ژ ری هرای مرد ر ا ر می ا ا ژ ری هرای اخ  یره اما  علی

 زوابتانس ای ا وفاده شده ا  ی-می پرداز می دن ا ف نخشوان از شیخه نخفیفی علی
 

 اخ  ی مد راوی ن افخت مد ر  ن ا ژ ی مد ر ا  مین ا ژ ی:اما  علیواژگان کلیدی
 
 
 
 

 

 

                                                           
 arefiboshra@gmail.com          ن زانش ا ی انشد دانشکده علخ   ر نی م  ر   3دانر پژاه حخزه دن  طس  ی1
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 ها و مدیران از منظر امام علیپذیرِی سازمانبینیپیش

 1احمد عبادی   
 2م یره   ابابا او    

 چکیده:

هرا ا مرد راون افرن اخ  ری  م ّمری ا ر  زرس مخمر  اننقرای پذ ری   رازماوبی یپیر
پررذ ری خنررلوی دن  ررازماو ا رر  زررس محرریو دنانرری ا بی ی رررددی پیرانی مرریمیررداو ب ررره

بی ری ز رد نرا عملکررد  رازماو نا دن خنرخت ا رویفای خرخد )محریو(ن پریربیرانی نا نخانا می
بررس ناشرر ی  ابررن نبیرریف ا  هررای امیرمؤم رراوهررا ا  مررخزه شررسز رردی ا ررف افررن اخ  رری دن اند

انرد هرای اخ  ری بسریانی نا مطررح نمرخدهب ردی ا ر ی ا شراو افرختن مفراهیم ا  ردانهفخنا
هررا ا مررد راو ا نیررد پررذ ری   ررازماوبی رریهررا ا عخامررن  پرریرنررخاو مؤّلفررسهررا مرریزررس بررر مب ررای  و

ناپرذ ری از ی ریبهرای پریرناپرذ ری نا برس د ر   اندی   ری بی ریکانهرای پریرها ا ناه  ی 
عبانن ررد از: ب نکلیفرری  محرریون اضررطرا  ا نشررخ رن  ررل  اعومرراد بررس  نگرراه  امررا  علرری

نخ رسس برخدوی از م  رر امرا   هرای هیسرانی  رلرو ا مرانبی فسرادن اازر ر ازماون ا سراد زمی رس
دانی ا ن ررد از: افررای بررس ع رردن نازدانی ا امانرر پررذ ری عبانبی رریانزرراو پرریر علرری

ناپررذ ری عبانن ررد از: م ررابب انسررانی شا سرروسن م ررابب مررالین بی رریناهکانهررای مقابلررس بررا پرریر
پذ رانررس بررا مسرراتنن  انخنم رردی ا ی هخشررم دانس ا مسررئخلی مررد ر   خردانزانررسن مخام ررس

 پذ رییمسئخلی 

 یپذ رین  انخنم دین اخ ر مد راون مسئخلی پذ ریبی ین پیراما  علیواژگان کلیدی:

                                                           
 ebadiabc@gmail.com                       دانشگاه افف او ان ا واد ی1
 m.aghababayan@gmail.com                        زانش اس انشد م طد ف م د ف       ی2
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 یعلو هجایگاه مردم در سیر 

 1محسف عباس نژاد
 چکیده:

دا   و ا ر  ا دن اهمیر  ا لر ییسرا  ب ین نیراز فطرریامومراع یامخد دالر  دن زنرد 
 یزرس بوخانرد برداو حکخمر  زنرد نبرخده  یاز م راو مامسرس ا یهمیف برس زرس دن هریچ نقطرس ا

 یا افرر از مملررس پیررامبر ا رر   یپیشررخا او د  رر یاز دردرررس هررا یاز ا ررف نا  کررز رردی
بررس  حکخمرر  بررخده ا رر یپیامبر ا رر   یمسرر لس نشررکین ا  رر مو یپیررامبرن امررا  علرر

زردنرردیپس از  یخررخدن ا رردا  بررس نشررکین حکخمرر  ا رر مع ررخاو ا ررخه ا الگررخ دن داناو حیرراا 
دن مررخند ضرررانا حکخمرر  نشررکیه نکرررد انرد رردهان دن مررخند  ینیررد زسرر نحلرر  پیررامبر

 یخمرر  بررس ا رریلس امیرالمررؤم یف علررشررتد حررازم ا زیفیرر  انوتررا   و بخدینشررکین حک
 یننرر مسّ رد ا برس ا رژه م شرخن حکرخمون ا سراد اییرانا نسییف ا وانداناون   اان مر مخناو مال

 یشررخدن نرد ررد یا شررامن مرر و ن یادانه  یازیفیورر یمالرره اشررور زررس نمررا  نشررکی ا حکررخمو
از م مورر  یپیشرخا او د  ر یا ر ی امرا  نچرس بررا ی ذاند زس نشرکین حکخمر  ضرران ینم یبا 

شررخد چ انکررس  یمررا رر  زررس از اعمررات حازمّیرر  دنبررات  یحکخمرر  زررردو بررخدهن اعمررات اهررداف
 ینا نشرکین مر یاز م رم نرر ف اهردار پیشرخا او د  ر ی سرو  کر یز رد بر رران ی ر و ننر س م

 ررران داندی بررس محرامرراو ا نیازم ررداو مامسررس دن االخ رر   ی رر سررو نیررد ن رریده یدن برپررا  دهردی
برر  برس ا رژه برا ن زیرد یمررد  ا نیازم رداو دن حکخمر  ا ر مما گراه  یدن ا ف مقالرس برس برن ر

 خخاهیم پرداخ ی یا مفاهیم نضخ یحکخم  علخ

 ما گاه مرد ی نین حکخم ن حکخم  ا  مین اما  علاما  نضا :یواژگان کلید

                                                           
                                                                              eqrg1391@gmail.com                ش ا ین ا واد حخزه علمیس ر و ا مسرف   ی مد ر  راه پژاهشی1
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 ملت با دولت از منظر امام علی نقش کارگزاران در همدلی و پیوند
  1زهیر عبا ی

 چکیده:
پرس از  زرس امرا  علری نبییف عخامن پیخنرد فر ف بریف دالر  ا ملر  از ا ردامانی برخد

بماا م متا ب ممدان خرخد؛  و نا  رراز زررد نرا  نسرا زرس دن خطابرسنشکین حکخم  حد های متعداد 
ن همرردت بررخدو ملرر  ا دالرر  ا همکررانی موقابررن هررر دا هاای بمااا م مدتیتاادمرم برمنیتاا ومنیاا م

حقرخ ی  رر نا  خشدد ا چگرخنگی نابطرۀ زران داناو ا مررد  نا بیراو ا بررای هرر  رظ احرا ب ا 
برر ا رف عقیرده ا روخان ا ر  زرس انسرسا  ملری ا  شرمردی امیرمؤم راونسب  بس  کد گر برمی

ن  ررا بررس مامسررۀ ا رر می دن پیشرربرد اهرردار موسررالی خررخد همرردلی برریف حکخمرر  ا مرررد  نررس 
بمناادم اا مپااوزم یاا ود موم      ااد مهاای ممی اابمتبز ررد بلکررس  و نا  کرری از نسمرر زمررظ می

شررخدی دن ا ررف پررژاهر احررا ب حکخمرر  ا زرران داناو دن میتسااا ینی مومومتتااالممپاا تبم
 رردد نرا او میبیر الر  دن  رت او   ربران ح ررا علریا ساد پیخند ا همردلی ملر  برا د

دن ا رف نا روا ما گرراه همراهری ا همردلی برریف حکخمر  ا مررد  ا نوررا   ناشری از  و دن مامسررۀ 
 ا  می نبییف  رددی

 ن همدلین دال ن مل ن زان داناویاما  علی واژگان کلیدی:
 

 

 

 
                                                           

 zuhayrabbasi@gmail.com             دد عر  دانشگاه  اایانشد زباو ا ادب یزانش ا  ی1
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 از مدینه به کوفه یل انتقال مرکز خالفت امام علیتحلیل دال 

  1علی ازبر عبا ی

 چکیده:

دن ابودای خ ف  نغییر مرزد خ ف  از مد  س بس زخفس دن  از ا داماا م م اما  علی کی 
ی نحلیلی دا ن ا ف ا دا  نبییف شده ا   -ابودای خ فور بخد دن ا ف نحقید بس نای نخفیفی 

های مدن ر ا اف حانر چانه ای برای امرای برنامس هد حازی از  و ا   زس ح را علیشخا
ا  کس مرزد حکخمور نا بس زخفس م وقن ز د  ا ر ش رها شرا و م ا بی نداشو د شا  زام  نداش  مد 

دن اخویان مساا س ا هخاخخاهاو اا  ران داش  بنره دانای َمّخی عیمانی بخد ا  لحس ا زبیر ا عا شس بر 
یتیف های ش نسا مسلو شده بخده ا مردمر نا بس بیس  شک ی فراخخانده بخدند مرد  حساز پیرا اند شس

شد مس لی نا حن زرد ا فو س ها نا نا  نمخد ی ش رهای عسمی بخدند ا اهن  اعد ف ا با زمظ  ن ا نمی
 ا نازه دن حات ا     اندو بخدند ا  ا  با نخمس بس ش را اعرا  دن فوخح  دن  و مقطب زمانی نا  ا  اازه 

ذان از دانه   س نخ و مسلمیف فوس شده بخدشر ی زای نداشو دی دن اا ب مرد  ا راو ا ا اانی از نا  
زردندی ب ور ف ش ر برای مرزد   ا    زخفس بخد زس مساهد ف اد او  بلی بس د ف ا    نا نسربس می

 رف  ا ز ادی دن  و  ازف بخدند ا با  کخن  دن  و دن مدهای عرار نید دن خدم  دال   ران می
 ید مقری م ا   بخدی های مساا س نخخاهیبرای مقابلس با ز اده

 ین مد  س ن زخفس ن شا  ن امخات ن مساهداو  با ن علی واژگان کلیدی:
 
 
 

                                                           
                                                                                              aa-abbasi-z@yahoo.comا واد ان  راه نان   دانشگاه افف او ی1
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 و قلمرو سیاسی دین امام علی
 1الی اللس عبا ی

 چکیده:
ا   زس دن ااز ر بس  و برانگید ناز ان م لمرا ا  سوره  یا ی د ف از مسالس م م ا چالر

 ی( )حکخم  د « پیخند د ف با  یا   ا حکخم »متولفی شکن  رفوس ا  ی ن ر س  یهاد د اه
  ذانی شد ااما  علیپا س  شخد زس نخ و پیامبر ازریها محسخ  منر ف د د اهی از م م ک

 و نا مخند ن زید ا نیبی   ران دادی با ا ف حاتن برخی از ناش فکراو نفسیری  کخان سوی از حکخم  
ندی الخی اناتس زرده ا مسوقدند االیای د ف برای بر رانی حکخم  هیچ  خنس ن شی نکردهنبخی ا ع

ی دعخا  یرنخاو دن بحث از فلسفس بسی  )م  ینسب  بس نابطس د ف ا  یا   نا م مب ای ن ری
خد نا   خانبیا( مسوسخ زرد ا ن ر س حکخم  د  ی نا بر مب ای  و  اماو بتشیدی مامسس د  ی هخ 

خم  د  ی نا شکن  یری دعخا انبیا  اخوان مامسس د  ی ا حکداندی م  یاامدان پیا  پیامبراو م
بتشدی همچیف ما گاه حقخر مرد  ا یهای اموماعی نا نسیف ما  ازماو دهد ا هخ   ن ادهایم

نید بر مب ای  نما دی اما  علیین حکخم  د  ی نا بس خخبی نر یم مچگخنگی نامیف  و د
اخراین امخن ز د زس ع اه بر امخن یاز د ف اناتس م یا را انسعخا انبیان نبییف مامب یری دم  

شخدی بر ا ف ا اسن ا شاو مسوقدند هدر از بسی ن  سادا دنیا ی ا  خرنی یدنیخی نا نید شامن م
 شده انساو ا   ا چ یف نیس  زس د ف فقو برای  اماو دادو بس امخن مس خی ا اخرای انساو نازت

باشدن بلکس ع اه بر امخن  خرنین امخن دنیخی نا نید مّد ن ر داشوس ا نه مخدهای از  دن ا ف بانه بیاو 
ی ف مازرده ا  ی مساتن  یا ی ا اموماعی از مملس ا ف امخن ا   زس دن حیطس  لمرا ا  سوره د 

ن سم زس  و نا از  کخان اما  علی یاموماع – ی فوماو  یا  یا ا  ی رفوس ا  ی ب ابرا فن مب ا
ا  یا   ا دنیا ا  خرا  ز دن همانا نخمس نخأماو بس ماده ا مس ان د فیا الوقای ا اننسا  موما د م

  نا ا  یا   از ان ا  ن زس دنیا یشخدن نس با نحسر را یزس دن ا ف  فوماو  شخده م یا  ی افق
 یی را داندن ا نس با رر ید ف م یا مس خ ینا از ان با ش و  د 

 مامسی  د فن  کخان سمی لمرا  یا ی د فنن ر س حدازیریننعلیواژگان کلیدی:

                                                           
 v_abbasi1362@yahoo.com      دانشگاه ا حخزه مدنسی  م علمیس حخزه  مخخوس دانر ی1
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 « هنجاری»گرایی دینی و کثرت امام علی
 )نگاهی به مبانی رواداری و تساهل در اندیشه و سیره علوی(

 1الی اللس عبا ی
 چکیده:

ا ژه  بشرن بس  کی از مباحث م م علم حقخرن  یا   ا اخ ر زانبردی دن حیطس حقخر
های د  ی ا مذهبی  ا بس نسبیر د گرن متالفاو )اعم حقخر ش راندین مسالس چگخنگی نفوان با ا لی 

از د  ی ا  یا ین ا دناو د  ی ا براو د  ی( ا  ی نا کردهای متولفی نسب  بس  برخخند ا نسامن 
  ی  را ی دزیرا»نسبیر بس  با د گراو انتاه شده ا   زس نساهن ا ناادانی )دن ا ف نخشوان از  و

دان د ها  ی همد سوی ا نساهن نا دن دنیای امراز ارل  مفاهمی میز یم(  کی از  ومی« ه سانی
ش ا ا ژه ا    با چ یف مفاهمی  های د گرن بسزس محنخت دنیای رر  ا مدننیوس ا   ا فره ن

زس ا ف ننخن نا چس اندازه اانانس  علمی ا نان تی بیانگر  و ا   یهانیسو دن دن حالی زس پژاهر
نر ف چ ره مدانان فلس ا  فوگخ ا نحمن ا  ؛ ا    د  ی ا   زس دن  خت نان   ب ور ف ا عالی

زس اناپا یاو از نساهن ا نسامس عقا د ا افکان متالفاو نا از خخد نشاو داده ا فدها  ات پیر از  و
 ا اما  علی اندی پیامبر ازر ا ب د بخدهپ  تف بگخ  دن مسلماناو دن فره ن ا  می بس  و

ز سوی د  ی برای بشر زام  ناش اخوس بخدن  و نا با چ انده  رو  بن دن دنیا ی زس مف خ  نساهن ا هم
فراح  زامن ش اخ  ا مل  مسلماو نا بس  و دعخا زردندی بر همیف ا اسن ا ف مقالس دن دا بترن 

دهدی دن بتر  یمخند بحث  ران م دن حکخم  اما  علی ی ه سانی نا را ی د  ناادانی ا زیرا
دنبانه ناادانی ا  نتس ن پس از نبییف مسالس ا پیشی س  و دن مسیحی  ا ا   ن د د اه ح را

مبانی ن ری  و نببیف شده ا  ن پس از  و دن بتر دا   یره عملی ا شاو دن با  مدانا انساهن با 
   یهای د  ی ا مذهبی بیاو شده اا لی 

  را ی د  ی ه سانین زرام  انساویهان زیراحکخم  علخین ا لی  واژگان کلیدی:

                                                           
 v_abbasi1362@yahoo.com     دانشگاه ا حخزه مدنسی  م علمیس حخزه  مخخوس دانر ی1
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یم و امام علیکرامت انسانی و آزادی د  ر گفتمان قرآن کر

 1الی اللس عبا ی
 چکیده:

هررای م ررم ا ا ا رری اد رراو ال رری ا رر ی دن د ررف ا رر   زرامرر  انسرراون  کرری از  مررخزه
زیررد شررده ا رر ی همچ رریف  نیررد بررس ا ررف مسررالس نخمررس خافرری شررده ا بررر نکررر م نررخ  انسرراو ن 

زیرد  رران داده ا  حقخر بشرن حد زرامر  ا حیییر  بشرر نا برس ع رخاو  رظ حرد ا ا ری مرخند ن 
 کی از  ررخال ا ی زررس دن خنررخت دانرردیمررب نا بررس نعا رر   و مکلررب مرریهمررس انسرران ا دن مخا
ننبرای ن گران گی بررا شرخدن نسرب   و بررا مخضرخ   زادی ا ر ی  زادی انسرراو ازرامر  مطررح مرری

نادن بلکررس زرامرر  ای داند ا دن اا ررب  زادی انسرراو  کرری از امررخه زرامرر  ای بررس شررمان مرری
 ابرد زرس انسراو مرخهره خرخد نخاو  فر  زرامر  انسرانی دن نحقرد مف رخ   زادی عی یر  مریمی

ن  ررذندن نحقرد بتشردی نخ سرر ده دنا نشراو دهرد ا اناده خداانرد نا زررس از مسریر اناده انسراو مری
ن پررس از  رررح مباحررث مقرردمانی بررر  ررر و زررر م ا د ررد اه امررا  علرری ا ررف مقالررس بررا نکیررس

دنبانه زرام  انسرانین مبرانی  زادی نا مرخند بحرث  رران داده ا پرس از  ون برس نبیریف انرخا   زادی 
 ا نسب   و با زرام  انسانی پرداخوس ا  ی

 دیین انخا   زایش ا انساو نیش ا ین هسویش ا زرام  انسانین مسرف  واژگان کلیدی:

 
 

 

                                                           
 v_abbasi1362@yahoo.com      دانشگاه ا حخزه مدنسی  م علمیس حخزه  مخخوس دانر ی1
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 جایگاه آرای عمومی و نظر نخبگان در تعیین کارگزاران حکومت 
 ی امام علیبر اساس سیره حکومت

 1محمد عبدالحسیف زاده

 چکیده:
های م می ا   زس با ما گاه  نای عمخمی ا ن ر نتبگاو دن حکخم  ا  می  کی از بحث

بیشور شدی بسیان از  ا ضرانی ا   زس مد راو ا نهبراو نشکین مم خنی ا  می ا راو اهمیور 
هدر از ا ف پژاهر ی عمخمی ا ن ر نتبگاو نخمس ز  دیی ا  می بدان د چس  دن با د بس  نامامسس

ی ا ف ا   ده دهخنخت مخاندی زس نشاوبس ی حکخموی اما  علیرها ف ا   زس با برن ی  ی
با ن ر نتبگاو ا  نای عمخمی مخامس شده ا  ن چانچخبی مشتد شخد نا بوخاو  زس ح را

د ی برخخنما گاه  نای عمخمی ا ن راا نتبگاو نا مشتد زردی برای ا ف م  خن دن ا ف پژاهر نحخه
با  نای عمخمی ا ن ر نتبگاو دن عدت ا نن  زان دانانی چخو ابخمخ ی اشسرین  یس  ح را

وا سی زس ها ا نشخدی افوسسن شر س  اضین مساا س بف ابی  فیاو ا ییی برن ی میبف  سدن ز اد بف ابی
دن دا مخند بس  نای    د بد ف فخنا ا   زس ح راها بس د   میاز نحلین ا ف عدت ا نن 

 ده ز ز  دی اات زمانی زس شتد  مراه ا  مراهعمخمی ا ن ر نتبگاو دن نسییف زان دان نخمس نمی
 خن عل ی از د وخن نهبر  رپیچی ز د ا  غیاو ز دی مخا سی زس مانی زس شتد بسباشد ا دا  ز

خد شلخح باشدن  ا مخند اعوماد نباشد بس ن ر مرد  ا نتبگاو نخمس میزان دان انوتابی مرد   اده
نرم ا  کس خخد حازم متالب  و شتد باشدی البوس با ن انا زردو ا ا داماا د گری زس دن علی

 شخدید  مد از فساد زان دان ملخ یری میمقالس خخاه

 ن زان داناو دالویی:  نای عمخمین ن ر نتبگاون  یره امیرالمؤم یفواژگان کلیدی

                                                           
 abdolhosseinzadeh@gmail.comدانشسخی زانش ا ی انشد مسانر ا  می ا مد ر    را ر دالوی ا  یا وگذانی عمخمی   ی1
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یت توانمند در اندیش  ه وسیره سید األوصیاء امام علیمبانی مدیر
 1عبیاا یعا 

 2حسیف  اعدی
 چکیده:

 های بشرین همخانه پیچید یپیشرف  علم ا نمدو دن زمی س های  خنا خو زند ی مخامب 
نازافدانی نا از ن ر نشکی ا ا ادانه دن  ازمان ا بس امخد  انده ا   زس باعث نسد د ن ر 
پژاهشگراو علخ  مد ر   دن افال  نئخنی مد ر   شده ا   ز را زس انساو نمی نخاند بس  خنس ای 

بس هماو اندازه زس از ن ا ن نامخزاو ا همچخو افلس ای ناهمرنن دن م او هسوی زند ی ز د ی اا 
نشکی ا ا مد ر   فافلس  یرد با شکس  ا نازامی نابرا خخاهد شد ا محکخ  بس ف ا  یاز همیف 
نا   زس ن   الب رس بس دانر مد ر   نخمس خافی داندی ز را زس مد ر   دن هر  طحی زس باشد 

 رنخش   راه ا مامسس نا دن  اهر  سوره ی نا نح  پخشر  ران دهدن از  نسا حاتد اهمی  ا   زس
 د   داند ا می نخاند مخم  پیشرف  ا اعو ن ا ا انح ت ا عق  ماند ی شخدی از همیف نا   زس

های متولفی با حراف  ا م انا خات از  لسس ندابیر مد ر وی دن حخزه امیرمؤم او اما  علی
ؤات می نخاند حّ ت مشک ا  تف  فوس ا   زس زانبس   ن ا از  رر مد راو اد   اندنزاناو مس

هر ا ف ی نشد انر ی مامسس نا بس انمغاو  اندی نویسس حافن از ا ف پژازمی س ها ها باشد ا بحراو ا
مبانی  مد ر   نخانم د مرد  محخنی ن   الب رس ندن  یسوم ادانی مخامب ا  می ا   زس زانبس  

نا فراهم زرده اما گد ف بسیان م ا   می نخاند الگخی مامب نخانم د  ازی دن مد ر   ا  می 
ی اناتس شده از دانشم داو رربی باشدی ا ف پژاهر امطلخ  ااز لحاظ ا ونادی با فرفس نر از مدل ا

د اه ن    ی  و از دزس بر نای نخفیفی نحلیلی ا وخان ا  ن ابودا بس نسر ب مد ر   اشاخنس ها
 زی  و  ادن پا او از مد ر   نانخاو امفاهیم  و امد ر   نخانا اشاخنس ها الب رس انید بس نسر ب

  تف بس میاو  انده ا  ی د د اه أمیرمؤم او اما  علی
 ن مد ر  ن مبانی مد ر   نخانان مد ر   نانخاوی: ن   الب رسن اما  علیواژگان کلیدی

                                                           
 Ati.abiat@yahoo.com                 دانشگاه امیر المخم یف اهخاز ا واد  راه عربی  ی1
 مدنس  راه علخ   ر نی دانشگاه امیر المخم یف اهخاز ی2



 
   644 

 از دیدگاه امام علی لفه های حکمرانی خوبؤ بررسی م

 1 ید مرن ی عر  ی میبدی

 چکیده:

برررای االرریف برران افررط ح حکمرانرری خررخ  از  ررخی بانررظ م ررانی دن  1303دن  ررات 
 دانشی با ع خاو " فر قای ز رر فرحرا از بحرراو نرا نشرد پا ردان" مطررح شرده ا ر ی زرس بسردها 
نخ رو موفکررر ف رربرری بررس ع ررخاو ن ر ررس ای زررس هرردر  و نخ ررسس دالرر  هررای دنحررات نخ ررسسن 

  مری باشرد؛ نردا ف شردی دن حرالی زرس پد رده حکمرانری خرخ  نشد بازان ا نخ سس زند ی مررد
برخده ا ر ی  دن ا رف مقالرس  دن موخو ا ر می برس ا رژه ن ر  الب ررس مرخند نخمرس امرا  علری

برا نکیرس برر  نخ س ده دنفردد ش ا را ی مخلفرس هرای حکمرانری خرخ  از د رد اه امرا  علری
ن  ررانخو مرردانین شررفافی ن نحلیلری ا رر ی پا ررتگخ ی-مورخو ن رر  الب رررس بررس شرریخه نخفرریفی

زررانا ی ا اثربتشررین مبررانزه بررا فسرراد ا نررامیف ا ونررادی مرررد  از م موررر ف مخلفررس هررای 
 ا   زس نخ س ده  و ها نا ش ا ا ی زرده ا  ی حکمرانی خخ  از م  ر اما  علی

 یمؤلفس های حکمرانی خخ نن اما  علیحکمرانی: واژگان کلیدی
 

 

 

 

                                                           
 mortezaoreizi@gmail.com    فان  الوحنین زانش ا ی انشد مطالساا م طقس ای دانشگاه ن راو     ی1
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 علی اجتماعی،رمز موفقیت حکومت اماماجرای صحیح عدالت 

 1علی عد دی

 چکیده:

ن  ؤات های ا ا ی ام می امخد داشوس ا  ؛ همچ او زس رامخو حکخم  اما  علیپی
مشتد زردو ما گاه  از خو نید محن بحث ا فوگخ می باشدی  کی از مباحث محخنی ا ف مس لسن

بس ع خاو نتیس حکخم  ا  مین  یا  ی اما  عل دن حکخم  اما  علی عدال  اموماعی
دن امرای عدال  اموماعی از  دنمخند عدال  اموماعی چس اند شس ای داشوس اند    ا ح را

افخت خافی پیرای می زرده اند   افوس های پژاهر نشاو می دهد مخضخ   امرای م ا   عدال  
خاند ناهبردهای ا ا ی ن بسیانمخند نخمس  ران  رفوس ا دن همس ی مماعی دننگاه اما  علیامو

اشیخه های زلی امرای م ا   عدال  اموماعین م   پرهید از اشوباهاا احومالی ازاهر 
دن ناهبرد  زان مدی  ن ان اناتس داده ا  ی ناهبردها بس فخنا پی دنپی امرا می شخدی ح را

ن ر ف عامنتس ن حکخم  خخ ر نا برپا س ی نخز ب  کساو ماتن زرام  ا   م  بس ع خاو م م ن
ل  اموماعین اما  ناهبرد دا  امرای عدا  سادا مادی امس خی افراد مامسسن ب ا می  ازدی دن

ن بس م  خن محقد شدو نیازهای ا ا ی افراد مامسس ا پیشگیری ازفسادن عدال  فیانوی نا علی
ی بس افخت حکخم  خخد  ران می دهدی ا بااخرهن ناهبرد  خ  حکخم  این مسازاا افراد خا  از

ا  میف ناهبردن امم  خن حن مشکن فساد ا ثان اموماعی  ونالبوس با حفو افن اعودات می باشدی دن ه
خخاه  دانا ی ا ن دن ز ان مسازاان مبراو خسانا اانده بس اموما  ا افرادن خخاه دنزمی س مات اعلی

ماعی دننگاه عدال  امو برا نا بس د   امرا ی می ز دی نخمس بس ناهبردهای امرای  دنمخند زرام  ا
ن می نخاند ناه ناش ی نا ملخی نای  خای  س  انس زشخن  ران داده ا دن نویسسن  سادا اما  علی

 افراد مامسس نا م سر  رددی

 یل  اموماعیعدال  اموماعین افخت عدال  اموماعین امرای افخت عدا واژگان کلیدی:

                                                           
 a_azizi_69@yahoo.com          شیراز   نتبگاو علمیس حخزه8پا س ا لبس  دنا برر م  د ی  مخخوس دانر ی1
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 به مالک اشتر امیرالمومنین علیسی نحوه تعامل حکومت و مردم در عهدنامه سیا

  1ف یمس عسکری زاده زخاتی
 2علی ب رامشاهی

 چکیده:

بررس مالررظ اشررور نتسرری  رر د  یا رری ا رر  مسوبررر زررس دن  م یف علرریؤنامررس امیرالمرر
اا ررب  مرری نررخاو  و نا د رروخنالسملی مررامب برررای ادانه هررر چررس ب وررر امررخن مرررد  نخ ررو موخلیرراو 
حکرخموی ا ا سراد احرردا ا همراهری ا هرم  ررخ ی میراو حکخمر  ا مرررد  دانسر ی م ربررانین 

نونرا  موخلیراو لشرکری بتشا ر نسب  برس ملر ن نعا ر  اننرار ا اعوردات دن میراو مررد ن ا
ا زشخنی ا   اا فرالس ا برا فر حی  ا ن رید ی برس امرخن د  ری ا مسیشروی مررد  از مملرس 
مررخاندی ا رر  زررس دن ا ررف نامررس نخمررس حازمرراو  بررس  و مررخند نازیررد  ررران  رفوررس ا پرهیررد از فو ررس 
 نگری ا چاپلخ ی ا دعرخا برس ن ری از م کرر موخلیراو حکرخموی از احرا ب مررد  برشرمرده شرده

ا  ی نویسرس  بیسری   راهی از ا رف  مرخزه هرا برس دنا ضررانا نخمرس ا نعا ر   و م سرر مری 
شررخد زررس ا ررف م ررم خررخد  د ررویابی بررس حررد ااا رری از نسامررنن هررم  ررخ ی ا همراهرری میرراو 

یره امیرالمررخم یف حازمیرر  ا مرررد  نا بررس دنبررات داند چ انکررس مامسررس مرری نخانررد دن پرنررخ  رر
 د    ابدیبس  سادا ا زمات حقیقی  علی

 ن نسامنن حازمی ن مرد یم یف علیؤ: امیرالمواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 f.askarizade@gmail.com        دانشسخی زانش ا ی علخ  نربیوی دانشگاه فره گیاو هرمد او      ی1
 bahramshahi.a@gmail.com   دزوری مد ر   حرفس ای ع خ هیئ  علمی دانشگاه فره گیاو      ی2
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 ؛ راهی در جهت ایجاد سازگاری بین تبری و وحدت اسالمیتبعیت از سیره امام علی
 1یازبر یناضیس عل

 چکیده:
ضرانا انحاد ا  کپانچگی ام  ا  می مس لس ای بد  ی ا  ؛ اما نحقد احدان نیازم د 

زید  و با د گر مقخلسبازش ا ی نابطس  های د  ی ا  ؛ از مملس مقخلس های د  ی زس دن  ر و ا     بر  و ن 
شدهن افن نخلی ا نبری ا  ی دا وی با دا واو خدا ا دشم ی با دشم او خدا مخند انفار همس مذاه  

ر بس ها ی مخامس شده ا   زس ا ا  می ا  ی الیکف مسئلس نبری دن مندار دناو د  ی خخد با چالر
خاو نی بد  ی احدا نا با متا ره مخامس خخاهد  اخ ی بس  خنی زس میدن وی نبییف نشخد چس بسا مس لس

 دنای های ننر ف مخانب نحقد ا نحکیم احدا ام  ا  مین نا کرد افرا ی بس ی  راه ف   کی از مدی
می افن نبری با امر احدا ا  پ دانند باشدی برخی میمذهبی نسب  بس مخاندی از مناد د مسئلس نبری می

نخاند با د گر مذاه  ا  می ی نبری ا   نمیای زس پای ب د بس انسا  فر  سدن نسانز ا   ا شیسس
« خفیفین -نحلیلی »ی حاضرن با نای همبسوگی داشوس باشدی از ا ف نا نگاننده ن ی نمخده ا   دن مقالس

مخانب نحکیم احدان بس برن ی ناهکانی دن م   ا ساد ا با هدر از میاو برداشوف  کی از مّدی نر ف 
 اتل د ا دن  ز ادی برای اهن بی  از انی میاو نبری ا احدا بپردازدی از  نسا زس شیسیاو انادا بسیان 

زند ی خخدن  یره ا شاو نا الگخ  ران می ده د؛ لذا از میاو نما  ناه های ممکفن نمسظ بس  یره اماماو 
نما   نمی نخاند باشدی از ا ف نا بس دلین محداد   های مقالس دن برن ی  فوان ا نفوا ب ور ف ناه مسنخ 

زند ی  دن ا ف زمی س می پرداز می با د   دن  یر برن ی  یره اما  علین فرفا بس اماماو شیسس
 وبا بکان یری شیخه های متولب از مملس پرهید دادو شیسیا   د زس ح رابس د   می امیرالمؤم یف

 ده د اون انوقاد  ازنده بساز دش ا   خ ی ا  رح مساتن اخو ر برانگیدن اخ ر مدانی دن برخخند با دش ا 
مای لسفن نعا   زرام  انسانین نخمس دادو بس احورا  بس اند شس متالب ا موان  ا  سس فدنن  سی دن 

 ی نبری ا همبسوگی مسلماناو داشوس اندیا ساد  از انی میاو دا فر  س
 ن احدا ا  مین نبرین لسفن اخ ر مدانییاما  علی واژگان کلیدی:

                                                           
 Aliakbari.qom@gmail.com(   متبگاو دانشگاه  زاد  ا  می)دانر  مخخوس دزوری ا ع خ باشگاه پژاهشگراو مخاو ا ن ی1
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ی  در جامعه اسالمی در عصر خلفا ت حضرت امیرالمؤمنینمدیر
 1ناضیس علی ازبری

 چکیده:
ن حفرو ا ر   برخده هرای امامراو شریسسدردررس دن  خت نان   د رف ا ر  ن  کری از

 ن مخدنرردی از مملررس ح رررا علرریذان ا رر  ا ا شرراو دن ا ررف م رر  از هرریچ ن شرری فرا رر
زررس نمررا  نرر ی خررخد نا برررای حفررو ا رر   بکرران بسرر  ا دن ا ررف ناهن حورری از حررد مسررلم 

ن حکخمرر  بررس ا  کررس پررس از نحلرر  پیررامبر ا رر  حکخمرر  خررخ ر  ذشرر  ا بررا امررخد 
د ر  خلفرا افوررادن امرا بررس  رخن ریرر مسرروقیم برس مررد ر   مامسرس ا ر می پرداخرر ی چررا زررس 

ر مطلرخ  خرخ ر نخانرد مخامرب نا برس اهردایا ر  زرس م ینرر ف عرخامللس م ممد ر  ن از مم
برنامررس ن رردین ننررمیم »نیررد بررا بررس زرران یری زانزردهررای مررد ر وی   بر رراندی ح رررا علرری

مقالرس مامسرس نا هردا   نمرخدی از ا رف نا «  یرین  رازماو دهرین همراه گی ا ن رانا ا ز وررت
دن  م یفؤمررد ر   ح رررا امیرالمرر» ن ررینخفرریفین بررس بر –حاضررر بررس نای نحلیلرری 

نرخاو اهعراو نمرخد ه مریهرای انسرا  شردمری پرردازدی برا برن ری« مامسس ا  می دن عنر خلفرا
 دن زمرراو خ فرر  خلفرران دن عرریف اعوررراز نسررب  بررس حررد رنرر  شررده ح رررا علرری

خخدن با  ن ا  طرب اننبرای ن مرخد ا بطرخن ریرر مسروقیم مامسرس نا دن نمرامی عرفرس هرای علمرین 
اعوقررادین   ررا ی ا ن ررامی مررد ر   مرری نمررخد ا خلفررا زررس حکخمرر  مامسررس نا دن د رر  

 داشو دن دن بسیانی از امخن حکخموی با ح را مشخنا می زردندی
 ا  مین مامسس ا  میین خلفان مد ر   ح را امیرالمؤم یف واژگان کلیدی:

 

                                                           
  Aliakbari.qom@gmail.com     م( تبگاو دانشگاه  زاد  ا  می)دانر  مخخوس دزوری ا ع خ باشگاه پژاهشگراو مخاو ا ن ی1
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 نفی خودکامگی و پرهیز از ستم از دیدگاه نهج البالغه

 1حسف علی پخن
 2محمد نداتی 

 چکیده : 

ا رروبداد ا خخدزررامگی  کرری از   رری  هررای امومرراعی ا رر  ؛ چرررا زررس دن  ررظ مامسررس 
بیمان ا بری نفرااا دنبرابرر ه سانهرا برس امرخد مری   ردی خخدزرامگی زرس برانزنر ف ا خطرنراا 

ره ح ررررا نرررر ف امرررس  و دن ادانه حکخمررر  برررس چشرررم مررری   رررد ن دن اند شرررس هرررا ا  ررری
مرخند نکرخهر شرد د اا رب شرده ا ر  ی دن ا رف مقالرس  رسی  رد رده نرا  لیامیرالمؤم یف ع

با نای نحلیلری ا نخفریفی برا افکران نامو راهی مرخای اند شرس هرا ا افکران ن ا  کرس نراز عرفرس 
خدزررامگی ا ا رروبدادن بیشررور  شرر ا شررخ م ی از دن خنررخت نفرری خ  رررا علرریزرر   ن ح

نوررا   خخدزررامگین نبرراهی فرررد خخدزامررس ا مسرروبد دن اهلررس اات ن ا  ررقخی ا ه زرر  مامسررس 
بس  ب  عرد  ا سراد عردال  از  رخ ی د گرر ا دن ن ا ر  برس برراز دن یرری هرا ا شرخنی هرای 

 اموماعی می نخاو اشانه نمخد ی

 رسن ا وبدادن خخدزامگیین ن   الب ح را علی واژگان کلیدی:

 

 

 

                                                           
    sinn.jim734@yahoo.com                                                                         دانشسخی زانش ا ی انشد زباو ا ادبیاا عربی ی1
          radaee56@gmail.com                                                                           دانشسخی زانش ا ی انشد زباو ا ادبیاا عربی ی2
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یف از دیدگاه شارحین  08بررسی تطبیقی سند و مفاد خطبه   نهج البالغه شر

 1زهرا علیمرادی
 2زهرا نضازاده عسگری

 چکیده:

دن  خت نان   بشرن همخانه از زناون ا ژ ی ان نکالیب ا  ا حقخر نح  حلم ا شاو ا مساتن 
شرح متولبن  27ن رهای موفاانی اناتس شده ا  ی با برن ی مربخی بس ا شاو  تف  بس میاو  مده ا 

ن   الب رس بیاو   08 سی بر  و دان م نا ن ر شانحیف نا بس فخنا نطبیقی دن مخند   د ا موف خطبس 
نما یمی از  و ما زس بحی ای فمی یسوی دن عنر حاضر نشد فدا  ده ای داشوس ا  ن دن  ظ  یر 

نید از ا ف امر مو ثر  شوس ا   سی نمخده اند نا بس نخعی ن ر ح را  نان تی مشاهده می شخد شانحیف
نا نسب  بس زناو مشتد نر نما  دی بس ا ف فخنا زس شراح  د می نر بس  امیرالمؤم یف علی

فخنا بسیان  ذنا ا بس نخعی مرد اانانس ا ن د نما  زناو نا دن  س م بس عقلین ا مانی ا ب ره نا د 
ی زس بس ی از ا شاو نسابیر زن ده ای بس زناو نسب  می دادندن الی بس مران نغییر دانسوس اند بس  خن

ا ف مخضب دن ن ر شانحاو د ده می شخدی بس ی دن   د نشکیظ نمخده اندن بس ی با ننرفاا مس ا ی 
دن ماده نقد  ا نقسیم ب دی های عقن  سی بر مرح ا نسد ن مس ای خطبس داشوس اندی از ا ف میاو 

پرداخوس ا    مس محمدنقی مسفری بس فخنا مفنن بس ابساد متولب ز   اما  علیشرح ع 
ا می نخاو  ف  با نگاه زامن نری مسئلس نا نشر س نمخده ا  ی از  خی د گر محمد مخاد مغ یس نید 
دن شرح خخد بس فخنا نحلیلی مسئلس نقناو عقلی ا ا مانی ا ان  نا بس نخ  زناو برنمی  رداند ا از 

این مقنخد از خطبس  ظ زو )عا شس( ا   زس  نر م ن ممن نا بر پا زرده بخدی نای نحقید  ن ر
 دن ا ف مقالس نخفیفی ا نطبیقی ا  ی

 ین ن   الب رسزون نا دن اخو رن عا شس واژگان کلیدی:

                                                           
 z.alimoradi@ut.ac.ir                     ی دانشگاه ن راودانشسخی دزوری مدن ی مسانر ا  م  1
 zasgari@ut.ac.ir         ا واد ان دانشگاه ن راون دانشکده مسانر ا اند شس ا  می   2
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یابی علمی حدیث بیت الطشت و قضاوت حض  رت امیرالمؤمنین علیارز

 1زهرا علیمرادی
 2محمدهادی م نخنی
 1زهرا  می ی فر

 چکیده:
 شخدن از ا ف ناهای د  ین م ابب ناا ی بس ع خاو عدت  ر و زر م دن ن ر  رفوس میبر ا اس  مخزه

برن ی انقاو ا فح  ا  اد ا موخو حد یی ضرانا داندی هر د وس از ناا اا  بد مخضخعانی زس بیاو 
ن  کی از   سس های مفید دن برن ی ناا انی های موفاانی نید دانندی بر ا ف ا اسز  د اعوبان   سیمی

زس محوخای علمی ا نسربی دانندن ا وفاده از علخ  بس اثباا ن یده ا  قی ی دن عنر حاضر ا  ی دن بیف 
بسیان چشمگیر ا  ی  های ح ران   اااناا اا م سخ  بس ح را امیرالمؤم یف علی

هان مامرا ی شده ا  ی  کی از ا ف   ااابرخی از ا ف ناا اا از  خی نسدادی محد  شیسس متدای 
ز دن دخوری برای رسن ااند    ا  ی محن بحث ما ی ا   زس بیاو می« الطش بی »نح  ع خاو 

شخدی برادناو شخدن زالخ ی ااند بدو )نحم( ای شده ا بسد از چ د ناز  ثان  بسو ی دن اا پد دان میمی
  اهی ای نا نما او ده ا ا شاو نخ و نشوی از لسفن بی م برای چانه مخ ی ندد ح را امیرالمؤم یف

ی ندازهدند ریر  ابن نحمنن از دی عده ای از نرد دز  د او بر ا ف ناا  ن با ا و اد بس ادلس ای چ د ن یر می
دخورن حد ث نا مسلی می نام دی  از  نسا ی زس  ریرممکف ا عد  ممب میاو خراب زالخ ا داشیده ماندو

ی ی علمی ند شده ا  ن دن ا ف مقالس ادلساشکات ااند شده بس ا ف ناا  ن مو ی ا   ا فحخای  و با ادلس
مطراحس برن ی ا نقد شده ا   ا نحلین علم نسربی بس همراه ا و اداا ا خعی مشابس ا ف مامرا دن نقای 

ای از ف ا ن نشاو ده ده  خشس ی پذ ری ا ف   ااا علمی امیرالمؤم یفمتولب دنیا بیاو شده ا  
 ا شاو ا  ی نا کرد مقالس انوقادی ا نحلیلی ا  ی

 یبی  الطش ن دزس الق ان حد ث مخضخ ن حد ثن   ااا اما  علی واژگان کلیدی:

                                                           
  z.alimoradi@ut.ac.ir                  دانشسخی دزوری مدن ی مسانر ا  مین  را ر  ر و ا موخو ا  مین دانشگاه ن راو ی1
 mmh.f110@yahoo.com                مدنس دانشگاه مسانر ا  می       ی2
  yaminifar1358@yahoo.com                       دانشسخی دزوری علخ  اعنا  ش اخوین پژاهشکده علخ  ش اخوی     ی 1

mailto:z.alimoradi@ut.ac.ir
mailto:mmh.f110@yahoo.com
mailto:yaminifar1358@yahoo.com


 
   644 

 رمعیار عدالت از منظر امام علیملی بتا

 1حسف علی  انی        

 چکیده: 

لفس هرای ا ا ری  رظ مامسرس  رسادنم د برس شرمان مری   رد زرس همرخانه دن ؤاز معدال  
 خت نران   مرخند ن رر بسریانی از اند شرم داو ا حازمراو اعمرخ  مررد  برخده ادن همرس مخامرب 
مررخند نخمررس بررخده اهرررزس بررس فراخررخن دنا ا مبررانی ن ررری خررخد دنبررانه  و اح رران ن ررر نمررخده 

د بشرر نا برس نحسریف ااداشروس ا ر ی انسراو از ا وری زرس ا  ی ابساد ا بدن ی عردال ن همرس افررا
خررخد ا مامسررس نا شرر اخوس ا رر ن بررس ضرررانا ح ررخن انزشررم د عرردال  دن زنررد ین برررای 
نسررالی خررخد ا امومررا  ای پرری برررده ا رر یا  گخنس مفرراهیم دانای  ررطخح متولررب هسررو د ا 

داناو هررای نا کردهررا ا نگرشرر ای موفرراانی دن  ررخت نرران   بررس  ن ررا شررده ا رر ی دن  ررخت 
متولرب همرخانه نررا  شتنریوی ال رری برا عرردال  عسریف شررده ا ر  ااعمرراتن نفوران ازررردان اا 

برس   نسرا زرس فرمرخده انرد امرا  علری همخانه مخند نخمرس دا ر  ا دشرمف برخده ا هسر ی نرا
ل  نا دناند شررس خررا ر عرردالور بررس شرر ادا ن رریدی دنا ررف پررژاهر نرر ی شررده ا رر  نررا عرردا

مرس  رران دهریمی لرذا ابوردا مف رخ  ا چیسروی عردال  مرخند برن ری مرخند نخ اعمن اما  علی
 ررران  رفوررس ا  ررپس بررس بررازخخانی ما گرراه ا مسیرران  و پرداخوررس شررده ا رر ی م موررر ف مسیرران 

م مورر ف مسیران  -1ها ی زس عردال  دن  رطخح  رظ مامسرس  ابرن امررا مری باشر د عبانن رد از  
م موررر ف مسیرران نخز ررب  -1داناو م موررر ف مسیرران انوتررا  زرران  -2ن ررا   یا رری مطلررخ 

 ثران ای عمخمی ابی  المات ی 

 عدال ن نفکر ااند شس  یا ین ن ا   یا ی مطلخ ن زان داناوی واژگان کلیدی:    
                                                           

 h.aliyari54@gmail.com            ع خ هیاا علمی دانشگاه پیا  نخن ا دانشسخی دزوری علخ   یا ی دانشگاه با رالسلخ   ی1
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 کمیت و سیاست در سیره امام علیحا 

 1علی ر  فری
 چکیده:

 رانخو ازمررس زنررد ی امومرراعی ا ر  نررا بوخانررد بررا حفرو ن ررم مامسررسن شرر رانداو نا دن 
مسیر نسالی مسمی ا ناحی  رانی دهردی ا رف  رخانیف برس امرخد حرازم نیازم رد ا ر ی حرازم ا 

دن  هرراتی داننرردی امررا  علرریمسررئخلی  ملرر  دن برابررر هررم ا هرزرردا  دن برابررر خرردای خررخد
هرای حرد یی زمور از پر    راتن مطرابد  نچرس از  رت او ا شراو دن ن ر  الب ررس ا  را ر زورا 

هررا بررس هررا ا نامررساحررا ب حررازم ا ملرر  پرداخرر  ا دن خطبررس  رررد انی شررده ا رر ن بررس بسررو
نفنین  و نا بیاو نمرخدی دن ا رف نا روا م مورر ف احیفرس ملر  نبسیر  از حرازم ا محرخنی نرر ف 

 نچررس پیشرررف  همررس مانبررس احرراد ملرر  ا رر ی احیفررس حررازم نعا رر  اننررار ا ا سرراد زمی ررس 
ا ر  زرس  سرورد ی پرداخر  امرا  ز ردن اثبراا ا رف م رم  یری مرینگاننده دن ا ف پژاهر پی

بررس بیرراو هررر دا مقخلررس )احررا ب حررازم ا مسمخعررس ز ررر د رر (ن  خ ررای ا ررف م ررم ا رر  زررس 
حررازم ا مسمخعررس ز ررر د رر  ناابطرری دا  ررخ س داننررد ا لرردا  انسررا  احیفررس ملرر  مشرررای بررس 

 انسا  احا ب از  خی حازم می باشدی

 سی ن ن   الب ر: حکخم ن  یا  ن اما  علیواژگان کلیدی
 
 
 
 

                                                           
 ali@Qazanfari.net   ن راو           -ا واد ان  راه علخ   ر و دانشگاه علخ  ا مسانر  ر و زر م ی1
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 رهای اجتماعی مردم از منظر علیساالری کارگزاران حکومتی بر اصالح رفتاتأثیرشایسته
 1رفان زاده یعل  

 2ی میرم یامراللس امی 

 چکیده:
زس   راز شد یپراهمی  نان   ا    ا   دن حال زس  کی از مقا ب یخ ف  اما  عل

ا دان شدو از محخنهای  ر نین م اف  حکخموی  ی بیلس ا بس دلین باز ش  نسن پیر از  و 
ندن   بس د   زسانی افواد زس با  را ر  خدا رانس بس ا   ن دن پی د ویابی بس ثراا ا  دنا بس

ی باز ش  مامسس بس ماهلی  نا فراهم زرده ا شا سوگاو نا بخدندی نفوان  یا ی ا ف حازماون زمی س
هم زدو شرا و مخمخد زخشیدند نا الگخهای افین ا  می نا  با بر لینشیف زرده بخدی اما  عخانس

دی خ ازی ا ف الگخها بدن مامسس امرا ز  د اما مقاام  نازییف ا  ا طیف ا مان یف  دی دنمسیر پیاده
دهد نا از الب رس بس  اد ان مانده ا بس پژاهشگراو فرف  میدن ن   های اما خخشبتوانس د د اه

دن انوتا  زان داناو شا سوس دن مرحلس  ا شاو   اه شخند ا بدان د ن زید اما  مبانی ن ری الگخهای
 وی میا افوف نابطس یامسس مؤثر باشدی پژاهر حاضر دن پعمننچس اندازه می نخاند دن باز ازی م

ن اف ح د های ن ثیر ذان  ومامسس ا مؤلفس یع خاو الگخی نفوانبس ی اانی زان داناو حکخموشا سوس
الب رس ا  ی دن ن   یاما  عل یهای حکخمود بس فرما شاا ا  مخزهمسو مرد ن  یوان اموماعنف

ی دن اان دهد زس شا سوسنشاو می مدهن د  ای بسطالسس زوابتانسهای نحقید زس از  ر د م افوس
  یکخنا اننبای  ازنده  ناو با مرد ن دلسخزین حسف خلد ا مساشرا ن یانوتا  زان داناو حکخمو

امسس مرد  دن م یای بر اف ح نفوان اموماع ازنده ناون ن ثیر یمس بس مرد  ا نکر م ا نفب نیازهانخ
  ذاند ا دن ب بخد زیفی  زند ی مادی ا مس خی مرد  نقر بس  دا ی داندیمی

 یزان داناو نی اانین نفوان اموماعرسن شا سوسالب ن ن  : اما  علییواژگان کلید
 

                                                           
   a. ghafarzade@gmail. com     افف او                 ا واد ان  راه مسانر ا  می دانشگاه  ی1
                    amir5528@gmail. com                 دانشگاه افف او شیسس ش ا ی ی _ش ا مامسس انشد  ی دانشسخی زانش ا ی2

mailto:a.ghafarzade@gmail.com
mailto:a.ghafarzade@gmail.com
mailto:amir5528@gmail.com
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 جتماعی از منظر علیراهکارهای اجرای عدالت ا
  1علی رفانزاده  

  2 یده ز    حسی ی
 چکیده:

عدال   کی از ا ژ ی های انسانی ا محخن ن  یم نفوان های اموماعی ا  ی ن ا  اموماعی 
بر پا س ی عدت بس نشد ا نخ سس د   می  ابدی امرازه با امخد نخ سس ی شگف   ان علم ا ف س  ا 
ازوشافاا ریر ابن انو انن بازهم عدال  خخاهی  کی از م م نر ف مقخلس های حیاا بشری ا   ا 
دن ا ف ااضا  اشرا و نابرابری ا بی عدالوین شیسس می نخاند  مخزه های مبو ی بر عدال  خخد نا بس 

تس ای امرای  و نا نید انامامسس ی بشری عرضس زرده ا شسان عدال  خخاهی نا  ر دهد ا ناه 
نمسید ا نسلین ازعدال  بس ع خاو  ظ فف  خ  ی فردی ا احوماعی ا نبییف ا نخفیب  ونبس نما دی

ن  ا ی زافی نیس ن بلکس امرای عدال  دنمامسس بشری امری ضرانی ا   نافداو بر ا  کس اد او 
ن بس  خ   مانی ا زو  د  ی از مملس ا    ا  ر ون بر  و نازید دانند ن عقن ا فطرا انسانی نید

مسوقیم ضرانا   و نا دن می  ابدی انسان ا همخانه دنفدد امرای هرچس ب ور عدال  دن اموما  ا 
نخز ب فحیس امکاناا ا مخ سیو ای اموماعی بخده اندی ضرانا امرای عدال  دن مامسس بشری ا 

  دن عدالمسا ن پیرامخنی  و ا و ا می ز د زس بس بحث د یقی پیرامخو ا ف حخزه ا شرا و امرای 
اموما  پرداخوس شخدی مقالس برای ن یدو بس هدر خخ ر دن دا محخن اماو  افوس ا   : ام ای 

ن ا   -نتسویف برای برپا ی عدال  اموماعی: حکخم  ا  می بسوری برای برپا ی عدال  اموماعی 
خ  ی  خانیف دن   اعادانسیعخامن اشرا و امرای عدال : عدال  ا -ا   ن ن ا  امام  عدت 

ر مرد  نق -ن انا بر زانزرد زان داناو حکخموی  -برخخند با عدال   ر داو  -زان داناو حکخموی 
نامیف نیازهای عمخمی ا ا ا ی  - سوری فره ن عدال  خخاهی  -دن برپا ی عدال  اموماعی 

 شفار  اخوف حقخرن  خانیف احداد اموماعیی   -نحکیم انقخ   د وگاه   ا ی  -مرد 
 ین علیعدال  اموماعین حکخم ن  انخون زان دانن حقخر کلیدی:واژگان 

                                                           
    a.ghafarzade@gmail.com                           ا واد ان  راه مسانر ا  می دانشگاه افف او                                                 ی1
  می  را ر ز   ا  میدانشسخی زانش ا ی انشد نشوس فلسفس ا ز   ا  ی2

mailto:a.ghafarzade@gmail.com
mailto:a.ghafarzade@gmail.com
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 بررسی مقایسه ای جهاد در نهج البالغه و صحیفه

 1زهرا فان ی
                                                     2ن یس ن وم پخن

 چکیده:

ب  و ا دن نخفرری دن ا رر   ا نررخ  نگررری امررا  علرریبررا نخمررس بررس ما گرراه م رراد 
ا رف پرژاهر دن ن رر داند برا برن ری مقا سرس ای م راد دن ن ر   همچ یف نگراه امرا   رساد

الب رررس ا فررحیفس ضررمف ش ا ررا ی ا انسکرراس اهمیرر  ما گرراه م رراد دن مامسررس مسررلمیف بررس 
س م رراد دن ا ررف دا زوررا   برن رری ا ررلخ   فومررانی ا  ررطخح زبررانی مرروف هررای مربررخی برر

 رلخ  ادبری ا ناشری موفرااا برس مخضرخ  م راد ا  مرخزی از  نسا زس ا رف دا امرا  برا ابپردازدی
زیررد بررر اهمیرر  ا ضرررانا  و دن مامسررس ا نحررخه ی برخررخند بررا دشررمف دن شرررا و   و ا ن 

- یا رری دشررخان  و داناو پرداخوررس انررد ا ررف مقالررس بررر  و ا رر  بررا نکیررس بررر نای نخفرریفی
 بپردازدی دا اما   سا لینحلیلی بس مطالسس ا برن ی د د اه های م ادی اما  ع

 ا لخ   فومانیینفحیفسننن   الب رسناما   سادم ادناما  علیواژگان کلیدی:

 

 

 

 

                                                           
 ا ادبیاا عربی دانشگاه الدهرا دانر  مخخوس زانش ا ی انشد زباو  1
 Dr.rostampur2020@yahoo.com                ن زباو اادبیاا عربی     ا واد  ان دانشگاه الدهرا 2

mailto:m.jigare91@yahoo.com
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 در برخورد با مخالفان منین علیؤبررسی سیره امیرالم

 1 ا م فواحی
 2دانا  حفر او  

 چکیده

ا فره گرری داناو   کرری از  مررخزه هررای م ررم د  ررین  یا ررین امومرراعین ا ونررادی
بررا  مسررالس  رریره ا  ررلخا ا شرراو ا نحررخه مخام ررس  و ح ررران حیرراا امررا  علرری

خاا  یا ررین امومرراعی حررخاد  ا نا رردادهای عنررر خررخ ر ا رر ی دن پررژاهر حاضررر نحرر
بررا متالفرراو ا دشررم او ا نوررا    ا شرریخه برخررخند  و ح رررا م یف علرریؤعنررر امیرالمرر

د زررس ان دانا پیامرردهای  و برن رری شررده ا رر ی مقالررس حاضررر بررر محررخن ا ررف پر ررر  ررر
دن مخام ررس بررا مسرراتن مامسررس چررس بررخد  نای انسررا  پررژاهر  ناهبردهررای امررا  علرری

نحلیلی نران تی برخده ا برس م  رخن  ررد انی داده هرا بررای پا ر   رخ ی برس  رخااا پرژاهرن 
ا رر اد ا مرردانا مرررنبو بررا مخضررخ  مررخند نسد ررس ا نحلیررن  ررران  رفوررس ا رر ی  افوررس هررای ا ررف 

برا انتراه ناهبردهرای مبو ری برر دان اند شری  یا ری    علریاهر بیانگر  و ا   زس امراپژ
اموماعی ا عق نی  موکی بر مس خ ر  د  ری مسراتن مامسرس نا برس  رموی هردا   زررد زرس برر  –

همی نبسریض هرا ا انحنران  لبری هرا خرو بطر و زشرید ا نخنامیرد نا دن دت مسرلماناو ناشرف 
ا  ررظ فررراز شررکخهم د دننرران     رراخ ی نفوانهررای عرردال  خخاهانررس ا نبسرریض  ررویدانس ی ا

 بشر   ا  ی  

 ین  یرهن ناهبردهای  یا ی اموماعین متالفاون عدال اما  علی کلیدی:واژگان 

                                                           
   gh5fatahi@gmail.com                 ا  می دانشگاه ش رزردپژاهشگر ا مدنس  راه مسانر  ی1
 دانشسخی دزوری نان   ا    ا مدنس  راه مسانر ا  می دانشگاه علخ  پدشکی ش رزرد ی2
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 آن از منظر امام علیافراط گروی و شاخصه های 

 1علی فوحی

 چکیده:

هررای مرردی فرررا نای مامسررس ا رر می از فرردن ا رر   افرررای  را رری از مملررس چررالر
نرراز خو بررخده ا رر ؛ افرررای  رررای بررس مس ررای خررراب از فرررای مسرروقیم شررر س ؛ همررخانه بررا 

خطررر اند شررس هررای افرررای  بررخده ا رر ی امررا  علرریخرد ررویدی ا  ررطحی نگررری همررراه 
رای دن  رای دن د رف نا  خشردده نمرخده ا دن  رخت زنرد ی بابرزر  خرخ ر همرخانه برا افررای  ر

مبررانزه بررخده ا  رررانسا  نیررد مرراو پرراا خررخد نا دن همرریف ناه نیررانزردی از م  ررر  و امررا  
نررر ف  ن ررا عبانن ررد از نررادانین  میترروف ن افرررای  رررای شاخنررس هررا ی داند  زررس م ررمهمررا 

 ردانی اشرب س افک رین حد برس با رنن پیررای از هخاهرای نفسرانین هورازین خرخنر دی ا بردع 
ب ررسن بررس برن رری اهررم  و دن ن رر  ال نخمرس بررس  ررت او   ربران  و ح ررراا رف نخشرروان بررا 

 ا پیامدهای  و می پردازدی هاشاخد

 ینعلیخخانبن م ال ن هوازین خخنر دین بدع   دانین شب س پراز ی: واژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 ا واد ان پژاهشگاه حخزه ا دانشگاه ی1
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 اهداف و اصول کیفرها از منظر امیرمؤمنان علی

 1 مانس فوحی

 2الحسی ی ید احید ابخالمسالی 
  1منطفی دلشاد ن رانی

 چکیده:
برررای مررؤثر اا ررب شرردو ا ررداماا زیفررری با ررد اهرردار ا افررخلی فررحیس بررر  و 

های  خنررا خو های حقررخ ی زشررخنهای متولرب بررا د ررد اهحکمفرمرا باشرردی ا ررف امرر دن  یسرروم
ش ا رراو مخامررس شررده ا رر ی بررا نخمررس بررس ا  کررس  یا رر  زیفررری حررازم بررر ن ررا    ررا ی مر 

ی شرردن از ا ررف نا شا سرروس ا رر ن  رریرههررای ا رر می باا رر مین با ررد مبو رری بررر  مخزه
بررس ع ررخاو حررازم ا رر می برن رری شررخد نررا اهرردار ا افررخت زیفرهررا از  امیرمؤم رراو علرری

ش ا ررا ی  رررددی ا ررف نحقیررد بررس نای فقررس الحررد یی ا نشررکین خررانخاده  م  ررر  و ح رررا
دهرردن نا نحلیررن زرررده ا رر ی بر   ررد ا ررف مطالسررس نشرراو می هررای امررا  علرری مخزه حررد ثن

هررای مردمرری از اهرردار فرر ح مسررر ن بازداننررد ی از مررر  ا باز ردانرردو امررخات ا دانا یا
 ررددی همچ ریف افرخت مسرازاا دن مکور  ا ر  ن شرامن عردال  زیفرها دن ا    شرمرده می

 نای ا  یانزین پا داش  حقخر مسرماو ا اعودات ا میانس

 یعلیخت زیفرهان اما  زیفرن اهدار زیفرهان اف واژگان کلیدی:

 

                                                           
 Samaneh.fathi92@gmail.com                      الب رسن دانشگاه  ر و ا حد ثی زانش اس انشد علخ  حد ث  را ر ن1
 vahid.ab@live.com                      دمااند ااحد یا  م  زاد دانشگاه یعلم ئ یه ی2
 delshadtehrani@gmail.com                                                           ا مد ر راه ن   الب رس ث حد ا  ر و دانشگاه ان ا واد ی1

mailto:Samaneh.fathi92@gmail.com
mailto:vahid.ab@live.com
mailto:delshadtehrani@gmail.com
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 دارا در اندیشه سیاسی امام علیتساهل وم
 1حسیف فرزانس پخن

 چکیده:
ا   زس دن ناابو  یدن اند شس  یا  یاز مفاهیم ب یاد ینسامس ا مدانا  کمف خ  نساهنن  

دی انسان ا دان یا مرد  بس  خن خات زانبرد فرااانبس  خن عا  ا دن ناابو موقابن حکخم   یانسان
نید  ییف دانند ا از همیف نا اد او ال فیماب یدن نسام ا اموماع ی یر ا   او ی  انفطرناا  را ر بس 

اده شده دای بشر   فرا فر و ا برداشوف نکالیب  ت  ا  ا   فر ا از یس ین ناابو انسانن یبرا
و اا   دن اد  یماانا  یا افن اخ   یس نساهن ا مدانا  ه مف خ  فراد  ب ابرا ف ع اه بر ا  کاندی

مید ع ینا بس خخد اخونات داده ا  ی برن  یا بس ا ژه ا    نید ما گاه م م (ی)ابراهیم ینخحید
نساهن ا مدانا ن شس دن  مخزه   ازد زس یما ناشف م یا ف نکوس نا بخضخح برا یموخو ا  م سا عالمان

مشحخو از م بس  ی  نید بااخد دن دا  رو اات هسرمسلماناو داند ا نان   ا   یا د   یعقل یها
یره ا   ید شس  یا نساهن ا مدانا دن ان یدانا ا  ی دن ا ف مقالس بس مسوسخمتولب نساهن ا م یها

پرداخوس شده ا  ی  یا نفوان  یا  یدن دا حخزه اخ ر  یا  یموقیاو عل یمخا یحکخمو
نامس ها ا چ یف خطبس هان ا هم یداناو خ ف  پ    الس ح را علا نسد س ا نحلین  یبرن 

  زس دن زوا   رانس ن ن   الب رس  رد مده ا   ما نا بس ا ف حقیق ح را یافی  ها
دن  س زمی س حکخم  ا  یا ن ا   عامس ح را عل ی ازد زس شیخه حکخم  دان ینه مخو م

دانا م ادانه امخن مرد ن نفوان با دشم او ا متالفاو ا همچ یف نفوان با ا لی  ها ا ا خا  متولبن بر مدان
نا  یفردمتالفاو حکخم  ا عفخ ا  ذش  دن ناابو  یان نرمر ا عدت نسب  بس مرد  ا حودن زانه

 حد امکاو بخده ا  ی
 یرد ناابو موقابن حکخم  ا م ا مدانان حکخم ن عدال ن نساهن نعلی واژگان کلیدی:

                                                           
 hfarzanepour@birjand.ac.ir         ان علخ   یا ی دانشگاه بیرم د ا واد ی1

mailto:hfarzanepour@birjand.ac.ir
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 درمقابله با خوارج نهروان یت راهبردی امام علیمدیر 
 1افغر فراری 
 2محمدمد  ی

 چکیده:
س خلق  عسخب ف باشدیانساو ا یم یا اعوقاداا بشر شس م ن نر  نش ا  رفوس از نفکر ا اند

خخدن م   محقد  ا اهدار اتیاز ام یرایباشدیپ یمخمخد ناش اخوس همخانه دنبات اهدار خخد م ف ا ا
  ت  نیرالبا  بن از م ابد خخد د    یداند زس با هر  خنس ن ی بس  نزاها یاا مزردو  ن اناا نا 

 یل بس دا ا  اد و ز یها  س اهد یا ورانژ  یمخ س ا نداند یرازیزس م ن  ت  امکاو پ یازمان 
ا   ردد یبشر باز م   نان یبس دنازا ی خان کانیپ ف ا یشخد ی ابقس  ینر  ا وفاده م گرنازم ن د

م او دش دین    فدن ا   نان یزدندی دن برن  ین دن مقابن  ناو بس م ن نر  د   م اءیدشم او انب
 ت  با ن خت  کانیپ ظ بس  او  خد  یزردند ا با همکان ینای ا وفاده م ف از ا ن خت خدا

   ر (مدفیا مان  فیفن ا طیفننازی دن مقابن م ن نر ) اعد دین ید   زدندیاما  عل اللس
 رایا بن یداش  ا نما  ن ی ا هم  خخد نا دن م     اه ی خنا خن یفره گ یام  د  یناهبرد

   ر نامد میمقالس بر ن ف م ن نر  متالفاو ا مسانداو فرر نمخدیدن ا ی از ی حاد مامسس ا خ ی
 ی ا نرف دها ا ابدانها مینمات فیینا دن برخخند با خخانب نانب یاما  عل یفره گ یا م  د  یناهبرد

 ف ا میتخاهیم فییهمچ مینمات یرن زردند نا ب یا وفاده م  رااهدار  و ح سیزس خخانب عل
   ر مد یدانا فیمامسس دن مقابن م ن نر  با مان  یشخایا پ یزس اما  عل مینا اثباا ز  سیفرض

ر م ابب د   ب یمبو  یلیننحلیحیمقالسننخض ف دن ا دیبخدند ینای نحق یمشتن یفره گ یناهبرد
 .خخاهد بخد  یا ناا یت اات نان

 نمقابلسی راینخخانبن م ن نر نبن   ر نمدیاما  عل واژگان کلیدی:
                                                           

 Foroughi.History@gmail.com                    ا واد  راه نان   دانشگاه افف او            ی1
 a.jazini627@yahoo.com          زانش ا ی انشد شیسس ش ا ی دانشگاه افف او    ی2
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یت و تربیت تشکیالتی در سیره تربیت  ی امیرالمؤمنین علیمؤلفه های مدیر
 1محمد حسیف فراری

 چکیده:
م موررر ف ا  ررا د رر  زررم  کرری از م موررر ف ا ژ رری هررای زلیرردی افررراد  مامسررس ی  ا ررده 

چانچخب ررای مامسررس ا نررخاو نسامررن ا اننبررای بررا د گررراو دن حیطررس ا ررف چانچخب ررا  ت ن پررذ ری 
مرری باشرردیب ابرا ف پررذ ری نشررکی ا ا ف ررم دن رر  از ناابررو بررا د گررراو نقررر م مرری دن 
افرر ح م ا ررباا ا بررس نبررب  و نرّ رری ا شررکخفا ی مامسررس خخاهررد داشرر یا ف م ررم برریر از هررر 

ن اد  ررس زررردو ناحیررس نشررکی نی از  ررخی چیررد دن  رررا  نربیرر  فررحیس اع رراء مامسررس ا 
دن نسامرن ا فوگرخ برا  رس مامسرس ی  خرانخاده  و مامسرس مری باشدی ریره ا  رتف علریموخلیا

ن  اناو)افررحا ( ا مرررد  ا نقررر اا دن  امرر   ررظ مررد ر ا مربرری از نمخنررس هررای مخفررد ا 
 ا ا الگررخ ی م ا رر  ا  ابررن ب ررره بررردانی دن نا رروای  نرردا ف ا ژ رری هررای مررد راو نشررکی

نخفریفی زمرظ  رفورس - ازمان ا مری باشدی رسی ا رف نخشروان برر  و ا ر  نرا از نای نحلیلری
 بس بیاو مؤلفس های مد ر مخفد بپردازدی س نمخنس ها ی از  یره ا  تف علیا با انات

 

 یزماون مد ر  ن مامسسن  یره علینربی ن نشکی ان  ا واژگان کلیدی:
 
 
 
 
 

                                                           
  ghafgroup@gmail.com                  طس  س حخزه علمیس  م        ی1
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یخ اسالم تا منین درؤکاربرد لقب امیرالمبررسی   هجری قمری251سال تار
 1افغرفراری ابری

 2پخنماای اع م نقی
 چکیده:

ا ع اا  ی ا    ای عربی ا   زس دن  و مف خ  مدح  ا ه  امخد داندیلق  )ممب:القا (ن زلمس
    اای  خانی دن نادیا وفاده از القا   ابقسزس برای نس یم ا احورا   ذاشوف بس اشتات بس زان می

-مشتد ا ممواز میها با القا  ا ع اا ف ا خانخاده  راو  با نداندچ او زس نپادشاهاو اا وین

ی امامیس ع خاو متنخت اما  ع خاو ا لق  عمخمی خلفای ا    ا ندد شیسس م یفؤ رد دندیامیرالم
 ف لق  بس باانر ف ی مخم یف  اخوس شده ا  ی ای امیر بس ااژهی ااژهباشدی ا از اضافسمی علی

شخدی ا با دا ع خاو خلیفس ا اما  همطراز فرمانراای  یا یند  ی ا دنیخی م او ا    ا  ر می
پس از  شدیخطا  می رددی زس بس ح را علی باز می دا ر ا ف ع خاو بس عنر پیامبرا  یپی

بس ا شاو   گراز خ ف ن ع خاو مدبخن  د  یری ح را علیا با ز انه دافاا ح را محم
هیر( دابانه مر خ   ش یا ف ع خاوندن  15 یف دن داناو خ ف  ا شاو  )ؤما  ر نشدیلق  امیرالم

داناو خ ف  خلفای ناشد ف بس ا ژه عمر  سوری ز ادی پیدا زردی بسد از زاات خلفای ناشد ف ا ف ع خاو 
یا نف ها بس زان میع  مرد  از  ومخند ا وسمات عا   ران  رف یا برای مشراعی  هر حازم مسوبد ا ا ا

م یف خخانده شخند نا ؤزردند امیرالمه دن ا     سی میهای  یاحوی حازماو امخی هم با داشوف زاننامس
نحلیلی ا بانکیس بر مطالساا -اعوماد مرد  نا بس خخد افدا ر ده دی دن ا ف پژاهر با نای نخفیفی

ا مفاهیم  م یفن زانبردؤنا ضمف ن شس  ابی ع خاو امیرالم ا  ای ا مسو داا نان تی  سی شده زوابتانس
ا بس  خااا ز ر پا   داده   و نا دن نان   ا    نا ااا ن خ ف  عبا یاو برن ی ز یم

اضب  ری داده بخد ا  ا بسد از پیامببس شتد  ا اشتافم یف لقبی بخد زس پیامبرؤیرالمیام1یشخدی
یپذ ری 1یامیس از  و لق  ا وفاده ز  د  یخلفای ناشد ف ا ب یچس عخاملی باعث شد زس2ی رد د 

 مسلماناو از ا وسمات ا ف لق  از مان  خلفا نا چس میداو بخده ا   
 ا   ینان  امخ اون خ ف ن خلفای ناشد فن م یفن ؤامیرالمکلیدی: واژگان 

                                                           
 iut.ariya1991@gmail.com                 دانشگاه افف او    راه نان انیدانش ی1
 azamtaghipoor741@yahoo.com                      ا    دانشگاه افف او   نان یدزور یدانشسخ ی2
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 تحلیل مبانی و محورهای مهدویت درحدیث علوی

 1محمدنضا فخاد او
 چکیده:

او سیاو بیبس ع خاو مرمب د  ی اعلمی نابساد متولفی ازم دا   نا برای شی امیرالمؤم یف
دنبرخی  باای م بر ادنخطبس ها برای همگاو ا ح را م دی هدنبان فرمخدندی و ح را

ابرخی د گراز افحا   بف ضمرهبف ز ادنتسی مالظ مخا ب خنخفی بانسدادی از  اناو مان دزمین
های  و ح را ا ا ژ ی اما  م دی هنی نید از  ؤات برخی افحا  دنباناندیناا ا تف  فوسخخد 

خبرمیده د زس ناش گرا ف ا  ن مخضخ  م دا   دن میاو شیسیاو ا افحا  ا شاو بیگانس نبخده ا 
هم مخضخعاا  دن ا ف دانه نشد خخبی دن  ش ا ی  ناو با ا ف مخضخ  ا ساد شده ا  یاما  علی

ن برخی ع تم ح خن ن ابرزاا عنر ح خننا بیاو فرمخده ی مان د ررب  ان  ا ی اما  م دیبیشور
ن م طقس ای زند ی می مخده زس دن د بتشی اززند یر نا اندی از خی د گر چخو ح را علی

می شخد بس همیف م ا ب  احاد یی بیاو فرمخدندیمی  افبغ بف    ده پا وت  حکخم  اما  م دی 
ی ا  سا من »م او نشسوس بخد م زس ح را فرمخد: ؤخ د: دن مسسد زخفس ز ان امیرمی  نبانس م
خنهای م می ا   ی البوس ا ف احاد ث از مبانی خافی نشاا میگیرد ادانای مح«میشخد م دی

 و می پردازدی زس ا ف نحقید بس 

 ی   حکخم  م داین نحلین مبانین م دا  ن اما  علی واژگان کلیدی:
 

 

                                                           
 4دانای مدنا  طس محقد ب یاد فره گی ح را م دی زانش اس ا ی1
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یت از نگاه امام علیمبانی علم مدیر مقایسه   یت با مدیر

 1مخاد  ا می ناش ااند 
 2مسنخمس امامی ناش ااند
 1ر   محمد محمدی خر   بادی

 :چکیده
ی دنبانه های انزشم د اما  علید د اه هدر از نحقید حاضر مقا سس مبانی مد ر   با

مد ر   ا  می بردان می برای ا ف م  خن از نای مد ر   بخد نا بوخانیم  امی هرچ د زخناه دن احیای 
ها یهان مقااا ا م ابب ا  ورنوی پرداخویمی نوا   برن ای ا وفاده زرد م ا بس برن ی زوا زوابتانس

نشاو داد زس مبانی مد ر وی از ابودا نا بس امراز دچان نغییر ا نحخانی شده ا  ؛ زس ازیر ا ف نغییراا 
سومی های  یی  رفوس نا  ازمان ای مبو ی بر ناابو انسانی ا دن ن ا    ازماوهای ماشی از  ازماو

فخنا  رفوس  های اما  علیا  می ا د د اها ا و ا ی همس دن م   ندد ظ شدو بس انزش ای 
بانها بر نفوان شا سوس مد راو با ز رد واو ) ناابو انسانی(  ا مرد  نازید  ا  ی چرا زس اما  علی

دن  اند اما  علیمد راو هزر زرده های مد ر   برایهمچ یف احا فی زس دن نئخنی ی داشوس ا 
شخد زس مد راو مان زس خخد نا مد راو زرده ا  ی ب ابرا ف پیش  اد می ذشوس از مد راو خخد  ل  می

  ادان د با مطالسس زوا  انزشم د ن   الب رس ا بس زان بسوف د وخناا ام ظ زشخن ا  می می
دن حکخم  دانی با  پردو امخن زشخن بس افراد شا سوسن موتند ا با ا ماو؛ فساد مالی ا  علی

 ی عدا ا  ربل دی زشخن عد دماو شخندیادانی نا ن شس زف ز  د ا ما س

 یمین شا سسوس  اانین اما  علی: مد ر  ن مد ر   ا  واژگان کلیدی

                                                           
 javadghasemi3371@gmail.com                دانشسخی دزوری مد ر   انزشی دانشگاه شاهراد  ی1
 دانشسخی زانش ا ی انشد علخ   ر و ا حد ث دانشگاه حکیم  بداانی ی2
 ا واد ان دانشگاه حکیم  بداانی ی1

mailto:javadghasemi3371@gmail.com
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 در برخورد با زندانیان سیره ی امام علی
   1ا مسین   دان بیسانپس
 2 ید نحم  اللس دانر میرز ف

 چکیده:
از احاتب م م حرازم ا ر می   را ابرس نبرب  و مسرازاا مسررمیف ا ر  زرس با رد اااا 
مررر  زدا ا ثانیرراا دن امرررای  و نبا ررد مرمرری ا سرراد شررخدی انترراه ناشرری دن رر  دنا ررف زمی ررس از 

ناهگشررای  ا ررف نا  رریره امررا  علرریمسرراتن مررخند نیرراز د رر  انرردن زرراناو   ررا ا رر  از 
مسرازاا حربس نا امررا زررده انردی مس رم لرس بررای  ا رف  ر رد ا ر ی امرا  موق ی دن  رّی 

 ررپس بتررا ر فررران زنرردانیاو از و « نررافب»االرریف برران دن ا رر   زنرردانی احرردا  زردنررد بررس نررا  
ن عررالی بررس  ررخاهی مخنخرراو ا دانشررم داو«ی متررّیس»زنررداو د گررری نا احرردا  زردنررد بررس نررا  

زنرردانیاو دن ا ررف دانه  هشرریخه هررای اخ  رری ا نربیورری دنبرران نررر ف شرریخه زنرردانبانی بررا ب وررر ف
فورس ا ر  دن مش خد ا ر ی امرخنی زرس علرم زنردان ا پرس از  ذشر   رن را نرازه برداو د ر   ا

 -خخشررفوانی برا  نراو -دنبرخرخند برا زنردانیاو مشر خد ا ر ی افر ح زنردانیاو   یره امرا 
امررازه خررراب  -فرررا  رررفوف  ررخاد خخانرردو ا نخشرروف  -س ن ررذ بی ا مررخزی  ررر و داشرروف برنامرر

نر میف خررخناا ا پخشرراا زنرردانیاو  -اشرروغات زنرردانیاو  دانی از زنررداو بررس م  خنهرای متولرربزنر
ا ریرره از مملرس  ن ا ر ی ا رف  ریرهن مری  ا بازد د مسومر از  ن را نخ رو خرخد  و ح ررا

 ید احکا  مداتی ا    باشدینخاند الگخی م ا بی برای امرای د 

 ن زندانیاون  یرهن نافبن حبسی   اما  علی واژگان کلیدی: 
 

                                                           
 qandvar@yahoo.com     ا  مین دانشسخی دزوری نشوس ی فقس ا مبانی حقخر ا  می دانشگاه مازندناومربی  راه مسانر  ی1
 Rahmat.danash@yahoo.com  دانشسخی دزوری نشوس ی فقس ا مبانی حقخر ا  می دانشگاه فردا ی مش دمربی  راه مسانر ا  مین  ی2

mailto:qandvar@yahoo.com
mailto:Rahmat.danash@yahoo.com
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 رهبری از سیره سیاسی امام علی تأسی مقام معظم
 1ز     خامی

 چکیده:

های افین ا  می ا ی علخی ناه نساا ام  ا  می ا   ا نخمس بس  مخزهنمسظ بس  یره
  دانی مهای  خنا خو ا   ا ب ور ف نای حکخپیشرف  دن عرفسد  ی بسور م ا بی برای نشد ا 

ن  ی مقا  مس م »ا  ی پژاهر حاضر با هدر پا تگخ ی بس ا ف  خات  دن نبسی  از اما  علی
نگاشوس شده ا  ی  یره بس مس ای  بظ نفوان ا «  زدا   ا    نهبری از  یره  یا ی اما  علی

 یردی  یره  یا ی اما  مید ی فردی ا اموماعی بس زان ناه ا نای ا  ر قی ا   زس فرد دن زن
بر ا اس د وخناا ال ی ا نبخی ا   ا ا شاو با نخمس بس نربی   ر نین زند ی بر محخن  علی

نید با الگخ  یری ا  رمشد  رفوف  ایعدا نا  یره خخد  ران داده بخدندی ح را     اللس خام س
نا همخانه بس ع خاو مود ا  بظ نفوان خخدشاو  ران  اما  علییره اهن بی  بس ا ژه از زند ی ا  

نر از  ا ر  ابن نخمس ا   ا برمسوس ا شاو بس  یره  یا ی اما  علیده دن دن ا ف میاو نخمس می
 ش اخ  از  یره  یا ی ح را علیباشدی ا ف پژاهر با هدر افدا ر   اهی ا ها میا ژ ی

می س  یا ی از ا شاو ا  ی ا ف نحقید از نخ  زیفی ا نخفیفی ا   ا پیرای مقا  ع مای اا   دن ز
بردانی از زوا  ها ا مقااا مرنبو با مخضخ  ا  ن از د گر ا نای انسا   و زوابتانس ای ا فیر

ای نحقید  یره  یا ی اما  هنای  رد انی ا  عاا مسوسخ دن ا  ورن  ا  ی بر ا اس  افوس
ا   زس مخاند ز ر نا شامن می شخد عدال ن  انخو  را ین برابری  مخند برن ی  ران  رفوس علی

ش رانداون د   ا حسا ی  دن بی  الماتن  اده ز سوین نفی فره ن نسر ب ا نمسید ا ییی زس دن 
 از ا شاو نبسی  می ز  دی ا ف مخاند ح را     اللس خام س ای

 یایم سن ح را     اللس خا یره  یا ین اما  علی :واژگان کلیدی
                                                           

 Zeynab.ghavami@yahoo.com                  دانر  مخخوس مقطب زانش ا ی انشد مامسس ش ا ی انق   ا  می     ی1

mailto:Zeynab.ghavami@yahoo.com
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 حکومتی از دیدگاه نهج البالغه –بررسی اخالق سیاسی 
 1علی   رمانی
 2 مسنخمس   رمانپخن

 چکیده:
پررس از ن رریدو بررس حکخمرر  ا عرردت زرران داناو عیمرراون بررس ننرر   امیرالمررؤم یف

هرای اخ  ری فرااانری افراد ا د ا شا سروس دن مامسرس ا ر می پرداخو رد ا دن ا رف نا روا نخفریس
هررای ا شرراو بررس زرران داناو ا ای از نخفرریسبررس زرران داناو خررخد نمخدنرردیدن پررژاهر حاضرررن شررمس

د برن رری  ررران  رفوررس ا رر ; ازمملررس حکررخموی مررخن -حکامرراو دن خنررخت اخرر ر  یا رری 
ز سرروین عرردال  ا نعا رر  مسررااااننعا   حررات فقرانفران رری د رروخنالسمل ای مس ررخین  رراده

ا نخاضبنامانودانینهم شرری ی بررا مرررد  ا عررد  احوسررا  از  ن انع ا رر  بررس بیرر  المررات ا د رر  
رادی دن فرررر  و ا ییی مطرررح شررده ا رر  ا هرردر افررلین بیرراو اهمیرر  نفورران ا عملکرررد افرر

  ردندی یرند ا مسؤات ماون مات ا  برای مرد  میا   زس حکخم  مرد  نا بس ع ده می

 ین ن   الب رسالماتناون عدال ن بی : اخ رن حکخم ن حکا ن زان داواژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 d.ghahramani@yahoo.com        هنبا ساو      ع خ هیئ  علمی  راه زباو ا ادبیاا عربی دانشگاه ش ید مدنی ی1
   Masoomeh.ghahramanpour@yahoo.com            د مدنی  هنبا ساوزانش ا ی انشد زباو ا ادبیاا عربی دانشگاه ش ی ی2

mailto:Masoomeh.ghahramanpour@yahoo.com
mailto:Masoomeh.ghahramanpour@yahoo.com
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 ست در سیره امام علیحاکمیت و سیا

 1علی   رمانی

 2ب راز نخزلی

 1با ر ا وادی
 چکیده:

باشررد برررای نفررب نیازهررای االیررس خررخد الطبررب مرریانسرراو مخمررخدی مرردنیاز  نسررا زررس 
نخعراو خرخد ا ر ی ا رف نیازم ردی ا نسامرن برا  را ر افرراد نیازم د اموما  ا نسااو برا  را ر هرم

ز رد زرس  رانخنی اضرب شرخد نرا مرانب هررب ا مررب ا  رخء ا روفاده برخری افرراد بشرن ا سا  می
بوخان ررد بررس نفررب احویامرراا خررخد ا رردا  ز  رردی لررذا بررس   ررخدمخ شررده ا افررراد مامسررس دن  ررا س  و

ای زرس  خنرس زرس هرر  رانخنی نیازم رد برس مقر ف ا ر ن نیازم رد برس  رخه مسر رسحکم عقرن همراو
باشرردی از همرریف ما رر  زررس بررس حکررم عقررنن ضررامف امرا رری  ررانخو دن مامسررس ا رر  نیرردن مرری

مرررای  ررخانیف دن ضرررانا امررخد حکخمرر  ا دن ناس  ون حررازمی زررس بوخانررد بررس اضررب ا ا
ای ا شرخدی مقالرس حاضرر دن فردد ا ر  زرس برا نای زوابتانرسمامسس ا دا  بک دن احسراس مری

دانی نا بیرراو افررخت حکخمرر  ا   رریف حکخمرر  بررا برن رری  ررت او  رانقرردن ح رررا علرری
نررخاو بررس ضرررانا امررخد حکخمرر  از ن ررر ز رردن از مملررس د رروااندهای مقالررس حاضررر مرری

 ا مرد  اشانه زردیا نازید بر مدانا ب علی

 ن ن   الب رسییا  ن حازمی ن اما  علی  واژگان کلیدی:

                                                           
 D.ghahramani@yahoo.com       ع خ هیئ  علمی دانشگاه ش ید مدنی  هنبا ساو   ی1
 Tavaolibehroz@yahoo.com                        دانشسخی انشد زباو ا ادبیاا عربی دانشگاه ش ید مدنی  هنبا ساو   ی2
 Ostadi.bagher@yahoo.com                         عربی دانشگاه ش ید مدنی  هنبا ساو      ادبیاا ا زباو انشد زانش ا ی ی1
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 در جنگ ای گفتمان سیاسی امام علیعارهتحلیل است
 1فا مس زانبتر ناانی

 چکیده:
ر  ذانی شدی با ذش  زماو با وسانه برای االیف بان دن حخزۀ علخ  ب ر  دن  خناو با واو پا س

برای  نریداش  زانزردهای  سوردهخ ر ننخنی زس از زانزرد ا وسانه دن ادبیاا ا علخ  ب ری امخد 
ا وسانه  یا ااند مقخلس نادزس از  ال  ادبیاا فرانر میها مطرح  رد د م   ف م ا دنا ب ور پد ده ا وسانه

یبس مران ا  ش ا ی با زانبردهای بیشور ا وسانه؛ دا نا کرد نسب  بس ا وسانه بس امخد  رددمف خمی می
داند ا نگری نمانویظ؛ زس نفکر انساو نا  مد: نگری ز  یظ؛ زس ا وسانه نا فرر ف اعاا ادبی می

شخ م؛  ی  اتند مرزی میاو زباو حقیقی ا ا وسانهبانخمس بس ا ف دا نسر ب با داند؛ ا ا ا ا وسانی می
های ریرلف ی )لفو بر مس ی( دن م طد نا  سورد ی احداد ا وسانه مشتد شخد زس از مبحث دال 

ای زس دن دال  مطابق  مس ای حقیقی ا دن دال  ن مف ا الودا  ا وسمات می نخاو زمظ  رف ن بس  خنس
ها ی برای زانبرد ا وسانه دن م او امراز امخد داند زس می نخاو  نرا ها ا شیخهنای ا وسانی مراد ا  ی

ر 1هادهی بس نفوانها ا ز رر م  2دهی ا زاش  افکان عمخمی ر شکن1بس مخاند ز رخ فس نمخد:
دن فدن ا    نیدن از  رو اات هسری الفاظ م   ن یدو یهای پیشیفد وکانی ا نغییر ن راا ا نگری

رر ز با  فر  ی ا ند یف  تف باشدن لکف ز   دن خدم   شد نس ا فمیمطلخ  بکان رفوس  های نزیا زس ف 
دن فوماو  یا ی از ا وسانه مف خمی بس ع خاو  دنا نر  برای   اه  ازی ا انشاد  علی د  ی بخدی

 نر ف  تف ا نفوان خخد دن م نزردند لذا دن ما گاه حازم ا  می نسب  بس زخچظمامسس ا وفاده می
بد ف م خات زس بیشور ف فرااانی زانبرد ا وسانه دن ز   امیر بیاو نا م    زردندیبا ندبر ا بنیرا عمن می

ن لذا های پیشیف نا دانددهی بس نفوانن  پس شکن دهی ازاش  افکان ا دن  خر د وکانی ا نغییر نگری
از  و نا زس ناه ما ی ا انشاد دن باشد م   دهی بس نفوان پر زانبردنر ف ابدان برای هدا   ا نربی  می

باشد دن بس ع خاو حازم ا  می ابدانی می م او علیؤانه دن ز   امیرالمنر ا  یا وس و ریر مسوقیم
 مرداو شرر ارر  ناهی برای فر   ا  یاه نما ییم   ن وگانی افکان عمخمی نس چخو برخی دال 

 یاو  یا ین م ن ممنن ففیف ا ن رااون  فوم: ا وسانه مف خمین اما  علیواژگان کلیدی
                                                           

 دانشسخی زانش ا ی انشد علخ  حد ث  را ر ن   الب رس از دانشگاه  ر و احد ث پرد س ن راو ی1
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 بررسی ابعاد تفاسیر عدالت از منظرعلوی

 1 ساد زوابی
 2زبری  لیمانی

 چکیده:

فررردی ن  راهرری ن حدبرری ن دن نگرراه اات زررس نگرراهی ا رر  انسرراو محررخن نمررا  نفا رریر 
ملری نا شرامن مری شررخدی ا زرامَ  ااضرس ا ر  زرس دن ا ررف ن رر عردال  فقرو ن  ررظ ملری ا فرا

مشورا ا   زس برر نفکرراا  خنرا خو ا اند شرس هرای موکیرر ا ر ر مری شرخد ا هرر زرس لفو 
عدال  خرخد نا ن  س ری اند شرس ا مررا  خرخد نا افرین مری پ رداند ا انو ران  و نا داند زرس د گرراو 
هم با اا هم نأی شخند ا دن  طس زر و دنیرا نا برس هرم مسرلظ شردو برا خرخد فررا مری خخان رد ا 

د بسرازند زرس نرظ مسرلظ باشرد ا فراح  مسرلظ خرخد  ن را ن ا ا ا ر امس دنیا ی نا می خخاه 
مسلظ دن د   ا بس  لرم خرخد  ن را باشرد ی بسریانی مر انراا زاتیرده همریف امرر ا ر  زرس دن 
ابساد متولب دنیا نا اخرو ر فررا مری  یررد ی نفکرانری مان رد نرظ  طبری شردو م راو ن م رانی 

ا وری .ا رس همریف نفکرر مسر  شرده مری باشردشدو ا نظ خیمس شردو مرد ر   نمرا  دنیرا برر پ
برای  ظ امر ااحردن منردن ااحردی امرخد نداشروس باشرد امرر   و امرر فراح  منرادن مری 

 شخد ا  ا منادنن  و نا فاح  می شخند

 یعدال ن نفسیرن اما  علی واژگان کلیدی:

 

                                                           
     tahrir1393@yahoo.com       زانش ا ی علخ  ا ناابو بیف الملن مسومب  مخزی عالی ش ید مح نی دانشگاه اما  حسیف ی1
 نخ س ده ا پژاهشگر ی2
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 اوات در سیره و گفتار امام علیشناخت جایگاه عدالت و مس بررسی و
 1 ساد زوابی
 2زبری  لیمانی

 چکیده:

دن دانه پرر     یا رری ا  رریره امومرراعی امررا  علرریباززرراای چگررخنگی حازمیرر  
 ررالس حکخمرر ن از  و نای زررس  و بدن ررخانن بررس  خنررس مسرروقیمن بررا مر ان رران  رردانه هررا ا مقخلررس 
های اموماعی  ررازان داشروس ا خخا روس هرای مررد  ا چگرخنگی برر اندو  ن ران دردررس اا برخده 

ف میرراون د ررف ا عرردال  ا محررخن بررخدو  ن ررا دن هرردا   مامسررس ا  ررخا  بتشرریدو بررس  ون ا دن ا رر
م ررم نررر ف ا بل دپا ررس نررر ف مررای نا دن اند شررسن برنامررس ا نفورران اان بررس خررخد ا ررژه زرررده بخدنرردن 

ا دن شررا و ا ما گراهی زرم ابریر همسراو ای  رران  برای ما زرس پیررا مکور   و ح ررا
بسراو نمرا  حکخمر   رراون  ا  علریاهگشرا باشردی بری  مراون امردان من می نخاند الگرخ ا ن

برررای ا وخان ررازی ا ا رروقران بتشرریدو بررس حازمیرر  ا ا ورردان  یا رری خررخ ر زخشرریده ا رر ن 
زشر ای الی با ا ف فررر زرس بررای ا رف هردرن هر رد نتخا روس از مراده عردال  ا چ رانچخ  ان

زررس دن ا رر  ن ب یررادی نررر ف انزی  را رری ا عرردال  خررخاهین موسررالی ا انسررانی خررانب شررخدی
ا ژ ی برای نفوانهرای فرردی ا امومراعی شرمرده شرده ا ر ن برس ع رخاو ز ر راخ  ناهبردهرای 

ن الگررخی نما رراو از حکخمرر   یا رری ا بررف ما ررس مخضررب  یر  ررای  یا رری  و ح رررا
  .د  ی ا  نماو  یا ی د ف نا دنعرفس مامسس ا مرد  نشاو می دهد

 ن ا ودان  یا ین  یا  ن د فیاما  علین ن حکخم دال ن ا ودان: عواژگان کلیدی
                                                           

 tahrir1394@gmail.com                 علخ  ا ناابو بیف الملنزانش اس  ی1
 نخ س ده ا پژاهشگر ی2
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 در مبارزه با فساد اداری علی امام سیره 

  1 ساد زوابی
   2زبری  لیمانی

 چکیده:
پد ررده ی فسرراد ادانی امرررازه بررس  ررظ مس ررن م ررانی نبررد ن شررده ا مررد راو ا نهبررراو 

 ه ردیبر ا رف ا راس  شر ا ی برا  ریره مخامب ن ش ای بسیانی نا بررای مبرانزه برا  و انسرا  مری د
دن برخررخند بررا ا ررف مس ررننمی نخانررد برررای   رری بررس خنررخت ح رررا علررینهبررراو د 

ی مررد ر وی ح رررا  مررد راو ا نهبررراو مخامررب امرررازی مفیررد باشرردی مرررانی زخنرراه بررر  رریره
 خ رای ا رف ا ر  زررس مبرانزه برا فسراد بررس ا رژه دن میراو زران داناو حکررخموین کی از  علری
بررخده ا رر  ا ا شرراو ضررمف نرر ی م رر  پیشررگیری از بررس   ررای زررانی  و ح رررااالخ و

نقخ ر  ا مراو ا باانهرای د  ری »امخد  مردو فسراد دن مامسسنبرس شریخه هرای متولفری همچرخو
برز ررانی »ن«نغییررر نگررری زرران داناو نسررب  بررس حکخمرر  ا مررد ر  »ن«دن میرراو زرران داناو

برا مس رن ا ا ری فسراد ادانی برخرخند «رتا سراد ن را  مرامب ن رانا ا ز ور»ن«زان داناو فا د
 می زردندی 

 نزان داناون یرهن حکخم نمبانزهح را علی مد ر  ن ادانین فسادواژگان کلیدی:
 

 

 

                                                           
 tahrir1393@yahoo.com   زانش اس علخ  ا ناابو بیف الملن مسومب  مخزی عالی ش ید مح نی دانشگاه اما  حسیف ی1
 نخ س ده ا پژاهشگر ی2
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 اص در برابر حضرت علینگاهی به مواضع سعد بن ابی وق

  1 ساد زوابی
   2زبری  لیمانی

 چکیده:
دن ا    دن مکس ا از افحا  نامدان  فیزهره( از  ابق یب  ی رش رهیا ات )از ن ی سدبف اب

 یااز اع  یک ا ن ااند ا  سینادی اا دن عنر حکخم  خلفاء از  رداناو  اد  یا    بس شمان م امبریپ
 یلاا ناز خو پژاهر مسوق یها یریا مخضب    یشر نفره خ ف  بخدی دنبانه  سد ا شتن یشخنا

زو   یاا دن ابس ا ی خنس چ ره اا س ف دشده ا  ی ب اد  ذنا از  سد  فخنا نگرفوس مسمن ا
 ه نان ا رهیبا نقای ن میز  یمرامسس م یت زس با م ابب نان ینا ا و ف پ  او مانده ا  ی از ا یت نان
مانده  فوس ازدن اما نا  یاا نا متدای م  یزس مخ س م شخ ی سد نابس نا م یدن زند ان یانیبس

 یح  خ ف  بس  خنس ا ف بخده ا  ی ا« ح  ثراا ا خ ف »نقطس ضسب  سد  ف نر م م.ا  
افطکا   ف شوریب  سیزم ف بس د    رفوف خ ف  ااداش  ا دن ا یبرا د نا بس ن اب  شد یبخده زس ا

فب  دنا  ران  رفوف  با اما  یا همکان س ی و دن عد  ب ف داشوس زس م م نر رمؤم اوینا با ام
 رمؤم اویمقابلس  سد با ام یا نای ها دهینخشوان مخاضبن انگ ف ا دن.ملخه نمخد «ف  اعد»مقد  

 سد دن برابر  یم ف یری  مخضب.ردی  ی ران م یمخند برن    بر م ابب م م نان سیبا نک یعل
عدال  » س  رفداناو ن ر یز دی زس برخ ر ادعا ینا امر ثاب  م ف ا ژه ن بس ارمؤم اویام

ز  د ن  یخلفا م فیناابو ب رهین ر ا ننخ  ینما اهیعرفس نا مو م بس   ف زس پژاهشگراو ا« فحابس
امخد داشوس   یها ی  رهی و ها زدانا ها ا ن اوینبخده ا دن م یمیناابو فحابس با همن عمخماا فم

از  و ها مان د  سد  یبرخ یها یاز ناخالن یناش  س  د ف نر  انسیحدا ن ا دن خخی ب فن ا  ن ا ا
 بخده ا  ی

 ین اما  علی سدبف ابی ا اتن مخاضب واژگان کلیدی:
                                                           

 tahrir1393@yahoo.com   عالی ش ید مح نی دانشگاه اما  حسیفزانش اس علخ  ا ناابو بیف الملن مسومب  مخزی  ی1
 نخ س ده ا پژاهشگر ی2
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 های صدر اسالم از سوی حضرت علیتدوین راهکارهای عملیاتی مبارزه با دشمن در جنگ
 1فا مس زر می

 چکیده:
زس  تف از شمشیر بس  یا شمشیر ا   ا ه گام ا دانر ا  تااا ا م ر ا عدال  یمرد نقخ یعل

 رشان از فدازانی  های بدنا  و از هسرا نا افاا پیامبر   دی زند ی ح را علی یمیاو م
با د دن م ن های متولب فدن  ا  ی دن ا ف بیف نقر ح را علی دن مب س  های م ن ح را

ا    مشتد  ردد نا بسیانی از مسانداو ا زسانیکس ا    زافی از ا ف   ا ا ندانندن مطلب  شوس ا   اانی 
س  نحلیلی می باشد زس بر ا اس ا  عاا ز-عادانس دن ا ف با  داشوس باش دی پژاهر حاضر نحقیقی نخفیفی

همچ یف زو  نالیب شده دن ا ف زمی س بخده ا  ی نحخه  رد انی  شده از ا  اد متولب زوبی ا ریر زوبی ا
ا  عاا بر ا اس مرامسس بس زو  زوابتانس ای ا همچ یف  ا   های ا  ورنوی ا ب ره  یری از ا  عاا اشتات 

دن نمامی م ن های فدن ا    بس مد  نگر  و ا   زس ح را علیخبره دن ا ف مخند بخده ا  ی نوا   بیا
بخد دن حفاح  از ش ر ا  ردانیدو امخناا ش ر فخنا پذ رف ی  ا زس  ن م بس د وخن شتد پیامبرم ن نبخ

م ن  نم ن ب ی ن یرن زشوس شدندی دن م ن احد بسیانی از  ر ر نخ و ح را علی دن م ن بدن افراد
 ا وس مکسر او فدن ما م ن هاا الس  ن ن  م ن  اتبن نبرد هخازو نم ن خیبرن م ن ب ی  ر  سنخ در 

فرااانی از داان  ای بسیان پرننن ا  شکان می باشدی بس  خن زلی نمخنس های  ید نقر ح را علین ریره 
ی چ انچس ح را دن م ن های فدن ا    ا نقر ا شاو دن پیرازی های  ن ا امخد داند ح را علی

زسا زشیده شده ا چس عا بوی نا ا ف م ن ها ح خن نداشو د مسلخ  نبخد زس  م  ا  خی ا    بس  ند علی
بسیان نسییف ز  ده بخد ا دن ا ف  ا    نقر ح را نبرا ف دن پیرازی های م ن های فددن پی داش ی ب ا

نقر چ د ف عامن ا ا ی ح خن داشو د زس االیف  ن ا همانا دنا   ا هخشیانی ا شاو دن ش اخ  مخ سی  ها ا 
با دشمف می باشد زس دن م ن های بسیانی همچخو هاا الس  ن از  بس زان  رفوف نرف دهای م ا   دن مقابلس

بخد زس دن هیچ شرا طی   و ا وفاده نمخدند ا عامن د گر همانا ناحیس داانی ا شساع  ا   رمانی ح را
پش  بس دشمف نکرده ا از نمامی نخاو خخد برای شکس  دشمف ا وفاده می نمخدند ا عامن ا ا ی د گر اعوقاد 

شاو  رد ده ا   زس دن بخده ا   زس ا ف عامن باعث پشوگرمی ا نسوخهی ا  بس خدا ا پیامبر خدانا ویف 
 هیچ عامن دشم ی هراس بس دت ناه نداده ا نا  خر ف  خا خخد ن ی می نمخدندی  زهیچ م گی ا

 ن م نن فدن ا   ن دشمفن مبانزهیح را علی واژگان کلیدی:

                                                           
 karimi-f1372@yahoo.com         دانشسخی م  د ی م ابب دانشگاه  دد  ی1
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 یامام عل اه امنیت ملی در سیرهبررسی جایگ
 1نامیف زر می
 2محمدحسیف ب ی ا د

 چکیده:

های  یا ررین فره گررین ام یرر  ملرری دنبرداننررده حررخزه ا  سرروره ا رریسی از مؤلفررس
امومرراعی ا ن ررامی ا رر  زررس با ررد دن  ررظ  یررب هماه ررن ا مرر  م پیگیررری شررخدی نحقررد 

ان ا مانبررس دن مامسررس ا رر ی مسررئلس ام یرر  دن  فوررام یرر  ملرری دن رررا نرر میف ام یرر  همس
ب رردی شررده ا دن  الرر  ام یرر  مس ررخین ام یرر   بقس ها ا  ررت او امررا  علرریخطبررس

مشرراهده ا رر ی مررخاند فره گررین  یا رری ا امومرراعین ا ونررادین   ررا ی ا مرررزی  ا شرراو  ابن
نیرد نمرخدی ااضرس ا ناشرف داشروس ا ر ی  کرد  یا ری ا امومراعی امرا  علریفخر دن عمل

هررای دن م رر  الگخ ررازی برررای نحقررد  نماو ب ررابرا ف نخمررس بررس  رریره  یا رری امررا  علرری
نخانررد بسرریان مررخثر باشرردی البوررس ام یرر  حررالوی ا مخامررب ا رر می ا حورری م رراو امررراز می

ا مانبررس نحقررد پررذ ردن بلکررس دن  ررا س حکخمرر  اضررسیوی نیسرر  زررس بررا فسالیرر  فررردی ا  ظ
ا ف نخشواندنفرردد ا رر  بررس نررخاو بررس ام یرر  د رر   افرر ی  زررس مینشررکی ا حکررخموی ا رر

الب رررس هررا از دت م ررابب نرران تی ا د  رری چررخو ن  نحلیلرری ا بررا ا رروتراب داده-نای نخفرریفی
ف ا  رپس نسربررس ا نحلیررن  نراون عرر اه بررر مس اش ا ری ام یرر  ا بیرراو ابسراد  ون بررس برن رری ا رر

 شخدیپرداخوس می   علیمقخلس م م دن  یره اما

 ن ام ی  ملین  یرهی: اما  علیواژگان کلیدی

                                                           
 سخی زانش ا ی دانشگاه اما  علیدانش ی1
 علمی دانشگاه اما  علی خ هیئ ع ی2
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 حکومت اسالمی از نگاه امام علیهای اجرایی کارگزاران اولویت
 1افغر زر می نزف  بادی
 2علی حسیف زاده

 چکیده:
ادانه هر مامسرس نرس ن  را نیازم رد نتنرد ا م رانا ا ر ن بلکرس برس افررادی شا سروس ا 

دن ادانه حکخمرر  ا رر مین  ررخای از  انخنگررذانین با ررد بررس امرررای فررحیس  ا ررد نیرراز داندی
 خانیف ا ضخابو نید اند شیدی ا ر  رخانیف برس خرخبی امررا نشرخندن نویسرس مطلرخ  برس د ر  نمری 
  دی همچ یف از  ا ر  مسرئخلیف ا زمامرداناو برس ا رف مسرئلس   راه باشر د زردا   رظ از امرخن ا 

برس  را ر ف  رران داننردی  کری از م رابب ا ر می زرس  رشران از  نیازهای مامسس دن االخ   نسب 
ا رر ی دن ا ررف  م یفؤحکخمرر  ا رر ن ن رر  الب رررس امیرالمرر  مررخزه هررای زشررخندانی ا

دن ن ر  الب ررس  مقالس دن ن ر دان من برس برن ری االخ ر  هرای امرا ری مرد ن رر امرا  علری
از  ی از نگرراه امررا  علرریچررس چیدهررا  ن ررر ز رریم ا بررس اازرراای ا ررف مخضررخ  بپرررداز م زررس

االخ رر  امرا رری برخررخندان بررخده ا رر  ا ضررم ا ا شرراو چررس ناشرری نا برررای امرررای فررحیس ا 
عادانررس پیشرر  اد مرری زرررده انرردی بررد ف م  ررخن نمررا  نامررس هررا ی زررس از ا شرراو بررس  ررخی امررران 

بررس  ی فررادن شررده نا مررد ن ررر  ررران داده ا ررم ا زخشرریده ا ررمیفرمانرردهاون فرمانررداناون   رراا ا ی
 ا ف م م بر یم زس زدا   ظ از  فانی های ا شاو دن االخ    ران داشوس اندی 

 

 ن ن   الب رسن حکخم  ا  مین امخن امرا ین زان دانی : اما  علیواژگان کلیدی
 

                                                           
 golestan1345@yahoo.com   دانشسخی دزوری نشوس علخ  ا مسانر ن   الب رس زاشاو ا مدنس دانشگاه علخ   ر نی میبد ی 1
 hoseinzadeh1340@yahoo.com                       ا واد ان  راه مسانر ا  می دانشگاه زاشاو ی2

mailto:golestan1345@yahoo.com
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 علیصلح هوشمندانه از دید گاه امام 

 1محمدعلی زخثری

 چکیده:

د ررف ا رر   برررعکس نگرراه برخرری از مسوشررر او زررس ا ررف د ررف مقرردس نا د  رری خشررف 
مسرفی می نما  د همیشس برس دنبرات فرلس  برخده ا ر ن اثبراا ا رف مردعا زران دشرخانی نیسر ن 

ن   الب ررس نگراهی بی رداز می ا امرا  علری ا ر  برس مسرانر  رراو ا ریره پیرامبرزافی 
ا شرر اخ   یا ناه ا ن ررم زنررد  یا رر  از مسررانر ا رر م یا ررر و  مسمخعررس برررادننیررد بس ررخاو 

 یالمخحررد ف ح رررا علرر یو ا حقررا د  فررر  ر زررس از زبرراو مررخلخرردا ا انسرراو ا م ررا
اما  شررده ا رر  حرراای مطالرر  بسرریان م مرری دنمخضررخ  م ررن افررلس مرری باشرردی یمرران
 رف شر د برا ایس مری نمرخ دنرد زرس  رراز ر م رن نبادننمامی م ن ها بس  اناو خخد نخفر علی

شررا و ا مبرانی داند زرس  البوس فرلس مرد ن رامرا  علریهدر زس افرراد زمورری زشروس شرخندی
 ا ف مقالس بس برن ی ا ف مبانی می پرداز می دن

 ن  یرهیفلس هخشم دانسن : اما  علیواژگان کلیدی

 

 

 

                                                           
 دانشگاه ادانشسخی دزوری علخ  امسانر ن   الب رسا واد  ی1
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 ره امیرالمومنین علیدر سیتعامل با کارگزارن و مدیران جامعه اسالمی

 1ملیحس زخثری مقد 
 2حسیف فرزانس پخن

 چکیده:
ن نحخه ا چگخنگی عمن مد راو ا زان داناو با مرد ن از اهمی  دن  یره حکخموی علی

بخد  مرد  بس بانما  نخاو بس هدر ااای خخد زس خدم  یعلخ ا حکخم  ا ژه ای برخخندان ا  
ن با مرد   داناوزان نابطس اف ح ن دن ناهدنمدا حکخمور مامسس عمن پخشاندی امیرمؤم او

 حقخر بس ا نسااز الماتبی  خخد نا دن ننرر زس یزان دانانین برز انبرداش  یمیبو یها ا 
سفیمد د مخند اعوماد ا دانا  داناوزان دانسو د)ن بیس( ا  ماندویااخویان منا مرد    ح 
ا  دح احقار ینا برا بخد ا زمی س مرد  یخش خد ی از فراهم ا دامانی مؤثر دن م  )نشخ د(  ابقس

ا اخویاناان همخانه  ب ره م دی از  دنا  ب  بس حکخم  ن ز رازان داناو اخ فراهم عدال  یامرا
 ی  پس از انونا  فردین یح را علباش دی  دنا می یها ف  بس و رفوان شد دنمسرز

 داد یا خیان  دن انسا  امخن بیم م ینمخد ا از زخناه ینا بس  خن د ید مشتد م ؛ احا فریفرمان
در ش اخ   یره نمخدی دنا ف پژاهر زس بس ه ینا  ل  م یف ا یلسن امکاو هر خنس ب انس مخ ا بد 

دن برخخند با زان داناو انسا   رفوسن با ا وفاده از نای نخفیفی _نحلیلین  ا نای ح را علی
پس از بیاو برخی   ی  های پیر نای زان داناون بس هزرشیخه های نسامن ا شاو )نشخ د ان بیس( ا 
 لسلس مران  ا ف دا نای مان د: نذزرن ن بیسن ن د دن اح انن ا وی اح ا عدت ا برز انی ا همچ یف 

  ون دنمقابن زان داناو پرداخوس ا میمناد د 
 ن ن بیسن نشخ دن نسامنن   ی  هایزان داناون ح را علی واژگان کلیدی:

                                                           
  malihekosare@yahoo.com          نشد ن   الب رسدانشسخی ا ی1
  Hfarzanepour@Birjand.ac.ir                          ا واد ان راه علخ   یا ین دانشگاه بیرم د  ی2

mailto:malihekosare@yahoo.com
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 با خلفا در جهت وحدت در تمدن اسالمی نقش تعامل امام علی

 1مر م زیخاو پ اه
 2ز    نا وا ی

 چکیده:

زر م ا     اه بر  ر و ضرانا احدا دن نمدو ا    بر هیچ زس پخشیده نیس  ع 
ناه ا نای پیشخا او مسنخ   خاه بر ا ف مطل  ا  ی مای ا ف پر ر با ی ا   زس برای  پیامبر

انسا  پذ رف   دن پژاهر  می چس ا دامانی نخ و اما  علیا ساد احدا دن میاو ام  ا  
 او نقرن بس بین بس نای نخفیفی نحلیلیو  یره عملی ا  فوانی اما  علیبا مب ا  ران داد حاضر

با  از نسامن اما  علی یری احدا دن نمدو ا    پرداخوس ا دن شکن برمسوس اما  علی
ی نقر نسییف ز  ده اما  دهنشاو ده   خ یمی نوا   نحقید خلفا دن م   احدا ا  می  تف می

دن م   احدا نمدو ا    دن زماو خ ف  ابخبکر با انتاه مخضسی مشاانانس ا ح خن  علی
وف ا شاو دن ا دا  ن امی علیس حکخم ن ا همچ یف همکانی ا مشاانه ن امی دن زماو عمرن ا پ د نیاف

باشدی احدا ام  ها ا ملخ یری از هرب ا مرب دن زماو عیماو میا مخع س دن خنخت بدع 
ما برای اما  اهمی  داش  زس حاضر بخد برای حفو احدا دن نمدو ا  مین از حد ا    نا  و

های  خنا خو خد د   برداشوس نا احیفس ال ی ا انسانی خخد نا دن  ال  مشاانه ا مساعدامسّلم خ
 بس انسا  بر اندی

 ن احدان نمدو ا  مین مشاانهن خلفایاما  علی واژگان کلیدی:

 

                                                           
 keivanpanah.maryam@gmail.com         اد ا  می شیرازاحد ثن دانشگاه  ز دانر  مخخوس زانش ا ی انشد علخ   ر و ی1
 zeinabroostaee@yahoo.com                  احد ثن دانشگاه  زاد ا  می شیراز         ع خ هی ا علمی دانشگاه  علخ   ر و ی2
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 حقوق انسانی در سیره امام علیجنگ، صلح و 

  1محمدنضا زیخانی
  2محمد علی چلخنگر

 چکیده : 

الگخ ا دنس بدن ی برای  ا حکخم  ا فرمانراا ی ح را علیشیخه زند انین امام  
 رشان از افوتان ا داانین دن عنر  دن عنر پیامبر نمامی مسلماناو ا  ی زند انی اما 

خلفا  رشان از نخزن ا عبرا  مخزی ا دن داناو خ ف ن انباشوس از دنس  یا  ن اخ ر ا خخ شوف 
شیخه مبانزه ا م نن فلس ا  شوین نعا   حقخر انسانین  ا سی  ا  ذش   و اما  دانی می باشدی 

هما  حاای نکوس ها ا پ دهای ز ادی ا  ی دن  را ر ن   الب رسن دنس ا ماو  ذش  ا فدازانی 
ا مساا س ن اد دا فکرن دا اند شس ادامب س زام ا مو اد ا  ی فح س مبانزه  ا  ی ن اد اما 

ا  ی بسیانی  مسلماناو دن االیف  زمخو دشخان بسد از نحل  ن خت  رامی ا   دنیای  د ف ا
مسیر  مراهی  د   ذاشو دی  دن ا ف  زمخو  ربل د نبخدند ا دن از فحابس ندد ظ ن خت اللس

بس خاو چراری دت افرازن  ر ق  دن   نا دن  یا  ن م نن فلس ا انساو دا وی عرضس  علی
سلی  اخ ی زسانی زس ا    نا با خشخن  نخمیس انرا   می ز  دن از داش  ا حقیق  د ف نا ن

احورا  ا ژه  ا    بس حقخر انسان ا  ا شیخه حقیقی م ن ا فلس دن  یره علخی   اه نیسو دی دن ا ف 
مخند بحث ا  داناو حکخم  ا  ت او اما  علی مقالس  سی شده بتشی از نا دادهای نان تی

ردن نا حقیق  فلس دا وی ا    ا م بس های مرد   اانی د  ی برمسوس ا نسد س ا نحلین  ران بگی
 ناشف نر  رددی  

 ی  ن علیخ ف ن فلسن م نن حقخر انسانین حکمی ن حکخم  د  ی واژگان کلیدی:

                                                           
 mreza114@yahoo.com                دانشسخی دزوری نان   ا       ی1
 m.chelongar@yahoo.com                             ا واد  راه نان   دانشگاه افف او        ی2
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 ختالف طبقاتی در سیره امام علیمبارزه با ا
 1مسوبی  رااند
 2حسیف ملکی م فرد
 1محمد امرا ی

 :چکیده
ن بر پا س نسالیم  ر ون فره گی شکین مامسس ا  می نخ و پیامبرد ف ا    ا نبا ح خن 

و مد ره عربسواناز شبس اموماعی  و -نخ بر مب ای افخلی چخو عدال  ا برابری دن مامسس  یا ی
-ب یاو ن اده شدی بر ا اس همیف فره ن ا  اخوان د  ی بخد زس پیامبر نخانس  اضسی  ا ونادی

موسادلی نا دن مامسس ا  می پیاده نما  دی بسد از نحل  ا شاون با  راز ا  سوری فوخحاا اموماعی 
ا  می ا  راز ر شدو م ابب ع یم ثراا بس مامسس مسلماناون زمی س برهم خخندو نسادت ا عدال  

 انباش  ثراا دن -اموماعی ا مساعد شدو حرز  ا ف مامسس بس  خی اخو ر  بقانی -ا ونادی
 ا ف نا داد ه گامی زس اما  علیفراهم  رد دی بس دنبات  -ای د گراهی از افراد ا فقر عدهد    ر

زما  حکخم  نا بس د    رف ن ا ف اخو ر  بقانی دن  طخح مامسس ا  می چ او مشتد ا 
های حکخموی عدالوی ا ونادی  رلخحس برنامسهخ دا بخد زس زدادو چ ره مامسس ا  می نا از ا ف بی

بر ران  اخوس  ای نا زس پیامبرا باا عادانس ران داد ا نما  هم  خخد نا بس زان  رفو د نا م  خخد
ی با مقخلس ر  سی شده ا   برخخند اما  علیای بتش دی دن ا ف پژاهبخدن از نخ حیاا نازه

مسس انف  مها ا ابدانهای بس زان  رفوس شده از  خی ا شاو برای براواخو ر  بقانی ا  یا  
حلیلی ن-ا  می از ا ف بحراو مخند برن ی ا نحلین  ران  یردی نای پژاهر دن ا ف مقالس نخفیفی

 باشدیای میا بر پا س م ابب زوابتانس

 ن ثراان فقرین عدال ن اخو ر  بقانیمامسس ا  مین اما  علی واژگان کلیدی:
 

                                                           
 garavand25@yahoo.com              دانشگاه لر واو    راه نان یعلم  یا    ا هئ   نان یدزور ی1  

 hosein.maleki20@yahoo.com                       زانش اس انشد نان   ا    دانشگاه خخانزمی      ی 2
 papilonawaz94@gmail.com                           زانش اس انشد نان   ا    دانشگاه ن راو          ی 1
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 اسالمی وپژوهشی در باب چالشهای پیش روی جامعه 
 علی ابله با آن از دیدگاه اماممق هایراهکار 

 1حمید   سا ر
 2حسیف اننانی

 چکیده:

دن حالی بس ش ادا ن یدند زس مامسس ا  می دن زماو حیاا ا شاو  ح را اما  علی
های فرااانی نابرا بخدی مشک ا ا مس  نی زس بس  بظ ا فخننی مد د دن با مشک ا ا چالر

ی دن شر اخ  ا   اهی د ید از ا ف مشرک ا ا دنماو  ن ا   مخامب امرازی امخد داند ا نیازم د
دن هر دا عرفس ش اخ  ا دنماو مشک ا ا چالش ای مخامب  ا ف نا روا؛ ح ررا اما  علی

 او دن ا ف مقالس دن ن ی ها ا ناهبردهای زام ا ناهگشرا ا اثربتشی داندی نخ س دها ر می د د اه
یره ب رس ا  ررالای رررر ا رر ادی ا  نحلین محوخا ی ا مس ا ی از ن  اند نا با انتاه نای زوابتانسبخده

نای  برخی از م مور ف مس رر ا ا چالشرر ای پیرن اخ  ی ا عملی امیرالمؤم یف اما  علی
مخامب ا ر می نا مخند نحلین ا نبییف  ران ده دی دن مسمخ  مشک ا ا چالش ای مامسس ا  می 

 ابن برن رری ا رر ؛ م بس اات مشررک ا داخلی ا م بس دا  از دا م بس  د اه اما  علیاز د ر
 ا داخلی ا خانمی مخامب ا رر می از د د اه اما  مشررک ا خانمی ا رر ی همچ یف مشررک

های  خنا خو؛  رریا ررین فره گین اموماعی ا های موسددی دن حخزهبرس ابساد ا شرراخس علی
 م مور ف  ن ا پرداخوس شخدی شخند زس دن ا ف مقالس ن ی شده ا   بس  ا ونادی نقسیم می

 ن مامسس ا  مین چالش ا ا ناهکانهان ن   الب رسی: اما  علیواژگان کلیدی
 

                                                           
 h.gonjayesh@yahoo.com                      گر مساتن ا   نخ س ده ا پژاهش ی1
 نخندانشسخی دانشگاه پیا  ی2
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 ؛ منین علیؤسی از دیدگاه امیرالمبررسی تحلیلی_کاربردی دموکرا
 )با تکیه بر نهج البالغه(

 1منطفی لسن شا ری

 چکیده:

م یف ؤ راانی( از م  رر امیرالمری )مررد  هدر ا رف پرژاهر برن ری ما گراه دمخزرا ر
  راانین مری باشردی مررد  دن نا روای برپرا ی  مامسرس ای مبو ری برر د روخناا ال ری علری

 مسرلمیف از مملرس مبراحیی محسرخ  مری شرخد زرس نشراا  رفورس از نئرخنی زس نیس  مخضخعی
چ انکررس داناو   یا رری ا رر   ا رر  ا نمرری نررخاو  و نا برداشرروی از نقلیرردی از رررر  نامیرردی

نمخنرس  زخفرس دن علری م یفؤامیرالمر حازمیر  مد  رس ا دنح ررا محمرد حکخمر 
محسرخ  مری  ررددی ا رف پرژاهر بررا  دن حکخمرر  افرراد مامسرس دخالر  از دمخزرا ری ا ای

 -ب ره  یری از م رابب زوابتانرس ای ا برا نک یرظ نحلیرن محورخا ا برا بکران یری نا کررد نخفریفی
   ررااني د  رري از م  ررر ب یررادین دن زمی ررۀ مبررانین نحلیلرری بررر  و ا رر  بررس نبیرریف ع افررر مرررد

اهرردار ا حقررخر موقابررن مرررد  ا حکمرانرراو ا  ررا ر مخضررخعاا اابسرروس بررس  و نا بررا ا ررو اد بررس 
 م ابب ا  مي ا بس ا ژه ن   الب رس مخند برن ی ا مدا س  ران دهدی

 مامسسین ن   الب رسن دمخزرا ین مرد   اانین اما  علی واژگان کلیدی:

 

 

 

                                                           
 mostafa.shateri@yahoo.com   دانشسخی دزورای نان   ا راو ا  مین دانشگاه فردا ی مش د              ی1



        
659  

 عناصر تمّدن ساز حکومت علوی

 1 ید  خ ب محفخحی مخ خی
 2عنم  مردانی  نیا

 چکیده:
وف  اخ ی و ا  ی برا ین محنخت نفّکراا ن فوس دن انایاموماع ینمّدو بس ع خاو  ه پد ده

 یشدی ا    افین بس لحاظ برخخندانبایاامو ا  ناپذ رم ینمدو  از ضران ینمدون امخد اند شس
شوس   د؛ چ او زس دن ذانساو مسافر بیافر یمو ا   با نیازها یننخاند نمدیباان م یهایاز نخانم د
د ف ا    بس ع خاو ن  ا د  ی زس بس نما  ابساد زند ی انساو نخمس نا ازخخد نشاو داده ا  ی یا ف نخانا 

پذ ری دانر د گراو ا  ی دن انسطار پذ ر  پخ ا ادن عیف حات ای نمخده ا  ندانای نمدنیا ژه
رر نبخد ن بلکس نخانس  بس  و نننحوی زمانی زس علخ  نا از  ا رملن  رف ن ن  ا نقلید ز  ده  ی ف 

بس ع خاو  بشرّ   بیفدا دی امیرالمؤم یف ال ی بدند ا دننخلید علم بس ما ی بر دزس بر ر ای علمی
 ازی نا دن فره ن نمّدو هایلفسمؤن ی ن خت خداهنا د ا د   پراندانساو زامنن  ر و 

برای ملخ یری از اننداد دن   و ح را پس ازنحل  پیامبر اع م ا  می فّسات انقخ   زردی
ها نا احیا زرد ا م مور ف زان و بدن خاندن داناو خ ف  ا پیر از ون همیف اّم  ا   ن ا ف مؤلفس

های  ر نین باز ازی ی  رح ا    ا ا دهبخد زس  اخوان حیاا اّم  ا  می نا حفو زرد ا بر پا س
ای بخد زس انساو مرده ا بس  خنسبا نگرشی احیا رانسن  ازی علی ازی نمخدینمدونمّدوا

ی خمخد نفوس نا حیانی نخ ف بتشید ا  خنی  و نمدو نا ماادانس زرد زس  بس مخازاا مانده ا مامسسعق 
انزنده ا مؤثرا    دنهای شاخای از انمغاومسمخعسزر م انه مخدهای پیامبر ازر  نسالیم  ر و

 نگرد! مکو  و میی بشری مخزاو با د ده احورا  بس   د ا ا  ظ هرعقن  لیم ا هرمامسسبس شمان می
  ا  ی  از دن مقابن نحّسرنعق  ماند ی ا پخچ  را یپیشرف  ا نمدوعلخی مکو  فکرن

 ن نحسرن ا   ن احیا رن نمدویعلی دو  ازین حکخم  علخین اما نم واژگان کلیدی:
                                                           

 sy.mahfouzi@yahoo.com          ا واد ان دانشگاه ش ید چمراو اهخاز               ی1
 mahzadmardani@yahoo.com                      ثن دانشگاه ش یدچمراو اهخاز         زانش ا ی انشد علخ   ر و احد ی2
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 برای حفظ وحدت و امنیت جامعه در برابر  راهبردهای امام علی
 نبردهای موسوم به غارات

         1ب س  محمدی
 چکیده:

برررای حفررو احرردا ا ام یرر  مامسررس دن برابررر ن اممرراا خررانمی بررااخد مامسررس 
ا  می نیاز برس الگخهرای ا ر می ا ر  زرس برر ا راس  و بورخاو ب ورر ف ا زامرن نرر ف نای نا 
دن حفررو ام یرر  دن برابررر ا ررف ن اممرراا بررس زرران بسرر ی  کرری از ا ررف نای هررا زررس میوخانررد بررس 

دن م رر  ام یرر   ناهبردهررا ا ناهکانهررای امررا  علرریع ررخاو الگررخ مررخند ا رروفاده  ررران  یرررد 
مامسس دن برابر نبردهرای رراناا ا ر یه گامی زرس مساا رس  رسی زررد برا ا رف حمر ا ام یر  

نا از افررر حاا امومررراعین  نا ن رررسیب ز رررد ا  و ح ررررا حرررخزه خ فررر  امرررا 
اهردار ی برا ا رداماا ا ناهکانهرا ی  رسی دن خ یری  راز فره گی ا  یا ری براز داند امرا 
اهر مررا بررس برن رری ا ررف ا ررداماا میپرررداز م نررا بوررخانیم از ا ررف مساا ررس داشرر  زررس دن ا ررف پررژ

اممرراا خررانمی ناهبردهررا الگررخ ی دن م رر  ام یرر  هرچررس بیشررور مامسررس مرراو دن برابررر ن 
نررس ی امرامسررس بررس  رریره اهر بررا نای نرران تی ا شرریخه ی زوابتاداشرروس باشرریم ی ا ررف پررژ

بررس دنبررات مررخا  ا ررف  ررخات ا رر  زررس ناهبردهررای امررا   فررخنا میگیرررد ا ح رررا علرری
دن برابررر ا ررف حمرر ا چررس بررخده ا رر  نررا مررا نیررد بررا پیرررای از ا ررف الگررخ دن م رر   علرری

 ام ی  هر چس بیشور زشخنماو بکخشیمی

 ن ناهبردهان راناااحدا ا ام ی ن اما  علی واژگان کلیدی:
 

                                                           
 behjat_mohamadi@yahoo.com ن مربی  مخزشیانندانشگاه فره گیاو                    زانش ا ی انشد نان   ا    از دانشگاه ش ید ب شوی ی1
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یخی سیره سیاسی امام علی  در آینه روایات و مستندات تار

 1اللس محمدیناح
 2فا مس ملیلی

 چکیده:

ای از ن ررراا ا اعمررات ا رر  زررس مخمرر  زرراهر  یا رر  ا حکخمرر  مسمخعررس
شررخدی حکخمرر  بررس هررر شررکلی زررس امررخد هررا ا هرردا    حرراد مامسررس مین ازعرراا میرراو  راه

ن ثیر ررذان ا رر ی ح رررا  ررم ا هررای شرر رانداون بسرریان مداشرروس باشررد بررر نمررا  فسالی 
مانبس میرراو خرردان مرررد  ا زمامرردان مامسررس حازمیرر  ا ن ررم  یا رری نا ع رردی  ررس علرری

ز رردی از د ررد اه ی میز ررد ا حازمیرر  ا  یا رر  نا امررری از  ا ضرررانی نلقررمسرفرری می
نخانررد ناه مررای ن رریدو بررس نشررد ا زمررات باشررد زررس دن حکخمرر  ا ورری می ح رررا علرری

  ا برپاداشروف حرد ا از بریف برردو با رن  را  بررداند ا ا رف مرد دن مسیر عردال ن نحقرد ام یر
 شخدیدانین افای بس ع د ا پیماو مسیر نمی ا س خدامحخنین مرد 

 ی یا  ن حکخم ن  یرهن اما  علی عدال ن واژگان کلیدی:
 

 

 

 

                                                           
 roohollah.mohammadi88@gmail.comزر من دانشکده علخ   ر نی شاهراد  ر و مسانر ا علخ  دانشگاه علمی هیئ  ا حد ث ا  ر و دزوری علخ ی 1
 fateme.jalili@chmail.ir                     ی دانر  مخخوس نشوس نربی  مسلم  ر و زر من دانشکده شاهراد     2
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 یت با نگاهی به سیره امام علیرابطه توسعه تمدنی و وال 

 1مرضیس محمدی

 چکیده:

بی ی نخحیرردین اا رر   کرری از ع افررر م ررم نخ ررسس نمرردنی محسررخ  م رراودن 
هرای انسرانی نا  حرخت خرخد مومرزرد ا  ن را نا مان رد محرخنی ا ر  زرس اناده« اا ر »شخدی می

ها برر ا راس نرخ  نمردوشرخدی  راز نخ رسس میز رد ا زمی سبس  رم  هردر خرات هردا   می
مب رس نمردنی حرد  را »هدر ا م   حرز  خخد بس  رم  ب رد ی  را عنریاو خداانردن دن دا 

االیررای »بررا پررذ ری اا رر  ا نبخبیرر  ال ررین« مب ررس نمرردنی حررد» یرنرردی  ررران می« با ررن
دهررد ا بررس  ررخی نخ ررسس ا  ررسادا ال رری نه مررخو نا  رپر رر  خررخد  ررران می« نرران تی ال رری

االیررای نرران تی »بررا زفررر بررس اا رر  ال ررین اا رر  «  ررس نمرردنی با ررنمب»شررخدی الرری می
 ابرردی ا ررف دا مب ررس از پررذ رد ا دن م رر  عنرریاو پراند ررانن بسررو ا نخ ررسس مینا می«  ررارخا

انرد ا ن ا ورا دن عنرر ح رخن امرا  زمراو عر  حرد برر با رن ابودای نان   با  کرد گر دن یرر بخده
هسرو د  امرا  علری« االیرای نران تی ال ری»نرر ف  شخدیدن ا ف بریفن  کری از م رمپیراز می

ن  رپر روی ا نخ رسس نمردو ال ری «اشررار ا   راهی برس نران  »ا « عنرم »زس برا دا ا ژ ری 
نا دن  ذشوس ا    رده برع رده داشروس ا داننردیدن همریف نا روا  و ح ررا برا م رن علیرس زفران ا 

ا بررای براا برردو بیر ر زمی رس  ن م افقیف ا فبر بر رنر  خ فر  ا شر ادا ح ررا زهررا
 مامسس ا نخ سس نخحید فراهم زردندی

 ینان تین نخ سس نمدنین اما  علیاا   نان تین مب س  واژگان کلیدی:

                                                           
 mtsalmani@gmail.com                زانش ا ی انشد اخ ر فردی ا اموماعی دن ن   الب رس         ی1
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 نهج البالغه646تجلی فلسفه سیاسی اسالم در خطبه 

 1نی ا محمدی
  2زهرا  اداا نقخی

 چکیده:
زرس برس فرخنا د یرد ا  ن   الب ررس  کری از انزشرم دنر ف ا پرر مغدنرر ف مورخنی ا ر 

مخشررکافانس نمررا  مخانرر  زنررد ی انسرراو نا مررخند نسد ررس ا نحلیررن  ررران داده ا برررای پیشرربرد ا 
هررای مررامب ا شرراملی نا عرضررس داشرروس ا رر  زررس دن فررخنا امرررا ا  رررح ب بررخد  و برنامررس

و م رم ا زلیردی ا ر  زرس امرا  ن میف ز  ده  سادا بشر خخاه د شردی  یا ر   کری از انزرا
س دلیررن اهمیر  ا ما گرراه ااای  ون بررس اشرکات متولررب دن را ررر ن ر  الب رررس بررس برر علری

هرا ی ا ر  زرس نرر ف خطبرس کری از دنخرخن نخمرس 211نبییف ا چرا ی  و پرداخوس ا ر ی خطبرس
 و امررا  بدن ررخان بررس هزررر افررخت ا ا رری  یا رر  ا نبیرریف ما گرراه دا  طرر  ناثیر ررذان  و  س رری 

ا ب ا حقرخر موقابرن  ن را  نا  خشردد زررده زرس امررای  ن را حازم ا مررد  پرداخورس ا ر  ا احر
از همریف   ب  ب برخد ا پیشربرد زنرد ی بشرر ا زمی رس  راز ا سراد مد  رس فاضرلس خخاهرد  رد ردی

نا ا رف پررژاهر بررر  و ا رر  زررس بررا نکیررس برر نای نخفرریفی نحلیلرری بررس نبیرریف فلسررفس  یا رری 
ا رف خطبرس  رراو  ر ن بپرردازدی ا  هرای حکخمر  ا ر می از نهگرذنا    ا ما گاه ا ا ژ ری

هرای های برس عمرن  مرده ا رف پرژاهر برس ا رف نویسرس ن رید زرس ا رف خطبرس شریخهدن پی برن ی
هرای مد ردی نا پریر نای نهبرراو ا مررد  مامسرس نخ  ی نا برای ادانه مامسرس بیراو داشروس ا افرد

  اندی شخده بس  خنی زس میوخاو  و نا نسلی  اه فلسفس  یا ی ا    بس شمان 

 یسن فلسفس  یا ین ن   الب ر: اما  علیواژگان کلیدی

                                                           
 Royamohammadi686@yahoo.com          دانشسخی دزوری زباو ا ادبیاا عربی دانشگاه ش ید چمراو اهخاز   ی 1
 zs.taqavi@yahoo.com                 دانشسخی زانش ا ی انشد زباو ا ادبیاا عربی دانشگاه ش ید چمراو اهخاز   ی 2
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 ؛ نی در سیره نظامی امیرالمؤمنیناصول عملیات روا
 های جمل، صفین و نهروانمطالعه موردی جنگ

 1حسیف محمدی  یرا
 2 یدم دی مخ خی نیا 

 چکیده:

پیامبر بس ع خاو نفس  م یفؤما گاه امیرالما  ر بیاو  ر و زر م دن مسی  فاد یف ا 
 خ ای امخد م طد عملی ثاب  م ده از اشکات دن  یره ا شاو ا  ی ضرانا  یره پژاهی  ازر 

ره اما  نی دن  یا  می با نا کرد میاو نشوس این مقالس حاضر نا بس برن ی مف خ  نخ پد د عملیاا ناا
فخت اازاای ا»برداشوس شخدی  نه مخو  اخ  نا  امی دن نا وای نخلید علخ  انسانی ا  می علی

هدر افلی مقالس حاضر ا  ی امخد م ابب ا نرا  « ن امی امیرالمؤم یف عملیاا ناانی دن  یره
نان تی موقف پیرامخو  س م ن  سورده ممنن ففیف ا ن رااو مخم  نمرزد مقالس بر م ن های 

س این بد مطالسس زوابتانسپژاهی ا  عاا  رد انی شده از  ر مذزخن شدی با نخمس بس افخت  یره
م طد  ب دی مخاند ا بر ا اسنخفیفی مخند برن ی  ران  رف ی با ب ره  یری از د وس-نای نحلیلی

شد ا  دنخوین افخت عملیاا ناانی ا وتراب شد ا دن  س  طس بی شین  را شی ا نفوانی برشمرده
 رهاشوس شخدی عملیاا ناانی دن  ی سی  رد د نا  امی دن نسر فی مد د از عملیاا ناانی ا  می برد

ن مخان  ا متوناا خات خخد نا داند ا بس  خن خاتن  س افن ن امی امیرالمؤم یف
 بر  و  ا س افک ده ا  ی«  را یمس خ  »ا « نقخا»ن « ریهدا  »

 ن  یره ن امین عملیاا ناانین م نی: امیرالمؤم یفواژگان کلیدی

                                                           
                             hmsirat81@gmail.comفیبحراو دانشگاه مامب اما  حس   ر مد ر راه ا مد یعلم  ایع خ ه ی1
   mousavinia.smahdi@gmail.comفیا پژاهشگر دانشگاه مامب اما  حس دردانشگاه اما  فا یا یعلخ    یدزور یدانشسخ ی2
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 یعدالت درسیره امام عل

  1نسب  بادی عدا محمدی

 چکیده:

مری باشرد یابسراد زنرد ی ا شراو برس  سروره  شاخد نرر ف فردعوررا ح ررا علری
ن  را مری نرخاو  طرره ای از  نی ابسراد ا  ژ ری هرای امرا  علریامخد ی انساو ا ر یدن نگرا

شرریر  ی ف ررا ن  و دن ررای ف ررا ن نا چشررید نچرررا زررس ا شرراو دننمررا  ابسرراد زنررد ی الگررخ ا ررر 
 مررد د گررراو ا رر  ن دن  رراهی ااند شررس ا حررد برراانی ندننقخاا  ررانا ندننحمررن ابردبررانی 

ا ندننبرررد ام رراد نعطخفرر  نم ربررانی نا یرران افرردازانی نمررد ر   امرررد  دانی اییی تی ررس عبررر
االگخی همگاو ا   یدن ا رف نخشروان برس  کری از ا رف ابسراد اف را ن اشرانه ای زخنراه مری شرخد 

 می باشدی هم بسد عدال  دن یره اما  علیا و 

 ن عدال ن حکخم ن حدن مرد ی اما  علی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 
                                                           

 Mohamady1ezat@gmail .com                      زانش ا ی انشد نان   ا راو ا  می           ی1



 
   664 

 تحلیل سیره تصمیم گیری راهبردی حضرت علی
 در برخورد با معاویه( موردی تصمیم حضرت علی)مطالعه 

 1م دی محمدی نس 

 چکیده:

فراز ا فرادهای بسیانی پیر  مد زس نیازم د  ناه حکخم  ح را علیدن  خت داناو زخ
با م ح س ا و اتاا مخمخد ننمیماا برمسوس ای  ننمیماا ناهبردی بخدند زس ح را

 مساا س بخد زس ح را رفو دی  کی از م م نر ف ن د دهای حکخم  علخی عد  بیس  ا دشم ی 
برای مقابلس با ای دن  ا  های متولب با ننمیماا ندن سی  سی دن م ان ا ف فو س داشو دی ا ف مقالس 
با برن ی متونر مفاهیم ننمیم  یری ا با ب ره  یری از نای نحقید نان تی بر  و ا   زس ا ف 

 مخند باززاانی  ران دهدی نا مخند نامن  ران دهد ا ابساد متولب  و نا نا داد ز و ح را

 ن مساا سن ننمیم  یری ناهبردییامیرالمخم یف علی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

                                                           
 mohammadinasab@chmail.ir   ا واد ان دانشکده مد ر   ا ا وناد دانشگاه  م                ی1
 

mailto:mohammadinasab@chmail.ir
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 ح اجتماعی در سیر  امیرمؤمنانراهکارهای اصال
 1محمد حسیف مدنی
 2محسف نفس 

 چکیده:
سد  اف ح ری مسنخماونر ف ابساد هدا  از م م  ری ا  ی بس بیاو د گر ع اه بر ن ب 

 ای هدا وی مسنخماوابودا ین اف ح ا مرا ب  از عقا د ا عملکرد پیرااو نید از زانزردههدا   
دن فح ۀ مامسۀ  های اف حی اما  علیزانبخده ا  ی پژاهر حاضر دن فدد بازش ا ی ناه

رااضس ا   زس مسنخماوا مانی ا  دن نما  ابساد زند ی بس  بس ا ژه امیرمؤم او ا  ی پ 
اندن اّما بد  ی ا   زس دن فراز ا فرادهای ها هّم   ماندها بی ر انساو اف ح م رن ز ر

راز ز د ر ح خن ا بی  ظ نفکر عقلی ر زس دن نفوان خخد نا موسلی می ری بس میابساموماعین اف ح
بیشوری خخاهد داش ی شا د بوخاو  ف  زس مقنخد از اف حن نسمید ا اننقای  طس د  دانی مامسس 

ای زس حوی ممکف ا   دن مخاندی عقیده ا عمن افراد خانب از دا ره شر  نبخدهن بس  خنسباشد؛ می
امخد داندن اعوقاداا ا نفوانهای ااانری نا  ی زس از پیرااو پیشخا او مسنخ بلکس انو ان ا نخ س

اف ح اموماعی نا از م ا باا مدتی  رفوس نا مساتن م م ا ا ا ی  امیرمؤم اوز دی  ل  می
ها ا م   اف ح مامسسن با نخمس بس شرا و  خنا خو از نای  و ح رااندی هپیگیری نمخد

مسوقیم  اند؛ از  بین: اشانۀ مسوقیم ا فر س )مان د: خطبسن ییی(  ا ریربردهمی ناهکانهای موفاانی ب ره
دعان ییی(؛ اناتۀ د د اه اف حی  اه بس فخنا ابوداتی ا خخد خ ا  اه بس فخنا  ا نلخ حی )مان د:

ثانخی ا بس دنخخا   ا  ؤات مرد ؛ ا ییی فخنا  رفوس نا چ یف نشاو ده د زس اف ح همخانه بیشور 
خده های مربخی بس زند ی بناحر بر ن اد  س شدو ف ا ن ا نخ  بربسوف نها ن اخ  ی دن نمامی حخزه

 یا  
 ن اف حن اف ح اموماعین مامسۀ ا مانین  بظ زند ی د  یی یرۀ اما  علی واژگان کلیدی:

 
                                                           

 دانشسخی دانۀ دزوری علخ   ر و ا حد ثن پرد س فانابی دانشگاه ن راوی 1
 اه ح را مسنخمسنتننی علخ   ر و ا حد ث ا ع خ هی ا علمی دانشگ دزوری 2
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 و والیت از مقام رفیع امامت بررسی نقش سیره و آموزه های علوی در دفاع
ینب)با تاکید بر سیره و آموز   (ه های علوی حضرت ز

 1ب را  مرادی
 2هخش ن  انی
 1عابد ف نقخی

 :چکیده
شررمان  خافررس مررذه  نشرریب بررس  رر  ا د ررف یافررل از انزرراو ی کرر ا اا رر  امامرر    

  و ینرردن یبرررا بیرر  اهررن یا شا سرروگ  و بررر لرردا  یموسرردد ا ناا رراا   ررد دن   رراایم
زیررد شررده مقررا  خررخ ر ا  ا خانررداو مبانزشرراو دن مسرریر ن ررال  اهررن بیرر یا رر  ن 

انرردی ح رررا انز ده اهومررا  از  و ا دفررا  نفیررب مقررا  ا ررف ا فرریان  دن حفررو فره ررن دفرراعین
انبیراءن  از میررا  یاافرر دن پا ردان یخرخد ن شر نخبری ب ی هاشم نیرد برسعالمس ا عقیلس  ز   

 داده انسررا  زمی ررس دن ا ررف یفرااانیرر ا ا ررداماا ن داشرروسا رر  ا امامرر  اا رر  همرراو زررس
دن   و ا ما گرراه ا اا رر  امامرر  متونررر مقررا  نبیرریف نررا ضررمف ا رر  بررر و مقالررس یا فا رر 

از فرزنرداو  ریره علرخی ا نبرخی  ح ررا ز  ر  ا زخشرر اهومرا  اوا میرد ن نحخها    د ف
 ررران دهررد نررا الگررخ ی برررای همگرراون  ا زرراای یبرن ررمررخند  نفیررب مقررا    از ا ررفنا دن دفررا

 بتنخت نسن مخاو ا دانشسخ دن مم خنی ا  می ا راو باشدی

 ی ن فره ن دفاعیا امام  ن اا  حسیف ن اما ح را ز    :واژگان کلیدی
 

                                                           
 b.moradi53@gmail.com                 رای علخ   یا یدانشسخی دزو ی1
 دزورای علخ  ا ورانژ ظ  ی2
 زانش اس انشد مد ر   دفاعی ی1
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 نامه عصر نبوی)حدیبیه( و علوی)دومة الجندل(بر دو پیمان تحلیلی

  1نس  حسیف مرادی

 چکیده:

ااژه ای ا رر  زررس بررر ا رراس مسیانهررای  ر نرری ا  ااژه فررلس ب وررر ف ا زان مرردنر ف
باشرد فرلحی زرس پا رس هرای حلرم ا  روم نا نرابخد ز رد  ا برس  رانی م لرخ       نبخی ا علرخی

بشوابد ا دن م ر  احیرای انزی هرای ال ری باشردی  راهی فرلس زمی رس  راز فروس بردنا ا ر  
دی  راهی هرم  رب  نخ رب پیررازی ا ر ی م رم  و ا ر    نچرس زس حازمی  ا    نا  دن برردان

دن فلس نامرس دا  ررر پذ رفورس انرد برس  و پرای ب رد باشر دی دن فرلس حد بیرس ا وردان مسرلماناو 
 نامس فرفیف ملرخه زشر  ا نازان مرد بتشری از  رپاه  سر  ا مراو ا بری ر شد ا دن پیماوملخه

نا دن نمررا  ابسرراد  یره پیررامبر رر  شررکان شرردی امیرمؤم رراو اعوقرراد بررس امیرمؤم رراو
نامرس زرس حرفیر  شر اخ  داپیمراو دن ا رف مقالرس برس برن ری نحلیلریزند انی خخد بکان بس ی 

چگخنررس بررخدهن ا بررس اممررات نقررای افورررار ا  ا ح رررا علرری  بررس ن ررخت خرردا افررراد
ن ا نقررر مرررد  د ناهکررانی برررای ن ررا  ا رر می شررخد نررانامررس پرداخوررس مرریاشررورا  دن دا پیمرراو

شرخد نرا ن را  ا ر می برس برا دشرم او انقر   ا ر می نخشروس مری باشد زس ها ینامسبرابر پیماو
 نخز  پیراز شخدی      اهدار عالیس خخد بر د ا بر دشمف ز یس

 یپیماو نامس فلس حد بیسن دامس الس دتن : واژگان کلیدی

 

 

                                                           
  hmoradi1338@gmail.com     ی ا واد ان پژاهشگاه حخزه ا دانشگاه  1

mailto:hmoradi1338@gmail.com
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 ق ذمیان در سیره علویحقو

 1محمد م دی مرادی

 چکیده:
 یرا َلَقْد َس َزی  َر َاَهَزَر اللَّ َس َااْلَیْخَ  اْلْخ  خ اللَّ َمف َزاَو َ ْرم  ْ َخٌة َحَسَ ٌی لِّ س  أ 

خت  اللَّ ي َن   ْم ف 
 اَزاَو َلک 

بس ا ژه دن نفوانهای اموماعی زمور مخند برن ی ا نحقید  ران  رفوس   یره اهن بی  
از  و م   زس دن مدا زخناه چ ان  ات ا نس ماه ع ده دان  میاو  یره اما  علی ا  ی دن ا ف

خ ف  ا زعام   یا ی م او ا    نید بخده اند از اهمی  بیشوری برخخندان ا  ی ا ف نحقید 
  خد او ا زندشویاو دن عرفس حقخر  ننا دن برخخند با مسیحیاو د امیرالمخم یف سی داند نا نا کر

ا  می نا مخند برن ی  ران دهدی ا ف نحقید با نکیس بر م ابب زوابتانس  ش رانداو ریرمسلماو حکخم 
نحلیلی ا با ا وفاده از م ابب نان تی ا حد یی دن فدد اناتس الگخ ی هر  -ای ا نا کردی نخفیفی

دن مخام س با اهن همس دن عرفس حقخ ی می باشدی اهمی  ا ف  لی از  یره اما  علیچ د امما
دن عرفس های   اه ا مکو  اهن بی می شخد زس ع اه بر ضرانا د دمخضخ  زمانی ناشف 

زمی س  از ا    هرا ی ا  نمخام س با الگخهای افرا ی ا نکفیری دن م او ا    نمتولب اموماعی
 ا     ویدی نا دن مخامب ریر مسلماو فراهم نمخده ا  ی

 ی یره حقخ ی همس ن ن  خد او ناهن زوا  نامیرالمخم یف علی واژگان کلیدی:
 
 

                                                           
                     nasle3@gmail.comنشوس نان    یره اهن بی  مؤ سس  مخزی عالی حخزای اما  نضا 3دانر پژاه  طس  ی1
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یم درباره منافقان های امام علیایسه تحلیلی نامهمق  به معاویه با آیات قرآن کر

 1م دی مردانی) لسوانی(
 2ز اومحمدحسف زفر

 چکیده:
 ن مکانبرراا ح ررران نخمررس دن  رریره  یا رری امررا  علرری کرری از موررخو دن خررخ

برا مساا ررس ا ر ی از  ررخی د گرررن شرمانی از   رراا  رر و زررس دنبررانه م افقراو نررازت شرردهن دانای 
 بظ ا ادبیانی موفااا با د گر   اا ا ر ی ا رف پرژاهر زخشریده ا ر  نرا برا برن ری نطبیقری 

خطررا  بررس مساا ررس نا بررا   رراا  ررر و  امررا  علرری برریف ا ررف دا م برربن میررداو همسررخ ی زرر  
یده ا اننبررای  و دا نا بررا نا کررردی مرروف شرر اخوی مررخند انز ررابی  ررران خطررا  بررس م افقرراو  رر س

مخافررد  ازیررر مررخاند  رربظ زرر   امررا  علرری دهررد زررس دندهرردی نوررا   ا ررف نحقیررد نشرراو می
 بظ ز   پراند ان برخده ا نسرابیر ا م رامیف برس زران نفورس دن هرر دا م بربن از همراه گی  ابرن 

ی از  رظ  رخن نشرانگر پیخنرد ن گان رن  رر و ا ن ر  نخم ی برخخندان برخده ا ر ی ا رف  راز ان
ا رر  ا از د گررر  ررخن  ررخاه ناشرر ی بررر چ ررره م افقانررس  الب رررس ا اثا رر  زرر   امررا  علرری

 نادیمساا س بس شمان می

 ا مساا سن م افد دن  ر ون مساا س دن ن   الب رسی مکانباا اما  علی :واژگان کلیدی
 

 

                                                           
 mardani.m@qhu.ac.ir ؛       mardani.m@gmail.com   ع خ هیاا علمی دانشگاه  ر و ا حد ثن  م       ی1
 زانش ا ی انشد علخ  ا مسانر ن   الب رسن دانشگاه  ر و ا حد ثن  م ی2
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 در احقاق حقوق مادی مردم عدالت محور امام علیبررسی سیره 

 1  را  مرانی
 2م سا ش ابی

 چکیده:

 کی از مساتلی زس دن  تیف ا    اهمی  بی شمانی داند اشاعس عدت ا عدال  ا ملخ یری 
ا   نگاه ا ژه ای  زس بر رفوس از ا    نا  محمدی از حلم ا فساد ا  ی مکو  اهن بی 

 اما  علی دی دن بیف اهن بی بس بر رانی عدال  بیف  حاد مرد  ا نعا   حقخر  ناو داشو 
 یری از دن مخند ب ره علی نسب  بس نعا   عدال  حسا ی  ا ژه ازخخد نشاو دادندی  یا  

او ا  ی از ا ف نان المات ا حفو ا حرا   از امخات عمخمین نس ن  ا دن  فوان بلکس دن عمن نما بی 
همخانه مخند نخمس اند شم داو ا حکمراناو بخده  ن عدال  امیرمؤم اودن اداان متولب نان  

ن د وخنالسملی ا   برای همس زان داناو زس با نمسظ بس  یره ا  ی ب ابرا فن  یره  و ح را
ال  دن خنخت  ن ا ا شاو دن شرا و متولب الگخی برخخند ا نفوان با حقخر انساو ها ا نعا   عد

 لیلیلی  یره ح را عنح-نا برداش  ز  دی لذا دن ا ف نخشوان  سی شده ا   با نای نخفیفی
دن خنخت احقار حقخر مادی افراد نا دن  س افن ا ا ی زس شامن:  سوری عدال  ا عد  نبسیضن 

 مبانزه با مفا د ا ونادین ز ورت همس مانبس زان داناو می باشدن برن ی ز دی

 ن عدال ن عدال  محخنن حقخر مادیی یرهن اما  علی گان کلیدی:واژ
 
 

                                                           
   sohrab_morovati@ yahoo.com  دزوری علخ   ر و ا حد ثن دانشیان ا ع خ هیئ  علمی دانشگاه ا         ی1
  mahsashahabi8@gmail.com         زانش اس انشد نفسیر  ر و مسید          ی2
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 در زمان رسالت پیامبر اکرم نقش جهادی امام علی
  1ابوسا  مدنعاای
  2ا همکاناو

 چکیده:
با نخمس بس نان    ا نمدو ام  ا  می ا  اخوان  و بحث ا پژاهر دن نان   ام  ا  می از 

ا    بس شمان می نادیمرداو بدن ی دن نشکین ا ف ام  بدنا   یم بخدند م مور ف مخضخعاا پژاهشی دن 
زس حد  نسلین از  دن ا م دل   ناو بر  ردو پژاهشگراو ا نان   نخ ساو ا   زس با ندا ف  یره زند ی ا  ثان 

طخنه  ا نخشوس های ا ف بدنا مرداو ادا می شخدی بدن ور ف فوخحاا ا پیرازی های نان   انساو نخ و ا ف ا
مرداو ا   رماناو ماا د نان   بد    مده ا انزی ها ی دن مخانمردین شساع ن فبرن  ذش  ا فدازانی 
از ا ف شتنی  های ع یم ال ا   رفوس می شخدی نان   ا زند ی  کا ظ ا ف بدنا مرداو خخدن ففحس ای از 

ا ف پژاهر بر  و هسویم زس دن ن   نکامن بشر   بس شمان می نادیففحاا ماند ان نان   ا  می ا نا
ننخ ری ااضس ا ناشف از   رماناو ا ف ام  زس دن ناه ا    ا نشکین دال  ا  می با ماو ا مات خخد 

  می ا  کی از   رماناو ماا دی هسو د زس دن نیبی  دال  ا دند نا نر یم نما یمیاما  علیم اد زر
دن  ف پژاهر ن نقر م ادی اما  علیردندی ا نقر بسیان بدن ی نا ا فا ز نشر دعخا پیامبر ازر 

زس همس ی عرفس ها نا شاهد بخدند ا دن    نا برن ی می ز دی اما  علیعنر ن ال  پیامبر  رامی ا  
ردااا بدنن احدن خ در ا خیبر شرز  داشو د ا پر ااضس ا   زس دن همس ی ردااا مخانمردی ها ا انادا 

دااان علمدان م ن بخدندی  سی بر  و دان م زس نقر م ادی ا   رمانی های خافی داشو د ا دن ارل  ا ف ر
: مبحث اات نا دن هر زدا  از ا ف ردااا ا اثر ا نویسس ی  و نا برن ی ز یمیمقالس چ د مبحث داند اما 

دن  دن ردااا ا  را ا نا رداه ی بدن می شخدی دن مبحث دا  نقر ا عمن اما  شامن نقر اما  علی
دن ردااا ا  را ا نا رداه ی   را ا نا رداه ی احد نا برن ی می نما یم ا  خ  از نقر اما ردااا ا 

دن ردااا ا  را ا نا رداه ی فوس خیبر برن ی می  خ در فحب  می شخد ا دن مبحث چ ان  نقر اما 
خا نا ن ا   عنر نب دن ردااا ا  را ا از فوس مکس شخد ا  پس دن مبحث پ سم نقر مشانز  اما 

 نا بیاو می ز یم ا دن ن ا   ن نویسس های بد    مده از ا ف مقالس نا هزر می نما یمی ح را محّمد
 ن م ادن رداهن  ر سیاما  علی واژگان کلیدی:

                                                           
 انشد نشوس ن   الب رس دانشگاه اهخاززانش ا ی  مدنس دانشگاه ا ی1
 (مدنس دانشگاه امیر المخم یف اهخاز)حسیف  اعدی( ا فره گیاو ن خت ازر  دانشگاه عربی  راه) عا ی عبیاا ی2
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 طی در نگاه امام علیعقوبت کارگزاران خا 

 مرضیس مسوساو فر
 چکیده:

حیراا خرخد ادامرس دهرد با نخمس بس ا  کس هیچ مامسرس ای برداو حکخمر  نمری نخانرد برس 
ا برای نشرکین ا بقرای حکخمر ن با رد افررادی هی فر ح برس ع رخاو زران دانن امرخن مملکر  نا 
پررذ را شررخندن از  ا رر  ب وررر ف افررراد م رر  ننرردی امررخن انوتررا  شررخندی هرچ ررد انوتررا  
زان داناو با د   ا مخاز ف فرحیس فرخنا  رفورس باشردن الری ا رر زران داناو حرس ن رانا برر 

شاو نا از  رخی مررد  ا حرازم نداشروس باشر د احومرات نغییرر نا رس ا فسراد دن  نراو براا عملکرد
میرادی حوی  اهی ممکف ا ر  برا امرخد انوترا  فرحیس ا ن رانا د یرد افررادی دچران خطرا 
ا  ا فساد شخندی بررای ملرخ یری از اشراعس فسراد دن د گرر افرراد ا  رازماو هرا با رد ا ردا  از  ا 

د خررا ی انسررا  شررخدی ا ررف مقالررس  برررای  ررافوف زیفررر م ا رر  زرران داناو بررس مخ ررب دن زیفررر فررر
بررس ع ررخاو ن  ررا امررامی زررس فرفرر  حکخمرر   و امررا  علرریخررا ی بررس  رریره عملرری ا  ررت ا

برس مرخاندی از مملرس ن بیرس بردنین منرادنه امرخاتن  دن پرداخورس ا ر ی امرا برا شاو محیا شر
ردو اا دن مامسرس بررای ن بیرس زران داناو مسرفی فررد خرا ی برس ع رخاو خراتف ا خرخان ا هلیرن شرم

 خا ی اشانه نمخده اندی

 یزان داناون اما  علی: عقخب ن واژگان کلیدی
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 منین علیؤره امیرالمارکان، شرایط و وظایف مسولین و کارگزاران در سی

 1ش رزاد مسلمی
 2محمد م وی فر

 چکیده:

 رفوررس از امامرر  هسررو د ا دن ن ررا  ادانی  ا امومرراعی  ا رر  ن زرران دانی هررا م شررا 
مشراعی  زان دانی  دن ا ر    رره خرخنده دن مییرا ی ا ر  زرس برا امامر  داند زمرانی زرس ا رف 

هرا مری ناد مشرکن مامسرس امرراز  زمبخد پیخند بر ده می شرخد مشرراعی  زران دانی هرا از بریف
مبرانی  نیس  بلکرس نرانخانی زران دانی هرا ا مرد ر   ها ر  ا ن  را دن فرخنا ال را   ررفوف از

مس ررخی ا رر   افرر ح مرری  ررردد دن ا ررف مقالررس مبررانی انزشررم د زرران دانی علررخی اخویرراناا 
زرران دان  فرر  هررای مررد ر   ا رر می ا نقررر اخرر ر زرران داناو دن بررانانی مسررخالی   نرراو 

 مخند برن ی  ران می  یردی

 : زان دانین مد ر   علخین ن   الب رسن اخ ریواژگان کلیدی
 

 

 

 

 

                                                           
 دانشسخی مقطب دزورای دانشگاه  زاد  م ی1
 دانشگاه  زاد  مدزورای ادبیاا عر یا واد  ی2
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 ایگاه وحدت در دیدگاه امام علیو ج بررسی اهمیت

 1پخنمحمد علی مشا تی
 چکیده:

 را رری بررس ع ررخاو ع نررری ا ا رری  را رری ا دانی از نفر ررس ا اخررو راحرردا ا احرردا
زیرد ا نخمرس نسرالیم ا ر می  رران  رفورس ا ر ؛ نیراز دنانری ا امومراعی برس  ا محخنی مرخند ن 

هرای د  ری ای از  مرخزهبترر عمرده  را ی ا امومرا ن نقرر محرخنی احردا دن نحقرداحدا
 ررابی مامسررس ا رر می از مملررس مررخاندی ا رر  زررس ضرررانا ا  فر  رری  و دن  ررساداا نقررر

ردانی مبو رری بررر  ررر  رراخوس ا رر ؛ بررازخخانی  رریره  فوررانی ازرراهمیرر  احرردا نا نما رراو
ای از ا شتنریوی زرس برس نراحد ا نافرخا  محرخن ا م شر  بترر عمرده احدا  امرا  علری

نخانررد ضررمف نفرب بسرریانی اخو فرراا ا ا مسررلماناو مررذاه  متولرب  ررران  رفوررس مریاخو فرا
بررا  مررا  علرریای بررس  ررخی انسررسا  ا انحرراد امرر  ا رر می فررراهم  ررازد؛ ااب امرراان زمی ررس

نگرراهی ناهبررردی ا  رشرران از عشررد ا ع  ررس بررس مخضررخ  احرردان دن نشررر س فلسررفس ا چرا رری 
یررد نسررالیم ال ررین نسمورری پرررانب ا پرب ررا ا  مضرررانا  و بررس مررخاندی ن یررری ناح احرردا

 ها اییی اشانه دانندی انین امخد دشم ی فر  ین برز ضرانا شکر دانی  ون عدا

 یس ا اخو رن ا وکبانن اما  علیام  ا  مین احدا ا انحادن نفر  واژگان کلیدی:

 

 

 

                                                           
 m.mashayekh68@yahoo.com  مخخوس دزوری علخ   ر و ا حد ث دانشگاه  ر و ا حد ثیمدنس ا پژاهشگر دانشکده ش ید مح نی ا دانر ی1
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 ییگاه مصلحت در دیدگاه امام علبررسی جا

 1محمد علی مشا تی پخن

 چکیده:
دن پا رر  بررس  یامررر مسررولد  حرفیرر  ا ررف د ررف   ررمان ا رر   د ررف خررانم ا رر  ا ا ررف

از ا ررف  یتولررب ا رر ی بتررر ع یمررهررا ا شرررا و مهرران مکرراوبشررر دن همررس زمرراو ینیازهررا
ا رر ی دن  رریره ا  ررت او حرفیرر  مسلررخت افررن م ررم منررلح  حکیمانررس ا م طبررد بررا فطرررا 

زرس برا ا رو اد برس  و  یابرخرخندان ا ر  برس  خنرس یاا ف افن م م از ما گراه ا رژه یاما  عل
امسرس برانه ناترن شردی منرلح  شرامن منرالس د رف ا مدن ا رف ینرخ   یهرانخاو بس نهیافر یم

مشررخنان ننرریح ن امررر بررس از  ر ررد  ح رررا ی ررابشررخدی شرریخه منررلح یهررر دا مرر
دی منررالس  یررریاز نسربررس ا دانررر موتننرراو انسررا  مرر ی یررراز م کررر ا ب ررره یمسرررار ا ن رر

از منررلح   ین انررخاعیا منررالس شتنرر یاا حرفررس ین  ررازمانیا  ررانخن یعامررسن حکررخمو
 مخند نخمس ا ن زید  ران داده ا  ی ا   زس  و ح را

 مامسسی ن منلح  د فنیحکیمانسن ندبیر امخنن اما  علمنلح   کلیدی:واژگان 
 

 

 

 

                                                           
 m.mashayekh68@yahoo.com  مخخوس دزوری علخ   ر و ا حد ث دانشگاه  ر و ا حد ثیمدنس ا پژاهشگر دانشکده ش ید مح نی ا دانر ی1
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یزی و اختالفبررسی عواقب و پیامدهای وحدت  علیدر دیدگاه امام گزینیگر

 1محمد علی مشا تی پخن

 :چکیده
 را رری بررس ع ررخاو ع نررری ا ا رری  را رری ا دانی از نفر ررس ا اخررو راحرردا ا احرردا

زیررد ا نخمررس نسررالیم ا رر می  ررران  رفوررس ا رر ؛  بررازخخانی  رریره  فوررانی  ا محررخنی مررخند ن 
ا شتنریوی زرس برس نراحد ا نافرخا  محرخن ا م شر   ی برر احردا  امرا  علریازردانی مبو 

نخانررد ضررمف نفررب ای از اخو فرراا مسررلماناو مررذاه  متولررب  ررران  رفوررس مرریبتررر عمررده
راهم  رازد؛ ای برس  رخی انسرسا  ا انحراد امر  ا ر می فربسیانی اخو فاا ا اب امراان زمی رس

  ا ر  ن بردنبات برا نگراهی ناهبرردی ا  رشران از عشرد ا ع  رس برس احردا امر اما  علی
 را رری از  ر ررد برشررمانی ا نشررر س عخا رر  ا پیامرردهای  ررخء نرررا   ا نشررخ د بررس احرردا

- ررابین زررمزدا رری ا هّلرر زدا ررین عررّدا د  رری ا رر ؛ زفررراو نسمرر  ا برزرر نفر ررس ا اخررو ر

 را رری ا نبسیرر   ررابی دشررم اون شرریطاو ررابی اند شررسن  نسررلو فرر  فراررری ا رر   ا مسررلمانین
 ر ا رر  ب ا حازمیرر  نهاتررن اخ  رری از مملررس  ثرران ا پیامرردهای نفر ررس ا اخرروشرریطاون ناا
  دن بیاناا   ربان  ن ا اشانه زرده ا  ی زس اما  علی

 یا اخو رن اما  عل احدا ام  ا  مین نحذ رن نفر س :کلیدی واژگان

 

 

                                                           
 m.mashayekh68@yahoo.com  مخخوس دزوری علخ   ر و ا حد ث دانشگاه  ر و ا حد ثیمدنس ا پژاهشگر دانشکده ش ید مح نی ا دانر ی1



        
649  

 تحکیم وحدت اسالمی نقش الگویی غدیر در

 1محمد علی مشا تی پخن
 چکیده: 

ا ررادی  ن ررا دن  هررای ا رروکبان م ررانی ابررا امررخد  سرروری نازافررداو نرر یاحرردا 
زدو برخری برس  ن رران نیراز ضررانی ا مبررر  دامررف برمسروس نمررخدو اخو فراا مرذهبی ا ا سراد ا

انگیررد امررراز م رراو ا رر   ا رر ی دنا ررف میرراو ن نبیرریف دن رر  مسرراتن ا مخضررخعاا احرردا
  نشررو  نلقرری اخررو ر ا ر برداشرر  االتنررخت ا ررا ب نرران تی فدنا رر   زررس دن حرراهعلری

نحکرریم  هرران نقررر م مرری نا دن ا سرراد انخانررد ضررمف افرر ح نگررریشررخدن مرری ن ررا مرری از
احدا میراو مسرلماناو ا فرا نما ردی اا سرس ررد ر برس ع رخاو  کری از ا رف مرخاند ا نقطرس زرانخنی 
 حرزرر  پیررامبر دن ا سرراد احرردا ا رر می مطرررح ا رر ؛ بررازخخانین نبیرریف انشررر س دن رر 

نحکرریم  نخانررد بررس ع ررخاو الگررخ ی م ررم دن نقخ رر  امحخنهررای احرردا  فررر ف ا ررف اا سررس مرری
هرای نبلیغراا  سرورده ا ا ریبن خطبرس احدا ا ر می مرد ن رر  رران  یررد؛ اعر و عمرخمی ا

مکرراو م ا رر ن ا ررو اد بررس   رراا  مسررسد خیرربن انوتررا  زمرراو ا  فررر ف دن م رری ااحرردا
  رذانی ن را  اا رین بیسر  همگرانی ا ر مین پا رس ر نین نر یم مسیر ااحرد حرزر  امر  ا

هررای ا شرراو دن حفررو احرردا دن انرر ی بتشررانس امررا  علرریعمررخمین شتنرری  احرردا
 فررر ف حما ررس ن ررخ  نقررن اا سررس رررد راییی از مملررس محخنهررای احرردا داناو خلفرران نررخانرا

ا فرراهم نخانرد زمی رس  راز احردا ا همگرا ری هرر چرس بیشرور امر  ا ر می نرد ر ا   زس می
  ازدی 

 یالخدا ن رد رن احدان اما  علینهبرین حسس اا   ا واژگان کلیدی:

                                                           
 m.mashayekh68@yahoo.comعلخ   ر و ا حد ث دانشگاه  ر و ا حد ث   مخخوس دزوریش ید مح نی ا دانر مدنس ا پژاهشگر دانشکده ی1
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یت در سی  ره امیرالمومنین علیجایگاه مدیر

 1عبدال ادی مط ری
 2محمد حسی ی

 چکیده :

نه مخدی عملی برای مد راو ا زان داناو ا   زس می نخاند  علیم یف ؤ یره امیرالم
ما گاه مد ر   نا بس خخبی نبییف نما د ی افط ح مد ر   دن بیف فاح  ن راو رربین نسر ب های 

مکو  مادی  موسددی داندی دانر مد ر   دن دنیای امرازن بر  رفوس از افخت مد ر وی ا   زس دن
ا نشد ده ده   ین مد ر    ه فرا  د نربیواما  علی یا  انزشناتس شده ا   ی اما دن ن رر  ا

ا  یا ف پژاهر زس از نخ  نخفیفی ا   ا  رد  انی ا  عاا بس نای زوابتانس ای انسا   رفوس 
دن ن   الب رس ا  ی  می ا برن ی  و از م  ر اما  علیا  ی بس دنبات نبییف مف خ  مد ر   ا  

 ری مد ر   نا   رربین با مفاهیم مد ر   ا  می از د د اه علخی نای نحقید نحلین انطبار پذ
ا    می ن خنخفا از م  ر اما   ی نویسس ا ف برن ی بیانگر  و ا   زس ش اخ  مفاهیم مد ر   ا

ن بس مد راو ا  می زمظ می ز د نا با نا کرد انوقادی ا  د  شی نسب  بس مفاهیم ااندانی علی
د ا ا ف ا دا ن ب  می شخد نا مد راو بوخان د هخشم دانس از د وااندهای رربی مد ر   از رر  بپردازن

 دن زشخنهای ا  می ب ره  یرندی 

 ن   الب رسن مد ر   ا  مین مد ر   نا   رربین  یره علخین انطباری واژگان کلیدی:

 

                                                           
 Motahary.313@Gmail.com          ن شرز   بفای  مزانش اس انشد مد ر   امرا ی ی1
 sabaorg2008@gmail.com           زانش اس انشد بخدمس ن شرز   بفای  م     ی2

mailto:Motahary.313@Gmail.com
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 علیم امیرالمؤمنین آسیب شناسی آن در سیره و کال کارهای وحدت اسالمی وبررسی راه

 1مر م م ّفری
 2نیاعدا اللس مخا ی

 چکیده:

مخند خ ف  ا  ن میاو مسلماناو دنش ادا پیامبراز هماو نازهای نتسویف پس از 
ن بس خا ر منلح  ا    ا احدا مسلماناون نم دادی ح را علینفر س  مانشی ی پیامبر

ها  کخا زردی دن مای مای خخد  اتبا شرا و بس امخد  مده ز ان  مد ا  با فرر ن ر از حد مسّلم 
های ن یدو بس احدان مخانب ا   ی  های متولب: از اهمی  احدان ناهن   الب رس بس فخنا

ش ا ی احدان  ثان احدان پیامدهای نفر س افک ی ا ییی  تف  فوس ا دن نمامی مراحن  یره عملی 
ب ای ن یدو بس احدا ا  می ا نفب مخانزانهنا بس برن ی ناهخخد بداو پا ب د بخده ا  ی نخشوس پیر

پرداخوس ا ضمف نخضیس ا نبییف احدا ا  می ا اهمی     امیرالمؤم یف علی و دن  یره ا ز 
این دن  یره ا زوابتانس -زانهای ن یدو بس احدا ا  می  ا مخانب  و نا بس شیخه نحلیلی  ون ناه

ران داده ا د وااندهای  و ا ف ا  ن زس عدال  مخند برن ی ا پژاهر    او  رانقدن اما  علی ت
زمامدانن نرا هخا ا هخسن ش اخ  ا مسرف  خدااندن دا وی ا برادنی د  ین  ذش  ا بتشر میاو 
افرادن پرهید از نسن ن برخخند با نفر س افک اون مدانا ا خخی خلقی دن برخخند با متالفاو ا ش اخ  

مطال  اخو فی( ا دنانی )پیرای از هخی ا هخسن ارخاء  مخانب بیرانی  )نژاد پر وی ا مطرح زردو
ی ا  می نا بس  م  ا  خی احدا ا  می نر ف عخاملی هسو د زس مامسسشیطاو( ا نفب  و از م م

 ده د ی ن  خر می
 یعلیزانهای ن یدوناحدا ا  مین  ش اخ  ا نفب مخانبن ز   ناه واژگان کلیدی:

                                                           
 maryam110927@gmail.com                       ا مامسی الدهرامدنس ا پژاهشگر دانشگاه  ی1
  molayeenia@gmail.com                                 ا واد ان دانشگاه  م          ی2

mailto:maryam110927@gmail.com
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 از دیدگاه امام علی دولت اسالمی سیاست خارجی اهداف و مبانی

 1م دی م فری زاده

 چکیده:

اهدار  یا   خانمی ا    مبو ی بر د د اه م انی ا ف مکو  ا   زس عمدنا دن نا وای 
ن اخ ر بس ع خاو  ظ وخان می باشدی دن د د اه  و ح رانامیف  سادا د  ی ا دنیخی بشر ا 

خر ی حات م   اثباا فرضیس فشخد دنا ا  یا   نلقی میا م ان ع نر ن اننی دنانی برای ز ورت 
نر ف م بب  ابن د ورس زوا  پرداز م ی م ممی زند ی  یا ی اما  علیبس نسمد ان من دن  یره 

نا بس  الب رس ا   زس بس ز با ی نای ن م ر ا نفوان  یا ی ا اخ  ی  و ح راانزشم د ن  
 ی ا خخشا  د دانسوف نمخنس های اموماعی  ون نقشی زان از باان بس انزش ای اخ  . زشدننخ ر می

ا م من دن هخ   ا  اخوان ن ر س  یا ی داندی ا ر ن ر س  یا ی دن ف ای چ یف باانین شکن 
نگیردن بسیانی از ناهسان  ای اخ  ین بی عدالوی ا ا پیامدهای ز انبان انسانی نا دن پی خخاهد 

ر نفکر ا نفوان  یا ی حازمن چیره باشدن  نچس از نگاه اخ  ی داش ی دن فخننی زس حد ا عدال  ب
ناناا  ن نمی نخاند از نگاه  یا ی ناا باشد; ز را هدف ا هرچس باش دن نبا د افخت ا  انخن ای اخ  ی 
ا عادانس نان از هم مدا نما د ا ناد ده بگیردی از ا ف د د اهن پیشرف  ا نمدون بداو حفو انزش ای 

 .داو پای ب دی بس افخت عدال ن پسوی  را ی ا   زس هیچ نخمیس ا نفسیر  یا ی نداندانسانی ا ب
همچ او زس حلم ا  وم  ثان ا نوا سی چخو: اخو ر ا نشو ن دشم ین ناام ین بدبتوین نانضا وی ا 
 سیتوگی اموماعی دن پی داندن عدال   ثان شیر ف ا لذب  بتشی چخو: اف حن  بادنین ام ی ن 

 اندی  ظ ن ا   یا ی مبو ی بر عدال  ا دن احقار حقخر ا امرا شدو  انخو نا بس انمغاو می برابرین
دن شزف  اخوف  وم ا هدفشاو امرای عدال  بانأس  و نتبگاو  یا ی عادت با د نما  هّمشاو ن شس

  خنس بخدندیا ف چ او زس ح را علی

 ن  یا  ن  یرهن  انخوی: اما  علیواژگان کلیدی

                                                           
 اهشگراو مرزد نحقیقاا اما  علیمحقد ا پژاهشگرن ع خ دن محققیف ا پژ ی 1
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 مردم در سیره علوی حضرت علی و همزبانی حاکمیت و همدلی

 1ش را  م نیا ملخدان

 2م یژه امیراحمدی

 چکیده:

دن  ت او مخای موقیاو  ر  ر و زر م ا  ّ   پیامبر ازر افداو ب ندای همدلی ا همدبانین
دن  را ر ن   الب رس مؤزد ا ف مطل   یف انداز ا  ی  ت او ح را علینید    علی

ا   زس ا شاون  یا   افلی حکخم  خخ ر نا بر مب ای عدال ن ام ی  ا  نامر مرد  ب ا ن ادند 
ا حازمی  نا نس دن عد   لطس  ری بلکس دن مسئخلی  پذ ری ا امان  دانی دن  ا س احدا می د دند 

انی م   نین بس اهدار د ف مبیف ا    ب ره ا از همدلی ا همدبانی حازمی  ا مرد  بس ع خاو ابد
ا همدبانی مسرفی خخاهد شد ا بس ا دامانی  همدلیالگخی  رفو دی دن ا ف مقالسن اما  علیمی  

ا همدبانی انسا  داده اندن اشانه می  همدلیدن  زماو  س خلیفس دن م   ا ساد  زس  و ح را
شخدی ا داماا ا فسالی  ها ی مان د مشاانه  یا ین مشاانه ا ونادی ا ن امین همکانی علمی ا 

ا همدبانی حکا   داندن همخانه بس ا ژه دن عنر حاضرن مخند  همدلی  ا ی ا ییی زس از ناح بل د 
وما  بس منالس ا    ا پا دانی احدا ن  را ر اها  می ا  ی عملکرد اما  علی نیاز ام 

 ام  ا  می دن  ا س همدلی ا همدبانی بخده ا  ی

 ن حازمی ن مرد یهمدلی ا همدبانین ح را علی واژگان کلیدی:

 
 

                                                           
 smollania@yahoo.com                ا واد ان ا ع خ هیئ  علمی  راه مامسس ش ا ی دانشگاه پیا  نخن        ی1
 m.amirahmadi313@yahoo.com                    مدنس مدعخ زباو انگلیسی دانشگاه پیا  نخن        ی2
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 پس از رحلت پیامبر جایگاه امام علی

 1 یبس ملبخبی

 چکیده:

 ه فرامخی احقیقوی انکان ناپذ ر دن نان   ا    ا   زس هیچ لیم یف عؤامام  امیرالم
پس از مامرای  قیفس ا از  راز خ ف  ابخبکر دن فدد بیاو ا ف اا سی   نتخاهد شدی اما  علی

-ا بس چالر میبس ا شاو نسلد داندی ا ف مسئلس حازمی  خلفاء ن اللسبخدند زس مانشی ی ن خت

ضخ  انونا  خخد دن برابر خلفای پیر از خخد  س ی ابخبکرن عمر ا عیماو مخ زشاندی اما  علی
نرم مساتن لینا مطرح نمخدند ا دن ا ف زمی س بس احوساب ا ا ودات پرداخو دی ع از  خی پیامبر

دن مخند مساتن  یا ین ا ونادین ن امی ا علمی بس خلیفس اات ا دا  مشاانه  مدبخنن اما  علی
دن دانه خ ف  عیماو نید ادامس  اف ی ا شاو  های علینسامن پرداخ ی مشاانهاو بس داده ا با  ن

دن اااخر دانه خ ف  عیماو دن برابر ناناضیاو خلیفسن بس نفب خلیفس ااند عمن  رد د ا نقر اا طس 
بخد؛ ننشی ی  یری ا  خشسبا خلفای پیشیفن بس مس ای ز انه نمخدی ب ابرا ف بیس  اما  علینا ا فا 

بلکس ا دامی از  ر شکیبا ی بخدی ا دا  ا شاو  ازی با خلفا نبخد؛ بلکس ااز شی برای ملخ یری از 
نداشوف  ااناو زافی بخدی  نفر س دن ام  ا  مین ممانس  از حسد ا زی س متالفاو ا افکان ماهلی ا

 س با  شاو دن مخام یری خ ف ن دن ن ی بخدی با ا ف حاتن اپس از بیس  نید برای باز پس علی
دادی عمر همخانه خخد های داخلی ا خانمی ابخبکر ا فوخحاا فراااو عمر بس  ناو مشاانه می یا  

ی چ یف مخضسی از دانس  زس بسیان حیانی بخدندمی های  یا ی ا ن امی علیمشاانهنا مرهخو 
 ن باعث محبخبی  ا شاو دن میاو مسلماناو  رد دی خی اما  علی

 ن  قیفسین خلیفسن اما  علی: پیامبرکلیدیواژگان 

                                                           
 tayebemalboobi@gmail.com     ی مامسس الدهران  م        دانشسخی نر   خر دزوری شیسس ش ا  ی1
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 در بدعت ها سیره ی امام علی
 1مسید ملکی

 چکیده:

مررخند نخمررس همررس افررحا  اند شررس دن  را ررر   رریره ی عملرری امررا  علرریامرررازه 
دن مبررانزه بررا برردعو ا از مملررس محخنهررای  م رراو  ررران داندی شرر اخ   ررلخا ح رررا

زلیرردی ا رر  زررس بررس شرر اخ  شتنرری  مررامب ح رررا زمررظ شررا انی مرری ز رردی مقالررس ی 
بررس    ررا ح رررا علرری  رری نما رردحاضررر بررا نای نحلیلرری نخفرریفی دن فرردد ا رر  برن

ش ا رراتین نحلیررن ا مبررانزه بررا برردعو ا دن مامسررس ا رر می پرداخوررس ا رر   لررذا ا ررف مقالررس دن 
ابورردا بررا نکیررس بررر زوررا  ن رر  الب رررس ا  ررپس بررا مسرروسخ دن د گررر مسررامب حررد یی ا نیررد بررا 

دن شرر اخ  مرر ا  برن رری نحلیررن هررای علمررای فررر قیف ا نبیرریف ناهکانهررای ح رررا
همچ رریف اثبرراا  س ا ررف  ررؤات مررخا  میبرر  خخاهررد دادی و برر برردع  ا نیررد ناشرر ای مبررانزه بررا

اد د برردع  ریرریف ضرابطس ی شرر اخ  منررنقشرری ناهبررردی دن نس خخاهرد زرررد زررس ح ررا
س ی ن ررا  ا رر می رمسمخعرران  و دنر ثرر محررخ برردع  ا ان برررای مبررانزه ارناهکررنیررد اناتررس ی  ا

 داشوس اندی

 یبدع ن  یرهن : اما  علیواژگان کلیدی

 

 

 

                                                           
 majedmaleki1275@gmail.com                 انشد مبانی ن ری               زانش ا ی  ی1
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 اکمیت و سیره امیرالمؤمنین علیسیاسی و اجتماعی در حعدالت 

 1ماا د م و راو

 چکیده:

عدال  اموماعی ا  یا ی دن  خت نان   بس  دنی بااهمی  بخده ا بس  رنخش  ملو ا ا دالو ا 
پیخند خخنده زس هیچ مل  ا مکو  ا اند شم د  یا ی ا اموماعی  و نا ناد ده نگرفوس ا حوی حکخمو ا 

ّونب بس  و دانسوس ا همخانه  حکا  مخن نید  سی بر  و داشوس اند زس ن ازانانس خخد ا حازمیوشاو نا م 
نید مبحث  دن اند شس های  یا ی اما  علی ا هدر خخد نا عدال  اع   نما  دی مخضخ  عدال 

وابتانس زا ف پژاهر با نای نحقید  ن من ا مسات مسو اب ی می  لبدی  بسیان  سورده ا عمیقی ا   زس
ای ا با ا و اد بس م ابب نان تی ا ناا ین دن ابودا مف خ  عدت ا عدال  نا ببر ی میک د ا  پس ا ف 

نبییف می ما دا  پس بس اازاای عدال   یا ی    ا  اند شس ی  یا ی اما  علیمفاهی نا دن ا  
بدن خان می پردازد ا  بس ا ژه دن داناو چ ان الس خ ف  ا ف ا اموماعی دن  یره عملی اما  علی

دن داناو حازمی  خخ رن بس  خنس ای نفوان زرده اند  ما  علیدن پا او بس ا ف نویسس می ن د زس ا
زس مرد  بوخان د مس ای عدت نا بف م د ا از م  ر ا شاون هیچ منلحوی باانر از حد ا عدال  نیس  

ا  ا عخا  فر بی باشد ا بسباننی بس خا ر ا مساتن  یا ی ا اموماعی نبا د الداماا نخأ  با خدعس ا دن
هیچ منلحوی ن حوی مخ وی نمی نخاو از حد ا عدال  دن مساتن  یا ی ا اموماعی د   زشید زس 

های مدی با ای دن باعث  رد د زس همخانه متالب دناا ب ا ف خطی مشی عدال  مخ انس اما 
 را انس ا بداو ارمازن بس ش ادا   خت حکخم  انسا  پذ رد زس  رانسا  همیف خو ا مشی عدال 

 ا ف بدن خان م سر شدی
 یس  یا ی اما  علین اند شعدال  اموماعین حازمی عدال   یا ین  واژگان کلیدی:

                                                           
  montazeran.javid@gmail.com     اشور ن راو مالظ دانشگاه الملن بیف ناابو انشد زانش اس ی1

mailto:montazeran.javid@gmail.com
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 منین علیؤره امیرالمسیاست خارجی و روابط بین الملل در سی
 1ماا د م و راو
 2ب  ا  بابازاده

 چکیده:
ز و  و ا  ی یا   ا  ی یا   دن مس ا یا ا  یهااز بتر ی ک یخانم یا   

اعوقادی ا   زس چانچخ   یهااز  مخزه یاد نخمس د ف ا   ن حاای مسمخعسمخن یخانمناابو 
نمی دن ا    ن داناو خ ف   و نا شکن میدهدی برای برن ی  یا   خا یمخانز و  یا  

نا میوخاو ع خاو نمخنس برن ی نمخدن چرا زس ا شاو بس ع خاو  ظ شتنی   م یف علیؤامیرالم
احیانی ا ال ی دنم او ا    مطرح ا   اش اخ   یا   خانمی دال  ا شاونمی نخاند  رمشد 
ا الگخی م ا بی برای مم خنی ا  می ا راو ا  ا ر دات ا  می دن بر رانی ناابو ا نبییف ناهبرد 

ن مس بس ا  کس دنبانه امیرمؤم او  ها دن عنر نخ ف ن ا  بیف الملن باشدی  با نخاننبا ی با  ا ر دال
مطال  ا پژاهر های ز ادی فخنا پذ رفوس ا  ن الی ناز خو خألهای ز ادی دنخنخت  یره 

ناابو خانمي ا ا شاو دن  یا   خانمی امخد داندن لذا برن ی افخت ناابو ا  یره ی  یا  
ضرانا داند ا ا ف مقالس با نای نحقید زوابتانس ای ا با   یف علیؤمیرالمبیف الملن دن دال  ام

ا و اد بس م ابب نان تی ا د  ی ندن پی  و ا   نا اهدار  یا   خانمی ا ناابو بیف الملن حازم 
ا شاو نا برن ی نما د ا نوا   بر رفوس  یا نید افخت ا ع افر  یا   خانم ی اما  علیبر  یره 

بر فلس ا وخان بخده  م یفؤی افلی  یا   خانمی دال  امیرالماو میدهد پا س از پژاهر نش
ا   ا از لحاظ نئخنی نیدد د اه ا ف بدن خان  ضمف اشوراا با دا د د اه رال  بر ن ا  ناابو بیف 

 اه دالملن  س ی اا ب  را ی ا  نماو  را ی نفااا ا ژه ای نید با  و ها داند ا دن اا ب خانب از ا ف دا د 
 با د برن ی  رددی 

  یره علی  یا   خانمین م ن ا فلسن ا   ن ناابو بیف الملن واژگان کلیدی:
                                                           

 montazeran.javid@gmail.comاشور    مالظ دانشگاه نسلیحاا ز ورت د پلما ی  را ر الملن بیف ناابو انشد زانش ا ی ی1
 b.babazadeh12@gmail.com   مالظ اشور    دانشگاه نسلیحاا د پلما ی ز ورت  را ر الملن بیف ناابو انشد زانش ا ی ی2
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یت دانش بر اساس نهج البالغه یاساس یهاتبیین سازه  مدیر

 1یمحسف م طق

 چکیده:
 یها دن دنیرراها رر  مررد راو  ررازماوودن عنررر نررخ فن دانررر م بررب افررلي نخ ررسس  ازما 

دنفررددند زررس بررا ا رروفاده از مررد ر   دانررر مخفقیرر  خررخد نا افررداو نما  رردی  یپرچررالر ن ررابو
 یههرران دن برداننرردهان ا حکم هان نامررسزوررا  شررر ب ن رر  الب رررسن دن  ررس بتررر خطبررس

 یا رر م یها ررازماو یخانررد دن ب بررخد مررد ر   دانررر برررانیا رر  زررسن م یفرااانرر یهررا مخزه
 رر ی ا ین ا ررف نحقیررد از ن ررر هرردرن زررانبرددنای نحقیررد مررخند ا رروفاده  مفیررد باشرردی

( ا روفاده شررده ا ر ی ا ررف یزمر - ی)زیفرر ی میتورس ازوشراف یهمچ ریف از ن رر ناین از شرریخه
از پد رده  یبرس دنا ب ورر یا زیفر یزمرشیخه نخانس  بوخانرد برا نرزیر  نمرخدو دا د روس نحقیرد 

دن  یهراي انزشرم دیرد مشرتد شرد زرس  مرخزهبرس عمرن  مرده دن ا رف نحق یبرا برن ر بپردازدی
ا   پرژاهرن نشراو نور نرخاو  افر یی  الب ررس دن خنرخت مرد ر   دانرر مزوا  شر ب ن ر

نررخاو دن  ررس ی   دانررر نا مزوررا  شررر ب ن رر  الب رررس دن خنررخت مررد ر یهرراداد زررس  مخزه
 ینمررخدی هررر زرردا  از ا   ررا نیررد دانان ا محرریو نبیرریف یمررد ر  ن م ررابب انسرران یا ا رر ی ررازه

الب رررس  ابررن اثبرراا ا بررس  ن رر  یهرراهسررو د زررس بررا ا ررو اد بررس  مخزه یمررداء موسررددابسرراد ا ا
 هسو دی یزان یر

 ن محیوییانسان: ن   الب رسن مد ر   دانرن مد ر  ن م ابب واژگان کلیدی

 
 

                                                           
                 manteghi@qabas.netا پژاهشی اما  خمی یاد انن  راه مد ر  ن مخ سس  مخزشی ا و ی1
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 مقایسه آثار بصیرت در قرآن و نهج البالغه با دیدگاه های مقام معظم رهبری

 1محسف مخحدی

 چکیده:

دن  دن ر   یا ر  زرس برس انسراو نخانرا  ین حرالوی مخزه هرا ا فره رن  ر نربنیرا دن 
ن بررس مسررئلس بنرریرا از ابسرراد یدهرردی از ا رف نا   رراا  ر نرر ینا مررحقرا د ا نحلیررن اا سیرر  هررا 

ا نسرب   ر سد  یمخ سیر  خرخد نا مر یس ا  ؛ ز ررا برا بنریرا ا ر  زرس  دمرمتولب پرداخو
 یبرر ا رف مس را ن زیرد شرده زرس انسران ی ر نر یدهدی دن  مرخزه هرا یبس  و ااز ر م ا   نشاو م

 ینفرروف پرررده هرران بررس ا ررف بنرریرا  بیسررزررس دن دنیررا بررس بنرریرا نر ررد دن ه گررا  مرررا ا ز رران 
 رران  یر ه گرا  خخاهرد برخد؛ ز ررا دن مسریرن د ریبسریان ی ابرد زرس دن  و زمراو بررا ید   مر

زیرد ا نر یح نفوران نیسر ی مر  ا ننرحیس ا افر  رفوس اند زس د گرر ناه باز شر خاو برس ع رخاو ن 
 و برس  ثران بنریرا  راد اشرانه زررد زرس از  یبس انزی ا ما گراه بنریرا برس امرخن یاهوما  بتش

نرخاو انزی ا اهمیر   و نا نیرد ب ورر  یبنریرا مر یاز ا رف  ثران ا زانزردهرا یشخدی با   اه یم
دهرد نرا اهمیر   یبنریرا نخمرس مر یابرس  ثران ا زانزردهر ی  زردی از ا ف نا خدااند دن   راندن

سرئلس بنریرا دن ا اهوما  بشر برس ا رف مسرئلس نا بیفدا ردیدن ا رف نخشروانن برا نخمرس برس اهمیر  م
  ا زر   امرا  علری ی ر نر یاحیرانی ن  مرخزه هرایا امومراع ی یا ر یبس ا رژه زنرد  یزند 

برن ی می شخد نا د رد اه  رر و ا ن ر  الب ررس دن زمی رس  ثران بنریرا نبیریف  رردد ا برر ا راس 
نیاز مامسس امراز برس ا رف عامرن م رم ن د رد اه هرای ناشر گرانس مقرا  مس رم نهبرری برا مرخاز ف 

  ر نی ا نااتی مقا سس  رددی  

  ر ون ن   الب رسن مقا  مس م نهبرین بنیرای واژگان کلیدی:

                                                           
 m_movahedi2007@yahoo.com             زانش اس انشد علخ  نربیوی ا مدنس مرازد نربی  مسلم ا واو افف او    ی1
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 « جذب حداکثری و دفع حداقلی مخالفان»د و روش های حدو 
 در سیره حکومتی امام علی

 1 ید م راو مخ خی

 چکیده:

دن داناو خ فرر  پرر    ررالس خرخد بررا متالفرراو داخلرری بسرریانی  م یف علرریؤامیرالمر
دی  کری از شریخه هرای نابس نا بخدندی متالفانی زرس  رس م رن بردنا نا برر ا شراو نحمیرن زردنر

مرررذ  حررردازیری ا دفرررب حررردا لی »دن ادانه حکخمررر ن انتررراه افرررن  امرررا  یا ررری 
برای ملرخ یری از نر ر بیشرور ا حفرو انسرسا  مامسرس ا ر می برخدی ا شراو همرخانه « متالفاو

 سی خخد نا بر ا رف  ذاشرو د زرس امر  نا ز رر پررچم ااحردی ممرب نما  رد ا نرا حرد امکراو از 
دن برخرری مررخاند از  بررس ا ررف م ررمن امررا  دن نا ررن شرردو بررراز م ررن داخلرری پرهیررد نما  رردی

افن  اد شرده ا روفاده زررده ا دن برخری مرخاند نیرد چرانه ای مرد شردا عمرن نیافو ردی دن ا رف 
هررای انترراه شررده نخ ررو ح ررران برررای مقالررس بررس برن رری حررداد ا ثغررخن ا ررف افررن ا نای

 عملی زردو  و خخاهیم پرداخ ی

 یاما  علیحکخموی   یره ندفب حدا لین مذ  حدازیری واژگان کلیدی:

 

 

 

                                                           
                        meh.mousavi@isu.ac.irر و ا حد ثن دانشگاه اما  فادردانشسخی دانه زانش ا ی انشد نشوس علخ    ی1
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 از نگاه حضرت علی برشؤون ومراتب امام به عنوان جانشین پیام

 1 یده م ا مخ خی

 چکیده:

زشرردی امررا  مانشرریف مف ررخ  امررا  نرردد امامیررس مسرر لی شررؤاو ا مرانرر  امررا  نا پرریر می
نمرا   پیامبر باألفرالس ا ر  زرس ن ا ر  عرا  برر امرخن د رف ادنیرا داندی ب رابرا ف ضررانی ا ر 

زرس پیرامبر برس ننر  ال ری مسرؤالی  شؤاو پیامبر برس مرد نلقری احری نا داشروس باشردی همچ او
هرردا   انسرران ان نبیرریف احکررا ن امرررای د رروخناا ا اا رر  بررر مرررد  نا بررر ع ررده داشرر ن بررس 

داندی نحلیرن ا  هماو داتن ا برس  رب  امرخد همراو نیازهرا امرا  نیرد ا رف شرؤاو ا مسرؤالیو ا نا
امرا  ن ر ری مقرا  ا مرانر   دن نخفریب نقرر ا اافرار امیرالمرؤم یف ه  ا  ریربرن ی زر 

 دهدیاما  نا بس د   می س ان س

 مران  اما ن مرمسی  د  ین مرمسی  حکخموین اا   مس خی)نکخ  ی(ی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

                                                           
 mon-2004-m@yahoo.com       ا واد ان دانشگاه  م             ی1
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 بصیرت و موانع آن در رویارویی با فتنه از نگاه نهج البالغه
 1 یدحمید مخ خی

 2انبابیعطیس 
 چکیده:

الب رررس زرس نررازاا ا فرادناا امررخدی ا رر   را رر ال ررین بررا ن   دن زورا  شررر ب
ضرمف نخفریب شررا و فو رسن  سرویمی امرا  علریدا ااژه پرزانبرد "بنیرا" ا "فو رس" مخامرس ه

زیررد ا پیامرردهای  ون بررس مسرر لس پیشررگیری ا نا ررانا ی بررا فو ررس نبیرریف ا نحلیررن بسررورها ها ن 
فرما  رردی ا شرراو از میداشرروس ا بررا بیانرراا متولررب اهمیرر  ا ناهکانهررای  و نا بیرراو فررراااو 

دان دی بنریرا ا ناشرف بی رین نرخعی علرم میها نا "بنریرا"مملس ناهکانهرای مخام رس برا فو رس
ا   رراهی خررات ا رر ن زررس اننبررای ندد ررظ بررا ادناا حقررا د از  ر ررد دت ا  لرر  داندن از ا ررف 

شرخد؛ امرا ا رف بنریرا برس علر  امرخد مخانرب امومراعین میدلی نیرد  راد اشفنا  اه از  و بس ن
 ابی بررس مسرریر فررردین  یا ررین ا ونررادین مررذهبی ا ییی مررخند   رری  اا ررب شررده ا از د رر 

ماندی دن ا رف نخشروان پرس از مف رخ  ش ا ری بنریرا ا فو رسن برس ش ا را ی برخری فخا  باز می
نقررخا ین نکبررر ا ررررانن دنیررا را ی ا لررس رفلرر ن بیاز م موررر ف مخانررب فررردی بنرریرا از مم

 شخدیمیم ن پرداخوس ا از ا ف م  ر بس ش ا ا ی ا نبییف ا ف عخامن پرداخوس 

 نقخا ین دنیا را ین م نن ن   الب رسی: بنیران فو سن رفل ن بیواژگان کلیدی
 

 

                                                           
 s.hamid.mousavii@gmail.com                    گاه  ر و ا حد ثالب رسن دانش  دانشسخی دزوری علخ  ا مسانر ن  ی1
 atiyeh_arbabi@yahoo.com                               ی ا واد ان دانشگاه  ر و ا حد ث2
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 دالت سیاسی در حاکمیت امام علیهای عمؤلفه
 1مخ خی هاشم  ید

 2فراهی  نماو
 چکیده:    

 از بسرریانی هه رری دردرررس زررس ا رر  مرخاندی مملررس از مرررد  ا حکخمرر  موقابررن حقرخر
 ا نراچید بسریان عملری بسرد دن  و مشراهده امرخد ا رف برا امرا ا ر ؛ برخده دالومرداو ا حازماو
 دن عردال  نرخاومری خرخبی برس علری امرا   رت او ا  ریره برس مرامسرس برا باشدیمی محداد

 علری  افر ی د ر  نرخم ی  ابرن نورا   برس ا داد  رران انز رابی ا برن ری مخند نا  و  یا ی بسد
 دنبرات برس فر بری عرخا  از خرخددانی برا خرخد حکخمر  مردا زخنراه دانه دن  الر  ابری بف

 حازمیر  ا ا ری افرن برس نخمرس برا ح ررا  و ز ررا ا ر ؛ برخده  یا ی عدال  نعا  
 نا عسرم برر عرر  برنرری ا انرد شرده  فر رده مسراای ا برابرر هراانسراو زرس بخدند مسوقد ا  می

 نیرد خرخد  یا ری متالفراو برا نقابرن دن ا شراو همچ ریف دانسرو دی با رن  رر و زر   ا راس بر
 بیسر  از  نراو خرخددانی ا ع دشرک ی برس نخمرس برا ا نکردنرد عردات  یا ری عدال  از  اه هیچ
  و از علرری امررا   یا رری  رریره بررازنگری ا انز ررابی نبیرریفن نکردنرردی بیسرر  بررس اادان نا  نرراو

 از زمامرداناون  را ر برا ا شراو عملری  ریره مقا سرس ضرمف زرس باشرد ن مرن  ابرن نخاندمی م  
-نخفرریفی نای بررس پررژاهر ا ررف مخضررخ  اهمیرر  بررس ن ررر ز رریمی ا رروفاده مسیرران ع ررخاو بررس  و

 باشدیمی ایزوابتانس م ابب بر نکیس با ا نحلیلی

  یا یی عدال  حازمی ن علخین  یره ن ال  ابی فب علی کلیدی: واژگان

                                                           
 mousavi.seyedhashem@yahoo.com                                    افف او دانشگاه ا    نان   دزوری دانشسخی ی1
 Arman.Forouhi@yahoo.com                                                       افف او دانشگاه ا    نان   دزوری دانشسخی ی2
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 مطلوب در مقایسه با شاخص های حکومت اخص های سیاست داخلی حکومت علیش

 1نضیس مخ خی فر
 چکیده:

ش اخوس نر ف چ ره ناش اخوس ی نان   بشر   ا  ی بشری زس دن حخزه  مخلی علی
پژاهرن پا انی برای ش اخ  ابساد امخدی ا عملکردی مونخن نیس  ا همواتی بشری دن نان   

ی م حنر بس فرد ا  ن چرا زس از -ها َعليٌّ َبَشٌر َزْیَب َبَشر  -بشر   برای ا ف شتنی   امخد نداند
هموا ا از  خ ی د گر م گسخ ی ا   بی بد ن ا  یا ومدانی ا ژه زس  خ ی عانفی ا   بی 

 یا ومداناو مسافری چخو عمرا عات ای نا بس  یا ومدانی  بخت نداشوس ا بی  یا ور می 
خخان دی  ؤااا بیشمانی پیرامخو ح رنر امخد داند ا پژاهر های مدی می  لبد زس هر پا   

انساو های حقیق  مخی  ؤالی زس ا ف مقالس دنفدد محققانس می نخاند چراری شخد فرانای 
دن داناو زمامدانی ای بس  اخلی علیپا تگخ ی بس  و ا   نسب  شاخد های  یا   د

س بر ا  ک( بشر   رو بیس  ا  کم ا   مب ی Good Governanceشاخد های حکمرانی مطلخ  )
نی مطلخ  دن مف خ  امرازی  ابن نبییف ا مقا سس با شاخد های حکمرا   ا  یا   داخلی علی

ای هس   ا نس  هدر مقالس حاضر پا تگخ ی بس پر ر فخر ا   ا فرضیس مقالس ناحر بر انطبار ا 
دن نابطس با حقخر ش راندین نسب  بس  لور بخدو شاخد های حکخموی علیبلکس مامب ا زام

ز ن  ید فرضیس شاخد های حکمرانی مطلخ  دن ابساد داخلی ا  ی  افوس های مقدمانی حازی ا
پژاهر ا  ی نای مخند ا وفاده دن ا ف نحقیدن نای مقا سس ای ا نطبیقی ا   ا داده ها پس از 
ا وتراب ا د وس ب دی با نای مخند ن رن برن ی ا مخند نسد س ا نحلین  ران خخاه د  رف  ا  پس 

 با عرضس  افوس ها بر فرضیس پژاهرن بحث نا بس پا او خخاهیم بردی 

 ن حکخم  ا  میی   داخلین شاخد های حکمرانین  یاعلی کلیدی:واژگان 

                                                           
 mosavyfar@alumni.ut.ac.irی بداان میدانشگاه حک یعلم ئ یالملن از دانشگاه ن راو/ ع خ ه فیناابو ب ینتنن یدانر  مخخوس دزور ی1
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 و کنفوسیوس ای اخالقی از منظر امام علیلهای عدالت به عنوان مقو بررسی مقایسه

 1 ید مرن ی میرنبان

 چکیده:

)خلیفس ب فنن پیامبر  های مکو  ز فخ یخس ا اما  علینر ف ا ژ یعدال  از م م
های موسددی بس امرای باشد ا نخفیسندد شیسیاو ا خلیفس چ ان  ندد  ا ر مسلماناو( می ا   

عدال  نا مخهر افلی  انشاو بیاو  شوس ا  ی اما  علیعدال  از  خی ا ف دا شتنی  بس پیرا
ران خمس  ها ا ف اتن دانسوس زس با د بس ع خاو ضرانا امخدی  انزی هانی انساو مخند ننما  خخبی

مسوقدند زس با د عدال  نا دن اموما  ا  یا   نید لحاظ نمخد ا بر  اعده  دی ع اه بر و علی یر
زن ف نید ن زید زرده ا مسوقدند زس عدال   رچشمس ال ی ا ن شس دن ا ماو داند ا لذا عدال  اخ  ی 

ه ا ای دب یاو اخ ر ز فخ یخس نید بر عدال  ب ا ش یاو عدال   یا ی ا اموماعی ا  یپا س ا ب
 ها عدال  نیس  بلکسداند با ا ف نفااا زس مخهر افلی نما  خخبیعدال  نا از ف اتن اخ  ی می

ای ه را انس ا   زس بر اند شسباشدی عدال  ا  ا ر ن اماا ز فخ یخسن انساودا وی میانساو
  نا ن شس بسیانی لپیشی یاو ا      د م ب ا  شوس ا  ی ز فخ یخس بر  اعده زن ف ن زید داشوس ا عدا

داندی از م  ر اا عدال  ع اه بر اخ  ی بخدو با د دن اموما  ا بس ا ژه دن  یا   مخند از ف اتن می
شخد ا نسادت اموماعی لحاظ  ران  یرد؛ ز را عدال  باعث ا ساد ن م دن اموما  ا ثباا حکخم  می

اا ا افورا اا د د اه اما  زس بس اشوراز ز دی دن ا ف مقالس  سی شده ا  ا اعوماد مرد  نا ا ساد می
ا ز فخ یخس دن مسئلس عدال  پرداخوس شخد ا ما گاه عدال  دن مقخلس اخ ر از م  ر  ناو  علی

 بیاو  رددی
 یاخ رن ز فخ یخسن عدال ن علی واژگان کلیدی:

                                                           
 Smmb_110@yahoo.com            علخ  انسانی ا  می پژاهشگر دانشسخی دزوری مطالساا نطبیقی اد او ا  ی1
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 در مساله جانشینی سیره امام علی

 1نر س  اداا نامی افف انی
 چکیده:

دن  بسررد از نحلرر  پیغمبررر ازررر  یپیرامررخو برن رری  رریره امررا  علرر ا ررف نحقیررد
باشررد؛ ز رررا عمررده نابطررس بررا مسرر لس مانشرری ی ا بررس عبرراننی امامرر  ا خ فرر   و بدن ررخان مرری

هرای بسردی دن میراو اخو ر مسلماناو برر  رر مسر لس مانشری ی پیرامبر برخده زرس  رب  شرکار
ای نیرراز ا رر  زررس ابورردا بررا مف ررخ  مسررلمیف  شرروس ا رر ی حررات برررای برن رری چ رریف مسرر لس

مانشی ی ا مناد د موسدد  و  شر ا شرده ا  رپس برا نخمرس برس مخضرخ  مرخند بحرثن برس برن ری 
بررا ا ررف م ررم پرداخوررس شررخدن ا ا  کررس  و بدن ررخان دن  یررد دن  رریره ا برخررخند امررا  علرریا نسم

و دی برررای مخام ررس بررا ادعررای د گررراو دن نابطررس بررا مانشرری ی پیررامبر چررس عکررس السملرری داشرر
مطالسررس ا برن رری ا ررف مخضررخ ن از  ا رر  زررس دن میرراو زورر  نرران تی ا ناا رری ا بررس م رر  
اعوبران بتشریدو بررس مطالر ن  ررسی برر  و ا رر  زرس از میراو زورر  اهرن  رر  ن مطالر  ممررب 

 راه هریچ خاهرد برخد زرس امیرالمرؤم یف علری انی  رددی با  ی ا رف مراحرنن نویسرس چ ریف خ
افن ا ر   نداشروس باشرد دن دفرا  از حرد خرخد نسرب  برس مسر لس خ فر  نا  نسا زس م افانی با 

زخناهی نفرمخده ا ر ن امرا مسر لس امامر  ا شراو امرری ا ر  زرس ا ا راا  ابرن رنر  نبرخده ا 
 نادیهمچ او بس انفار ن ر شیسس ا اهن     از شئخو ا شاو بس شمان می

 مانشی ین خ ف ن امام یناما  علی :  یرهواژگان کلیدی

 

                                                           
 najisadat@gmail.com ی     1
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 منین علیؤه امیرالمچگونگی برخورد با مخالفان در سیر 

 1ز    نادی

 چکیده:

 یره ی علخی بساو مشسلی بر  ر ناه نهبراو ا نهرااو علخی ا   پس با د دن  و ن من شا سوس 
ی ا اناو اا ب ره م د  رد دی چخو نحلین ابساد ا زاا ا از ناز ا نمد مخفقی  ح را علی نمخد نا

نخاند مانا بس افخلی نه مخو باشد زس از و ها ناه زانهای می ناز ح را علی زند ی پر نمد ا
 ف زس ح را  ؤاانی زس ا ف ما مطرح ا   ا. ها بس د     دعملی برای زماو حاضر ا همس زماو

مد ر    یا ی مامسس ا  می نا بس چس شیخه ای انسا  داده ا نفوان ا نسامن  یا ی ا شاو  علی
بس چس فخننی بخد    ا با متالفاو با مدانا ا م  م   ا با ن دی ا خشخن  ا     دشم او با متالفاو ا

نفوان نمخده اند  ا مدانا ا نرمر بس ع خاو  ظ افن انزشی  ر نی دن زند ی  یا ی ا اموماعی  ناو 
فرمخدند پا   بس ا ف  ؤات ا  ؤااا د گرن نخشوان  شوس ا نا زسا بس  و عمن میچس ما گاهی دا

اندی چرا زس نس ن  ا اند شس ا نحلین ا برن ی دنبانه  یره علخی امری ضرانی حاضر نا مخم   شوس
بخده بلکس پیسخ ی ناه ا نای نحلین  یره  یا ی علخی نید دا چ داو ضرانی خخاهد بخد؛ بساو 

می نخاو  ف : نحقید حاضر . ای از ابساد  و بر مده ا  ا ف مقالس دنفدد زشب پانه مخضخعی زس
ا نبییف ن ری نحخه برخخند ا شاو با متالفاو  اای متونر  یره  یا ی ح را علیدن فدد بازز

خخد ا  ؛ ا ا ف پژاهر با نا کرد ن ری ا نحلیلین مخاندی نا زس نهبراو د ف دن  و با مدانا ا مخاندی 
 .نمخدندن نحلین ا بازش ا ی نمخده ا  س با  ا سی  نفوان میز

 ین متالفاون ح را علی یره علخین مدانان ا    :واژگان کلیدی

                                                           
 z.nadi1351@gmailcom        ا واد حخزه ا دانشگاهن دانشسخی دزورای فلسفس ا ز   ا  می دانشگاه  زاد ا  می ن راو  ی1

http://eslahe.com/tag/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
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 البالغهبا تکیه بر نهج سازی  از دیدگاه امام علیتمدنتبیین نقش سیاست در  

 1 باداع م نافر او خلین
 2 بادیخر محمد محمدیر  

 1حسف فیانوی
 چکیده:

د گررری م بب خطاناپذير دن ز رران زوررا    ررمانی  ررر و   ررت او امامرراو مسنررخ   
مسس امر ن رررررا بايد بس     اف م  یابرزرررررس      اشرناا  وخ  ا دحكاا اب وترم ررررر  ا

نرخاو از ا ررف هرا ی فسرات ا پخ را نا مریدی همچ ریف الگرخی  راخ  نمردنی پیشررفوس برا انسرراوكر
 ررکخ ی ا رر  نررا از نهگررذن  و  نمرراو زمررات ا  ررسادا بشررر بررس م ررابب بررس د رر   اندی نمرردو 

نیررد  رشرران از افررخت م ررم ا پا ررس  بر رردی  ررت او ا زنررد ی امررا  علرریی ح ررخن م نررس
 ازی ا   زس دن ا رف پرژاهر برس مؤلفرس م رم نمردو  س ری  یا ر  ا حکخمر  برا نکیرس نمدو

ن از یم سرسم  یا رر داشروف ن ررا پرررداز می الب رررس مریدن ن ر  هرای  و ح رررابرر  مررخزه
 ینیراز از ن را  م سرسم  یا رینمردو نا بر  ا ر ی امرا  علری یم ماا  رظ نمردو ا ر م

ا بانرردبیر ا  یشررکین دالرر  ا رر مبررا ن ین ررا  ا رر م دانرردی دن ن ررر  و ح ررراینمرر
ا رر ی ن ررامی زررس دن  و  یاندن عامررن حفررو ا ثبرراا نمرردو ا رر مزررس د ی یا رر  فررحیح

زادی ا عردال  بر رران ا ر  ا  رخانی ی امرخد داند زرس همرس مخحرب انحاد ا برابرری ا ام یر  ا  
بررس انسررا   و هسررو د ا افرررادی امررخد داند زررس مسررئخت امرررا نمررخدو  ررخانیف دن ناه دن رر  خررخد 

 باش دیمی
 الب رسن  یا  ن نهبریین ن  نمدون اما  علی: واژگان کلیدی

                                                           
 az_na664@yahoo.com              زانش ا ی انشد علخ   ر و ا حد ث                ی1
 حد ثدزوری علخ   ر و ا  ی2
 دزوری فلسفس ا حکم  ا  می ی1

mailto:az_na664@yahoo.com
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 در آیه مباهله ادی دیدگاه آلوسی بر امامت علیتحلیل انتق

        1 خ ب نسفی                                                                                        
 2حمده علی ب رامی

 چکیده:                            

زرر   برررای اثبرراا    ررس مباهلررسناز مملررس   ررانی ا رر  زررس دن زورر  نفسرریرنحد ث ا
 انده شررده ا رر  ا شرراو برررای مانشرری ی پیررامبر ازررر ااف ررلی  ا  ا رروحقار علرری

 –زررس دن ضررمف نحلیررن  ناء نفسرریری  لخ رری بررس  و خررخاهیم پرداخرر   -شرریسس ب ررابر دا لرری 
خخانرده شرده ا ر  ابرا ا رف خنخفری  مراو پیرامبر اعوقاد داند زرس دن ا رف   رس علری

 رری از مفسررراو اهررن  رر   شا سرروگی مسررلم ا شرراو برررای مقررا  امامرر  احررراز مرری شررخدی  لخ
اشررکاانی نا موخمررس اند شررس هررای مفسررراو شرریسی  بررس علرری« انفسرر ا» زررس دن نطبیررد ا رر  

ااند نمررخده ا رر یا ف مقالررس بررر ا رراس  ررظ نگررری انوقررادینمیداو ا رروخانی ا  سرروی  ناء 
                                   ه ا   لخ ی نا بر پا س مسیان های لغ  ن نفسیرا نان   مخند برن ی  ران داد

 ی اهن بی ن مباهلسن  لخ ین اما  علی واژگان کلیدی:
 

 

 

 

                                                           
 دزوری علخ   ر و ا حد ث دانشگاه افف او ی1
 bahrame1918@gmail.com      ا ع خ هیئ  علمی  راه مسانر دانشگاه افف او      ا واد ان ی2



 
   645 

یتی امام علیمقایس یتی کالسیک معاصربا اندیشه ه تطبیقی سبک مدیر  های مدیر

                                                                                                               1 خ ب نسفی          
 2حمده علی ب رامی 

 چکیده:

ن راو پررژاهر حاضرررن مطالسررس نطبیقرری افررخت ا مبررانی مررد ر   از د ررد اه فرراح 
رربری دن حرداد  رظ  ررو ز  یظ امراز دنیرا برا  ربظ مرد ر   علرخی هسر ی اند شرم داو 

ین اند زرررس ب یرراو دانررر مرررد ر   امررراز نا نشرررک افوساخیررر بررس نسررران  مررد ر وی د رر 
حررداد چ ررانده  رررو پرریر  افررخت ب یرراد  ی نا دن ا ررف زمی ررس  زررس امررا  علرریدهدیدنحالیمی

پردازی دن دانررر مررد ر   دن مقا سررس بررا ن ر رراا انررد زررس  ابلیرر  نر رریم ن ر ررسن  رریس نمخده
های ز  رریظ رربرری همچررخو نا دانا رر ینای مقالررس چ رریف ا رر  زررس نتسرر  ن ر ررس د گررراو

های افررخت علمرری نررا لخن ا مرردت برازرا رری مررازس ابررر ناشررانه خخاهررد شدی ررپس نسربررس
 یررد ا  دنن ا ر  برس  را شری زرس برر ادانی نخ ف دن مد ر   ریرمومرزرد مرخند انز رابی  رران می

پرداخوررس خخاهررد شرردینویسس حافررن از پررژاهر هررای ادانی امررراز حررازم ا رر  نحررخت ن ا 
عیرراو  های مررد ر وی مررذزخن نادن مقا سررس بررا  رربظ های اند شررس امررا  علرریبرمسرروگی

 خخاهد نمخدی

 های مد ر وییمد ر  ن مد ر   علخین  بظ واژگان کلیدی:

 

                                                           
 حد ث دزوری علخ   ر و ا ی1
 h.a.bahrami[at]ltr.ui.ac.ir     علمی دانشگاه افف اوا واد ان ا ع خ هیئ  ی2
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یتی امام علیازمنظ« قدرت تنبیه» مقایسه تطبیقی شیوه اعمال   ر قرآن ونظام مدیر

  1 خ ب نسفی     
 2حمده علی ب رامی 

 چکیده:

دن ن ررا  مررد ر وی ا رر   م بررس نربیورری داندی  س رری برررای نربیرر  هرچررس ب وررر « ن بیررس»
نیرای انسانی ا افدا ر زیفیر  ا زران   ری افرراد دن  رازماو برس ع رخاو  رظ ابردان اعمرات  ردنا 

رمسرروس ای داشرروس  رری ما گرراه بزررانبرد داندی نای نشررخ د ا ن بیررس دن  رریره انبیرراء ا بدن رراو ال
 ررف مقخلررس  نیررد دن  رراماندهی امررخن مربررخی بررس مررد ر   مامسررس از ا ا رر ی امررا  علرری

 نچس دن ا رف مقالرس مرخند برن ری  رران  رفورس ا ر ن برن ری ما گراه ن بیرس ا وفاده می نمخده اندی
ا نطبیرد  و برر ا راس  مرخزه هرای احیرانی ا ر  زرس  ر وی امرا  علریدن  تف ا  یره مرد 

 از م بس های متولب بس  و نگر سوس شده ا  ی

 ن بیسن  دنا ن بیسن مد ر   علخین مد ر   ا  میی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

                                                           
 دزوری علخ   ر و احد ث ی1
 bahrame1918@gmail.com       ا واد ان  راه مسانر دانشگاه افف او    ی2
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یت در سیره امیرالم  منین علیؤجایگاه مدیر

 1نسر ف نسفی
 2زیفیس اهخاز او

 چکیده:
ها مرهخو مد راو ا ها دن نحقد ب ی س امخن مادی امس خی مل نرد د مخفقی  دال بی   

هان م مخن   خخد نا  دننم دانس ا زان داناو نخانم دی ا   زس پس از ش اخ  اهدار ا انگیده
 یهای  و مامسس انسا  داده ا مخمباا زند ی شرافوم دانس ا بال د ی فره گمو ا   با مسیانها ا انزی

ها ی ا   زس ن شس دن های مو خ  دن مخامب بشرین بیانگر انزیملن نا فراهم نما  دی امخد مد ر  
ا اهدار نر یم شده مو ا   نسدد فره ن  ناو داشوس ا  بیسی ا   زس مسیانهای   سر مد راو ب

 ی یمسیان انوتا  ا   سر مد ر ا چگخنگی مد ر   مخامب ا  می نش ا  رفوس از م او ب ا  ی 
ال ی ا   زس هدر ن ا ی  و نسالی انساو ا   ا دن مد ر   ا  می برنر ف مرمب ا مسیان   سر 

ررن دن ن   الب رس ا  بخ ژه  ت او انزشم د اما  علی ا مد راون امخد مقدس مسنخماو
ا   زس منخو از خطا ا ناهی همخان دن امرای  خانیف ا احکا   ر و محسخ   الحکم ا دنن الکلم

زس فاح  علم لدنی ا م وت  خدااند برای نداا  حکخم  نبخی ا  ن دن  اما  علی  شخدیمی
ها شاو ها ا نامسهان خ ف ن حازمی  ا مد ر   مامسس مسلماناون دن خطبسخ ت فرماندهی م ن

ها زان یری  و  یف مد ر   نا امرا ا نسان  انزشم دی نا بس  اد ان  ذانده ا   زس بس افخت ا
 خاهد بخدی دن نسالیم اما  علیها خمامی شؤاو اموما  ضامف پیشرف  ا  ربل دی حکخم دنن

هیچ خطری برای مامسس ا  می همان د مد ر   افراد ناا د ا فا د ف حی  امخد نداند ا ا ر 
ماو  های مد ر   ز و مخامب ا  می زا وس شخدن بیحسا ی  مامسس نسب  بس اهمی  شاخد

 دات ا مردماو حومی ا  ی افخت ا ه ز 
 ن ن   الب رسن مد ر   ا  مین مسیان ا   سر مد راویاما  علی واژگان کلیدی:   

                                                           
  najafi214@yahoo.com               زانش اس انشد ادبیاا عر ن دبیر  مخزی ا پرانی    ی1
 ki-ahvazian@yahoo.com        دزوری زباو ا ادبیاا عر ن ا واد ان دانشگاه فره گیاو اهخاز          ی2
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 از منظر نهج البالغه بین الملل امام علی نشانه شناسی سیاسی روابط

 1ن خت نر مانی
 2مسفر مراد او

 چکیده:

ا برس ا رژه دن ن ر  الب ررس     دن م  رر ح ررا علری یا   برس مس ری اا سری زر
 رر د مسوبررر ا د ررر پررای فره ررن افررین ا رر می ن مقررا  انزشررم دی بررس خررخد اخونررات داده 

برس شریخه مسروقیم ا ریرر مسروقیم دن بترر هرای  ا   ی مخضرخ   یا ر  دن اند شرس امرا 
متولررب بررس خنررخت ناابررو برریف الملررن بررس مس ررای همرراه گی  ررا ب ا همد سرروی مسررالم  

ملر  هرای د گرزرس مب رای  و م طبرد برا  رر و زر منبرمسروس شرده ا ر ی دن ا رف  میدعادانس با 
مسرروان نخ سرر ده بررر  و ا رر  ن بررا هزرنمخنررس هررا ی ننشررانس هررا ی از ا ژ رری هررای  یا رری 

نا بررر پا ررس  ررر و ا نفکررراا  ررالم "بررانا"ن"لخی ا ورس"ن"زالر"ن"دا خ ررخن"ن ا"ازررخ"  امررا 
ا ا روتراب ا نبیریف نما یرد ی نورا   ا رف مطالرس نشراو نحلین نما د ا دن نسرالیم م راو  یا ر  ن

دن حررد نسررادت ا ضرررانا از  یا رر  داخلرری ا خررانمی ب ررره  مرری دهررد زررس  و امررا  علرری
 برده ا  ی 

 ن  یا   بیف الملنن ن   الب رسن حکخم شانس ش ا ین اما  علین واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 h.hosaini@chmail.ir                 زانش ا ی انشد ناابو بیف الملنن دانشگاه  زاد ا  می ش رنضا             ی1
  jafar.moradiyan@yahoo.com                               زانش ا ی انشد علخ   یا ین دانشگاه افف او          ی2

mailto:jafar.moradiyan@yahoo.com
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 )مطالعه موردی اخالق سیاسی یا سیاست اخالقی( بررسی مصلحت در اندیشه امام علی
 1حمید نساب
 2مسفر مراد او
 1ن خت نر مانی

 چکیده:
دن ننمیماا  یا ی افخاا پانه ای از عخامن باعث انمحی  ننمیماا  یا ی می  ردد زس از  و 

 نا میابد اازها دن  ذن زماو مس ای خخد نسبیر بس منلح  می  رددی افخا منلح  با  ناشف شدو اا سّی 
ا ف م   می نخاو  ف  زس نخمی انی زس دن  ال  منلح  بیاو می  رددن زماو   ن محظ  و خخاهد بخدی 

ی برداش  اّات بس اند شم داو هدر محخن برداش  دن حخزۀ  یا   امخد داند داپیرامخو منلح  
ر اخ  ی نا  فحیس ا مسیان اخونات داند زس افراد برای ن یدو بس اهدار خخد دن امخن  یا ی ا داماا ری

منالس نا ن یدو بس هدر با هر نخمی ی اخ  ی می داند ا بس عباننی نا کرد اخ ر  یا ی نا دن پیر می 
نا ا حفو  ابی بس  دفر بی برای د  بازی  ا عخا   یرند نا اهدار  یا ی محقد شخدی بر ا ف ا اسن نیرنن

هدر محخن ا   زس هاا  یا   نا -موفّکراو نکلیب محخن ز  دی برداش  دا  از ون منلح  نلّقی می
 دان د ا اعوقادشاواخ  یاا می دان د ا هر ا دا   یا ی نا برنمی نابدی منلح  نا دن اخ  ی عمن زردو می

بر  و ا   ع اه بر هدر ناه ن یدو بس هدر نید با د مد ن ر  ران  یردی دن حکخم  اما  علی ا نحخه عملکرد 
 دنان فخن منلح    سی نقر نسییف ز  ده داندی بس  خن زلی ا ف پژاهر دن فدد پا تگخ ی   ا شاو دن

مب ای منلح  االخ   حفو   دنا ا    ا  م یفؤ  ا دن  یره عملی امیرالمبس ا ف  خات ا   زس 
منلح  نا با د بر ا اس االخ   نحقد عدال  ا اخ ر ا دن چانچخ   یا   اخ  ی   سید  فرضیس 

بی ی دناری ی نا داند ا هیچ منلح نمی هیچ منلحوی نا فرانر از حّد ا عدال  مطرح ا  کس ح را
شخد ا نر ف اهدار هم بس ابدانهای ریراخ  ی موخّ ن نمیلینابد؛دن ا ف نا وا ای برای ن یدو بس عابر نمی

نر ف انحرافی دن حرز  اا از ماّدۀ حد بس امخد  اندی از ا ف نای نخانس  زخچظهیچ هدر ماد ی نید نمی
 حد اا و بیف منلح  ا نخمیس نا  یا   اخ  ی می داندی اما  علی

 ین اخ ر  یا یخنن  یا   هدر مح-منلح  نکلیب ن اما  علی واژگان کلیدی:

                                                           
  hamid.nassaj@gmail.com           ع خ هیئ  علمی دانشگاه افف او         ی 1
  jafar.moradiyan@yahoo.com                       زانش ا ی انشد علخ   یا ی            ی 2
 زانش ا ی انشد ناابو بیف الملن ی 1

mailto:hamid.nassaj@gmail.com
mailto:hamid.nassaj@gmail.com
mailto:jafar.moradiyan@yahoo.com
mailto:jafar.moradiyan@yahoo.com
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 البالغهخواری در نهجمبارزه با ویژه

 1فا مس ننیری خلیلی
 2 ید محسف مخ خی  ملی

 چکیده:
ن از مملس امخن ضرانی برای الگخ یری دن امخن فردی ا ش اخ   یرۀ امیرالمؤم یف علی

شده ا  ی امخن  ر اموماعی پیرااو ا شاو ا  ی بتشی از  یرۀ ا شاو دن امخن حکخموی ملخه
ای مطلخ  نا خخاهد  اخ ی  کی از حکخموی دانای شئخو متولفی ا   زس نعا    ون مامسس

ای خخانی عدهخخاهی ا ا ژهها ی زس حازماو ا مد راو مامسس ا  می با  و نابرا هسو دن ا ژه  ی 
دن مقابلس  نخ  ش ا ی با نای پیشخا او مس از افراد ا   زس بس نحخی مرنبو با حکخم  هسو دی

نحلیلی بس باشدی ا ف نخشوس زس بس شیخۀ نخفیفیبا ا ف پد دهن ناهگشای مسیر مبانزه با ا ف مشکن می
خخانی چس دن برخخند با ا ژه ا   زس ناشف  ازد نای اما  علیانسا  ن یده ا  ن دن فدد 

بردو دن حخزۀ ازبیفهای ا ف پژاهر ا ف ا   زس امیرالمخم یف هم نر ف  افوسبخده ا    م م
شده ا نخبی  های انسا خخانیخخانی ا ا ساد  خانیف بازداننده ا هم دن مقابلس با نان های نان زمی س

 های بسیانی بس انسا  ن انده ا  یا ن بیس افراد مرنک  ا ف م کر اموماعی ن ی

  لبییخخاهین امویازخخانین ا ژهن  یرۀ علخین نان اما  علی واژگان کلیدی:
 

 

 
                                                           

  f.nasirikhalili@gmail.com        انشد علخ   ر و ا حد ثزانش اس ی1
  sm.musavi55@yahoo.com               ا واد ان دانشگاه مازندناو ی2

mailto:f.nasirikhalili@gmail.com
mailto:sm.musavi55@yahoo.com
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 ق شهروندی در آموزه های علویرعایت حقو
 )مطالعه موردی مبارزه با تبعیض نژادی در نهج البالغه(

 1م دی ن ری م  م
 حمید ا ف خخاه

 چکیده:
بانزنر ف نمخنس حکخموی زس دن  و نبسیض امخد نداش  ا همس بطخن مساای از  بسد از ن خت ازر 

ا   ی نخمس بس حقخر ش راندی ا نعا   افن  یرمخم او علیبی  المات برخخندان بخندن داناو پ    الس ام
  خت مسلم ا ا ا ی دن حکخمبرابری ا عد  نبسیض زس دن اع میس م انی حقخر بشر بر  و نازید شده از اف

ا شاو با هر  خنس امویاز   بقانی ا  بیلس ای متالب ا   ا دن زمانی نعا   حقخر ش راندی ا ا   ی علی
د حی اا ناناا بس شدا نن  می بردندیمویازاا ا نبسمخامب انسانی از نابرابری ها ا اافن برابری نا اع   زرد زس 

نر ف متالفاو حکخمور با موسنبیف ا بی م طد  ای مشرا  ا شیخه ی برخخند علی زادی بیاو ا  ا ر  زادی ه
دن خنخت نعا   حقخر ابف  نر ا  فانی ا شاو بس اما  حسفحوی نا  خر ف لح س ش اد س ی خخانب 

ملسم مرادی  انن ا شاو   نگخنس زس نان   ش ادا می دهد  خاه ا ف مدعا   ی نبسیض نژادی ا نژاد پر وی شا د 
مامسس م انی ا زن بشر   نا ن د د می ز دی نژاد پر وی بس  21د زس دن  رو  کی از بدن ور ف مس  نی  باش

مس ای مسدا ا مدا نگاهداشوف ا مدء مدء زردو می باشد زس با مدا ازی فید کی ا  رزمی ی نژادها ا محرا  
راف   اخوف برخی از نژادها از م افب ا خدماا عمخمی مخند ش ا اتی  ران می  یرد ن یر  نچس دن ا راتین 

اعمات شده ا می شخدی  ازماو ملن دن زمی س نفب نبسیض نژادی ن مخفقیو ای  ابن نخم ی از مملس خانمس بتشیدو 
بس نژاد پر وی دن  فر قای م خبی داشوس ا   ن لیکف دن امحاء زامن نژاد پر وی نامخفد بخده ا از  و مملس ح خن 

 ی باشد یمنس  ویدی ن مسلماو  ویدی ا یییژادی مان د بیگام اهر مد د ا اشکات مو خعی از نژاد پر وی انبسیض ن
 نر  خ   را ی ا نبسیض نژادین فقو  با فدان ا  عیس های م انی حقخر بشر ا  طس امس های بیف المللی خامخی 
نمی شخدن بلکس بر ا اس اا سی  ها ا الگخهای نان تین ناه نساا بشر از   ی  های نژادپر وین زنده  اخوف 

م د  ی ن اخ  ین انزشی ا انسانی ا   ا ناه مبانزه با نبسیضن احیای هخ   افین انسانی ا فطرین دن مفاهی
ی ن یم زس بس ا ف نویسس م م او علیؤا خطابس های امیرم   اادن ی با برن ی  ال  د ف ا خدا باانی ا  

  ا با ری ا برادنی افراد دانسوس ا متالب نبسیض نژادی بخده ا ب ور ف ناه حن مبانزه با نبسیض نا براب  علی
  بخت نداندی نقخی ا عمن خیر اّا نازید بر احدا ا ن شس همس انسان ا هیچ م زی نا م   برنری افراد 

 ین علینبسیض نژادین حقخر بشرن ن   الب رسن مر ن ا    واژگان کلیدی:

                                                           
 m.nazari2013@yahoo.com        ع خ هیئ  علمی دانشگاه علخ  انو امی امیف     ی1
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 نست داخلی در سیره امیرالمؤمنیحاکمیت و سیا
 1ش داد نقدی

 2مخادی نیاحسف 
 چکیده:

اهمی  امخد حکخم  ا امخد دال  ا حکخم  از امخن ا  فظ زند ی بشر بخده ا  ی 
م   حاتد اهمی  ا   زس انساو  ظ مخمخد اموماعی ا   ا افخاا حازم دن مخامب بشری ازا ف

نان     ختدا   داند با هم خعاو خخد نسامن داشوس باشد نا بس ا ف نابطس بس  سادا ا زمات بر دی دن 
 ها ی ظ از حکخم اندی هیچها ما س فساد بشر بخدههای متولفی  مده ا نفوس زس ازیر  وحکخم 

عادانس ا بر  بد حد  ا ح را علی او پیامبرمد دانافط ح ا  می بسبس
ع خاو حازم مامسس ا  می انوتا  شد؛ زس دال  دن نگاه اا م  ای دن حالی بس علیاندینبخده
امخد حکخم  امری ضرانی ا  باشدی دن نگاه امیرالمؤم یفمحخنی ا  لطس  ری میخخد

دن  خت دنااو حکخم    رددی اما  علیاهی میامرب ا نبباشد؛ زس مانب هربناپذ ر میامو ا 
های متالب  س ی نازییفن  ا طیف ا مان یفن نابرا بخدند؛ زس باعث با مشک ا  یا ی ازمملس  راه

 خنس زس با داشا د  لمرا حکخمور نا های داخلی شده ا نوخاند  و رفوان م ن مؤم یفشد امیرال
های نادن   پیشی یاو بخد زس پذ رای افدا ر دهدن مسلخت حکخم  علی نبخدن مسلخت  و نربی 

و ا نخ س د ا ی ف پژاهرن از م ابب ا موخو نان تهزر ا   زس دن احکخم  عدت ال ی نبخدندی  ابن
از م ابب  یع خاو  کالب رس نید بس  ن ن  شده ا   ا زوا   راو داو مسلماو ب ره  رفوساند شم

 ده ا  یای بخفخنا زوابتانسا م م مخندا وفاده  ران رفوس ا   زس نای انسا  نحقید هم بس یافل

 ین علیحکخم ن  یا  ن ضرانا حکخم ن متالفاو  یا ی کلیدی:واژگان 

                                                           
 shahzad_naghdi@yahoo.com                         دانشگاه  م   نان  نشیسس ش ا ی  را ر  زانش ا ی انشدن ی1
 hasanjavadinia@yahoo.com                    مدنس دانشگاه        دانشگاه اد او ا مذاه  ن راون نان   ا   ن دانشسخ دزورین ی2
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 با مردان سیاست؛ بررسی موردی معاویه عامل سیاسی امام علیت

 1م دی نخنمحمدی
 2نحیمیاو ا د  پخن زهرا

 چکیده:

 یا   برس مس رای نردبیر امنرلح  اند شری امرخن امومراعی اعمرخمی مامسرس ا ر  ی 
 یا   دن  کی از نقسیم هرای خرخد دن  رخت نران   برس دانفسریر شریطانی اال ری نقسریم شرده 

دن داناو  بررن از خ فرر  ا هررم دن داناو خ فررور بررا انبررخه   رر ی امیرمؤم رراو علرریا
بررا  یا رر   ا  علرریمتالفرر  هررا افو ررس هررا مخامررس شررده ا رر ی نفررااا  یا رر  ال رری امرر

حمرردی ا رر ی شرر اخ   رریره شرریطانی مساا ررس دن پا ب رردی بررس افررخت ا رر   ا  رر   نررا  م
خانررد چرررا  ا چگررخنگی نسررام ا ا شرراو بررا مرررداو  یا رر  مرری ن  یا رری امیرالمررؤم یف

ناهرری برررای نهبررراو مامسررس ا رر می باشررد ی  پررژاهر حاضررر بررا نای نخفرریفی نحلیلرری بررا 
هررردر زرررانبردی ا از  ر رررد ممرررب  انی ا  عررراا برررس فرررخنا زوابتانرررس ای ام رررابب 

بررا مرررداو  یا رر  بررس ا ررژه  ن  یا رری امیرمؤم رراوالکورانیکرری ن یررس شررده ا رر ی نسامرر
مساا س از مملرس مقاامر  اا سرواد ی اپریر  رد  نشردو دن م رنن دعرخا برس فرلسن بنریرا 

 ا هخشیانین ا شاو نا بس ع خاو چ ره ای ماند ان دننان   بشر مسرفی زرده ا   ی

 ن مساا سی ففیفی یا  ن نسامنن علی واژگان کلیدی:

 

                                                           
 mn13510301@gmail.com           پژاهشگر پژاهشگاه علخ  ا فره ن ا  می ی1
 دانر  مخخوس زانش ا ی انشد ز   شیسس دانشگاه اد او ا مذاه  ی2
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 سیاست فاضله در مکتب سیاسی علوی
 1سیف نخنازیمحمدح

 2 ید فادر حقیق  
 1ش ره پخننم او

 چکیده:
م شخن ا  می حکخمر  علرخی ن نرخعی م شرخن "ف ریل  مدانانرس" ا ر  زرس برا اخر ر 

دهردی ن اد  رس شردو مدان زردو ام رس  یا ری  ون را ر  نا ن ریدو برس حیراا مسقرخت  رران می
نررر ف اخرر ر دن خررخی ا خنررل  بشررر ا ثبرراا ا دنانرری زررردو  و دن افررراد مامسررس از م م

ا رف  رؤات ن زیرد شرده ا ر ی مقالرس دن پری پا ر  برس  انزانی بخده زس دن "مکور  علرخی" برر  و
بررر مب ررای زرردا  هرردر " یا رر  اخ  رری" نا انمررس بررر "اخرر ر  ا رر  زررس ح رررا علرری

بررا نا کررردی را رر   را انررسن  داند زررس ح رررا علرریلررس اهعرراو مرری یا رری"  ررران داد  مقا
م   نین برس  رسادا دنیرخی ا اخررای دن پری بسرو ا امررای  یا ر  ف ریل  مدانانرس برخده 
ا رر ؛ ب ررابرا ف  ررسی مرری شررخد ا ررف مخضررخ  دن  الرر  دا محررخن اخرر ر ا  یا رر  مررخند 

نحلیلری اناترس شرده  -برن ی  ران  یرردی با رد اشرانه شرخد زرس ا رف مقالرس برا نا کرردی نخفریفی
 ا  ی 

 ین حکخم  علخین ا  ا  می نحکخم  ن یا   ناخ ر نف یل  واژگان کلیدی:
 

 

                                                           
 MH.NOUROZI@GMAIL.COM               زانش اس انشد اند شس  یا ی دانشگاه مفید ی1
 SS_HAGHIGHAT@YAHOO.COM       دانشیان  راه علخ   یا ی دانشگاه مفید  ی2
 POURRAMEZAN.SH@GMAIL.COM                     زانش اس انشد ناابو بیف الملن دانشگاه  ی و ی1

mailto:MH.NOUROZI@GMAIL.COM
mailto:POURRAMEZAN.SH@GMAIL.COM
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یت در اسالم از نگاه علیمالک و سازوکارهای گزینش مدیران برا  ی مدیر

 1محسف نیازی 
 2 اها عشا ری

 چکیده:
باشد زس با می گاه اما  علیهدر پژاهر حاضر برن ی  ازازان  د  ر مد راو از ن 

زوابتانس فخنا  رفوس ا  ی مد ر   ه ر ادانه زردو مامسس ا ن اندو  و  –ا وفاده از نای ا  ادی 
های مد ر   ا وبدادین دمخزرانیظن مشخننین احیفس باشدی دن ا ف نا وا  بظبس اهدار مطلخ  می
دهد ز پژاهر نشاو میهای حافن ا افوسرا  د  د  ر مد ر ندا ف شده ا  یمحخن ا احسا ی دن ف

ش ا ی بر نتّندن ف حی  اموماعین نسّ دن نبب  و دن مامسسالب رس ا بسزس دن  ر و زر م ا ن  
ما  های حکخموی ادن فرماوزس چ اوعق نی ن نا کرد ازوسابی ا شا سوگی ن زید شده ا  ی  و

فرما شین ناابو خخ شااندین  ها از مسیان انوتا شخد دن  فانی بس زمامداناون  ود ده می علی
های انزشی ن ی نمخده ا بس نخّمس بر افن لیا  ن ندبیر ا ه سانهای شتنین عا فی ا م ا

ن  ابقس ا مخند اعوماد بخدوزیا  ن بنیر بخدون ا ودان داشوفن   اهین محبخبی  اموماعین خخی
دانین اهن عبرا خدون مرد  ش ا بس  خاعد اموماعین انوقادپذ رن اهن مشخنان پا تگخ ا مسئخت ب

نسب  بس حخاد  نان تی ا داشوف  بظ زند ی مو ا   با  شر مسمخلی مامسس دعخا نمخده ا  ی 
همچ یف برای ن انا ا ز ورت مد راون ا وانداناو عنر خخدن بر دا افن بازدانند ی دنانی ا بیرانی 

خ   همراه با نسّ د ا نقخا م سر بس نق اندی دننویسس نخمس بس افن نتّندن زاندانیای داشوسن زید ا ژه
 نفسن ا وق ت فکری ا ناحیس زان فر ف دن مامسس خخاهد شدیعدا

 ین علینفسن ن انان شفافی ن شا سوگین زان فر فن عدا د  ر واژگان کلیدی:

                                                           
 niazim@kashanu.ac.ir               ا واد  راه علخ  اموماعی دانشکده علخ  انسانی دانشکاه زاشاو          ی1
 t.ashayeri@gmail.com              دانشسخی دزوری برن ی مساتن اموماعی ا راو             ی2
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 ظام اسالمی از دیدگاه امام علیجایگاه مصلحت در حاکمیت ن

 1ال ا  نیری

 چکیده:

ن ا  ا  می دن هر دانه ای از عمر خخد ا وناتانی نا بر خخد حمن می نما دی زس ا ف 
ا و اتاا داتم نیسو د ا ب ا بس مخ سی  زمانی نم می ده دی از ا ف نا حازمی  ا  می  سی دن 

 شکان می ز د؛ زس  لذا ا ف امر دن ز   اما  علیامرای ا ف منلح  ب ا بر افخت ا  می داندی 
با دن   امرا نشدو منلح  ا و ای حکخموی؛  ا دال  از چرخس ی فسات بخدو خانب ا م فسن می 
شخد؛  ا بدعوی نا دن افخت ا  می بس امرا دن می  اند ا  ا بس عمر حکخم  خانمس داده ا زمی س ی 

زس می نخاند زمی س  از انحطای نا بخمخد می  اندی لذا با نخمس بس اهوما  منلح  ن ا  ا  می 
بسیانی از فرف  ها ا ن د دهای ن ا  ا  می  ردد؛ ا ف پژاهر بر  و ا   نا با نای نحلیلی بس 

 خات افلی ا ف ا   زس اما  بپردازدی  ا  ا  می از د د اه اما  علیما گاه منلح  دن ن 
ا نخمس بس ا و اتاا ما گاه منلح  دن ن ا  ا  می نا چگخنس انز ابی می نمخدند زس ب علی

 می نخاو  ف دن پا   متونری زس می نخاو بس ا ف پر ر داد ماو بس نحخ احسف بس امرا دن  د  ز
؛ دا د د اه دن مخند منلح  دن ن ا  ا  می داشو د؛  کی منلح   را ی زس اما  علی

 ددانیحکخم  ا د گری منلح  اند شی خخاتی زس بر هر  ظ نگاه ناهبردی داشو د نا ضمف خخ
از برچس  د  ی بداو محوخا؛ مامسس نا بس  خی حقیق   را ی  خر دهدی از نوا   ا ف نا کرد؛ 
ن اد  س زردو ن ا  مرد   اانی د  ی دن حازمی  ا  می ا را   مدانی ا ف ن ا  بخد؛ زس بس ع خاو 

 شاخد ن ا  م انی دن ن ر  رفوس شدی 

 مین مرد ن د فین حکخم  ا  : منلح ن اما  علیواژگان کلیدی

                                                           
  nayeri76@yahoo.com                 زانش ا ی انشد نان   انق   ا  می ی1
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 با اصحاب جنگ جمل و نهروان برخورد امام علی

 1لی  نیظ  تیف
 چکیده:

مد ررره عررر  دعررخا پیررامبر نا لبیررظ نتسررویف مررردی بررخد زررس دن شرربس   علرریامررا
ح رررا نا بررس خررم  و فرر  ا بررس ا شرراو ا مرراو  اندی پیررامبر دن زمرراو حیرراا خررخ رن دن رررد ر

دن  ررقیفسن ابررخبکر  خردا یامررا پرس از نحلرر  ن ررختخد ع رخاو مانشرریف خررخ ر مسرفری نمرر
نیررد برررای حفررو دنخرر  نخن ررات ا رر    بررس ع ررخاو مانشرریف ا شرراو انوتررا  شررد ا امررا 

پر    رات برا افرران مررد  شکسروس شرد ا برس دنبرات  و ا کخا نمخد؛  کخنی زس پرس از بیسر 
 مرردون نرر ی زرران پررس از نای ح ررراا شرراو نهبررری مامسررس ا رر می نا  بررخت زررردی  و

خررخد نا دن م رر  انسررا  احررا ب ال رری ا بر رررانی عرردال  دن مامسررس نمررخدی ا ررف هرردر ااای 
 نا ری  نراو دن مقابرن ا شراو شردن  یری ا فربای  رراو  مرد ا مخمر  مب رسن بر عردهاما 

نررخاو بررس دا  ررراه نررازییف ا مرران یف اشررانه نمررخد زررس بررس متالفرر  بررا دن میرراو مسورضرراو مرری
برس برن ری نحرخه برخرخند  نریم خخاهانرس امرا  برخا رو دی دن ا رف نخشروس بررل های عردا یا  

زخشرریم بررا نای نرران تی بررا افررحا  م ررن ممررن ا ن رررااو بپرررداز م ا مرری امررا  علرری
 مبو ی برا لخ  نخفیفی ر نحلیلی بس ا ف  ؤات پا   دهیمی

 ن  نازییفن  مان یفن  ممنن ن رااویاما  علی واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 Leila.nikaen@yahoo.com          زانش ا ی انشد نان   نشیب             ی1

mailto:Leila.nikaen@yahoo.com
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 منین علیؤلین و کارگزاران در سیره امیرالمو شرایط مسئو  ارکان
 1حمید ا ف خخاه
 2م دی ن ری م  م

 چکیده:

یره انزاون شرا و ا احا ب مسخلیف ا زان داناو دن  هدر از نگانی ا ف مقالسن برن ی 
 یره ا م  خن از انسا  پژاهرن پیش  اد ناهکانهای از  برای ا وفاده از ا ف  م یف علیؤامیرالم

  ربان دن زمی س انوناباا مد راو مامسس ز خنی ا  ی زمی س انسا  پژاهرن نقاتد احومالی دن 
اضسی  های مخمخد ا احنای ناهکانهای از  برای ب بخد ا اننقای اضسی  مسئخلیف ا زان داناو 

ن لیاما  ع   ی پیشخای اات شیسیاو م او ا  ین ا  ا  می با نخمس بس  مخزه های ا  می ا د
های متولب  یا ین ن امین مالین   ا ی ا ییی برا اس مسیانها ی زان داناو خخد نا دن مسئخلی 

نخاند مخند نخمس مد راو ن ا  ا  می زردی ا ف مسیانها امرازه نید میمو ا   با  م   ناو انوتا  می
بر مسیانهای عمخمی ا مشورا دن ع اه  م یفؤامیرالم .دن عدت ا نن  نیراهای انسانی  ران  یرد

سف  ابقس ا از ا ف  بینن زس دن م بس های عقیدنی ا اخ ر فردی مان د عقیده بس ا   ن ا ماون نقخان ح 
های د گری نا دن  د  ر نیراها بس د    ظ حکخم  ا  می با د نعا   شخدن مسیانها ا شاخنس

بر د د ا « انوتا  افلس»او دال  ا  می نا برا اسنخاو زان دانها میداده زس با م ح س  و
با ا ف  ی زشخن بس خدم   رف ی اما  علیای از ع افر شا سوس نا دن ن ا  مد ر ومسمخعس

 را ی ا شا سوس  اانی نخأ  نمخده ا حکخم  د  ی مرد   را نا مسیانهان د  دانی ا نس د نا با ف یل 
 .نحقد بتشیده ا  

 ن مسئخلیف ا زان داناون عدت ا نن ن احا ب زان داناوعلی م یفؤامیرالمواژگان کلیدی:

                                                           
  hamidsalar@chmail.ir                 ع خ هیئ  علمی دانشگاه علخ  انو امی امیف             ی1 

 m.nazari2013@yahoo.com        ع خ هیئ  علمی دانشگاه علخ  انو امی امیف     ی2

mailto:hamidsalar@chmail.ir
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 ولت و مّلت از دیدگاه امام علیزبانِی ددلی و همعوامل تحقق هم

 1عبدالس الی پخن                                             
 2نافر عابد  ی

 چکیده:

ها ا نیازهای موفااا ا مکانی  خخدن دردرسمخامب انسانین با نخمس بس مقو یاا زمانی ا 
 خنا خنی دانند؛ دن ا ف میاون  کی از نیازهای ا ا ی زس دن هیچ شرا طین  رد ز  گی بر نای  و 

با دنا    ا  ی نهبر مس م انق   ا   « دال  ا مل »میاو « زبانیدلی ا همهم»نشی د نمی
 ال ا دشم او می ف ا  می دن زمیف پراز دو نتم  ا بنیرا خات خخد ا با نخمس بس ا ف زس دن ا ف

نفار بیف دال  ا مل  هسو دن نا اهدار شخ  خخد نا عملی بک  دن بس ا ف امر م من ع ا   خافی 
نامیدند؛ نا دال  ا مل  « زبانی دلی ا همدال  ا مل ن هم» داشو د ا دن ا ف نا وان امسات نا  ات 

می های حکخم  ا  نزند ا بس فکر حفو ا ا وحکا  انحاد ا پا سبیر از پیر بس ا ف امر اهوما  بخ
عخامن ز ادی دخین هسو د ا « دال  ا مل  » بیف « زبانی دلی ا همهم» خخد باش دی برای نحقد 

ن راو علخ  د  ی ا علخ  اموماعین مسا ن موفاانی نا برای نحقد اند شم داو علخ   یا ی ا فاح 
دی دن ا ف میاو ن   الب رس بس ع خاو دا ره المسانفی از فره ن ا  مین  کی از انا ف امر پیش  اد زرده

نر ف م ابسی ا   زس عخامن نحقد ا ف امر نا بس شکن بسیان د ید دن خخد انسکاس م مور ف ا مخثد
داده ا  ن از ا ف ناین نگانند او ا ف مسوانن  ند دانند نا با ن ّمن ا نخّرن دن ا ف زوا  شر بن 

نا  ا وتراب ا  از م  ر ح را علی«  ال  ا مل زبانی  ددلی ا همهم»مور ف عخامن نحقد م 
 مخند نحلین ا برن ی  ران بده دی

 ن ن   الب رسیزبانین اما  علیدلی ا همهم دال  ا مل ن واژگان کلیدی:

                                                           
 abdollahvalipour@gmail.com                  ا واد ان زباو ا ادبیاا فان ی دانشگاه پیا  نخن                 ی1
 naser_a1387@yahoo.com                       دانشسخی دزوری  ا مربی  راه علخ   ر و احد ث دانشگاه پیا  نخن        ی2
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 منینؤسیره امیرالم سیاست خارجی، روابط بین الملل و جنگ و صلح در

 1پخن پاشاز تیعباس الی 

 چکیده:

 مررخزه هررای د  رری نشرراو از نربیرر  انسرراو برررای ن رروگانی ا اان رروگی ا رر  ا ن رریدو 
بررس زمررات ن ررا ی دن پرنررخ حیرراا  یبررس امکرراو پررذ ر ا رر  ا حیرراا  یبررس بررر دا افررن ا مرراو ا 

 یا ر   لیرا ال ری برس ا رژه علریعمن فالس ا وخان ا ر ی  س ری دن د رف ا ر   ا  ریره اا
اهمی  ز رادی برخده ا نابطرس برا ملو رای  خنرا خو از مملرس مخحرد ا ریرر مخحرد ا  خانمس دانای

بررا دنا رر  ا برررای  سرروری فره ررن ا رر    م یفؤدانای شرررا و خررات بررخده زررس امیرالمررییی 
م ررن ا فررلس دن  چگررخنگی  و نا  راحرری مرری نما ررد ا همچ رریف دن ن ررر  و ح رررا

خنگی  و مری نخانرد مخمر  ف ریل  هاا خخد انزی خافی نداننرد بلکرس چرا ری م رن ا چگر
م راد نا برابی از ابرخا  ب شر  نخفریب مری نما رد ا  عرد   و  ررددی ا رر علریا انزی  را 

از شر ادا دن ناه خرردا ا رروقبات مرری ز رد دن نمررامی زنررد ی  رامرری شراو  ررراز ر م ررن نبررخده ا 
هر پژام رن برخده باشر د برر حرذن مری داشر ی حوی  اناو اافرحا  خرخد نا از ا  کرس  رراز ر

حاضررر بررس ا ررف برراان ن رریده ا رر  زررس انزی  یا رر  خانمررس ا فررلس ا م ررن دن  رریره علرری 
علیررس السرر    کسرراو نیسرر  ا ف رریل  فررلس نسررب  بررس م ررن بسرریان ا رر  امررا ا ررر شرررا و 
ا و ا نما د ا دشرمف م رن ا م ا ر  برر امر  ا ر می ناا داشروس باشرد پرس از نبلیرغ ا نبیریف 

 دیم ن ن  ا  د  س انوتابی خخاهد بخ

 ن ناابون بیف الملنن م نن فلسیعلی واژگان کلیدی:

                                                           
 ebrahim.fakherinia1365@gmail.com   ا ی انشدعلخ   ر و ا حد ثن دانشگاه  زاد ا  می ااحد  انی     زانش ی1
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  در برخورد با آنان ناکثین و موضع گیری امام علی یشخصیت شناس

 1مر م هاشمی
 چکیده:

ا ا امرۀ  بررای احیرای مسرّدد  رّ   پیرامبردن اا رب ن شری برخد  خم  علریحک
عرردت ا دادن اّمررا نحررّخاا ا انحرافررانی زررس دن زمی ررس هررای  یا ررین امومرراعین ا ونررادی ا 

بررس فره گرری دن  ررخت دانه خلفررا متنخفرراا خلیفررس  ررخ  اا ررب شررده بررخدن زرران باز ردانرردو امررر 
رخرری از فررحابس بررا  ررابقس بسرریان  ررت  نمررخدی ب مخاضررب افررین ا رر می نا بررر امررا 

ا ورری زررس ااضررا  نا بررر افررد مررراد  زادانررس ا   اهانررس بررا امررا سرر   بررا امررخد بی پیررامبر
 ا عرّده د گرری از متالفراو امرا  مرراه  راخوف عا شرسند دندن پیماو خرخد نا شکسروس ا برا ه

نر ی بسریان نمرخد نرا برس  ررر متولرب نازیراو نا    علریم ن ممن نا بس ناه انداخو دی اما
ذا هریچ  خنرس ا ردا  ن رامی علیرس  نراو فرخنا نرداد انشاد نمخده ا از براز فو س ملخ یری ز ردن لر

ا ن  ا مسّخز م رن برا  نراو نا شررا  حملرس از  ررر مقابرن اعر   زرردی دن ا رف نخشروان نر ی 
عیمراو این ضرمف مرران برر حرخادثی زرس دن خ فر  شده ا ر ن برا نای نخفریفی ر زوابتانرس

ییف شرد ا نیرد برخرخند نرازبپرردازد ا  و چرس نا م سرر برس ح رخن  اا ب شدن بس حکخمر  امرا 
 با  ناو نا برن ی می نما دی اما  علی

 م ن ممنن مسلماناوی اند شسن نازییفن یشتنی  ش ا  ن:اما  علیواژگان کلیدی
 

 

                                                           
  mhashemi27@hotmail.com         پژاهشگاه علخ  انسانی ا مطالساا فره گی ن راو ی هیئ  علمی 1
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 و قدرت در سیره سیاسی امام علیبررسی رابطه اخالق 

 1زهره هموی

 چکیده:

بررس ا ررژه دن بسررد  یا رری  و مخضررخعی ا رر  زررس مررخند نخمررس   رریره امررا  علرری
اند شم داو ا فاح  ن رراو م راو برخده ا ر ی برا انکرا برس نای نخفریفی ا نحلیلری دن مقالرس 

دن  د رد اه امرا  علریحاضر ن ی مری شرخد برس ا رف پر رر پا ر  داده شرخد زرس نگرری ا 
ژاهر حرازی از  و خنخت نابطرس اخر ر ا  ردنا دن عرفرس  یا ری چیسر    افورس هرای پر

ا   زس امرا  دن امرخن  یا ری برس حردی برس افرخت ا انزی هرای اخ  ری پا ب رد بخدنرد زرس دن 
مخام ررس  رردنا ا حکخمرر  بررا افررخت انزی هررای خ  ررین االخ رر  نا بررس اخرر ر داده انررد ا دن 
همیف نا روا مسوقرد بخدنرد از  نسرا زرس م شر  حقانیر  هرر امرری د  ری ا ال ری ا ر  برالوبب دن 

 یا رر  ا حکخمرر  نیررد اثبرراا حررد ا عمررن بررس  و نا احیفررس افررلی حررازم ا رر  ا بررس عرفررس 
 همیف دلین نفکیظ اخ ر از  دنا نا  ریر ممکف می شمانندی

 یاخ رن  دنان  یا  ن اما  علی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

                                                           
  Z.hemmati1421@yahoo.com               یا ی  را ر مامسس ش ا ی  یا یدانشسخی دزوری علخ   ی1

mailto:Z.hemmati1421@yahoo.com
mailto:Z.hemmati1421@yahoo.com
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 با خلفا کارگزاران و مردم هایی از تعامل علیهجلو 

 1مرضیس همدانی زاده 
 2 فردااحدی  محمد فادر

 چکیده:

بررا ا شرران متولررب  ز شرریخه نسامررن امیرالمررؤم یف علرریها ی ادن ا ررف نخشرروان نمخنررس
مامسس از خلفا نا مرد  عرادی ا از همراهراو نرا مغرضریف ا مسانرد ف بیراو شرده ا ر  زرس شرامن 
شرریخه ناشرر گری ا هرردا  ن خیرخررخاهی ا ننرریح ن مرردانا ا نغافررنن م ربررانی ا همرردندین 

باشرردی نای نحقیررد ا رر ادی عفررخ ا  ذشرر  ا نررخبی  ا  ا سیرر  دن امرررای حررداد ال رری می
  ا ژه م ابب اهن     ا وفاده  رد ده ا  یها از م ابب ز ف بسس نحلین دادهبخده ا بر پا 

 با خلفان نفوان اموماعین اخ ر د  ین  یره حکخمویینسامن  ن یره علی واژگان کلیدی:
 

 

 

 

 

 

                                                           
 hamedanizadeh.m@gmail.com                  نان   نشیب          زانش اس انشد  ی1
 Vahedi77@yahoo.com                ا واد ان دانشگاه پیا  نخن ی2

mailto:Vahedi77@yahoo.com
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 با سیره حکومتی امام علی رتباط حاکمیت جهانی حضرت مهدیا

  1محمد هادی  داللس پخن
 2نضا ن ومسلی

 چکیده:

   ال رری بررر  ررزمرریف ا اعررده حومرری ا نتلررب ناپررذ ر ال رری بررر اناثرر  فررالحاو بررر 
پیشررخا ی مسو ررسفاو بررا ح ررخن ا ح ررخن م سرری مخعررخد نحقررد خخاهررد  افرر  ا م رراو هسرروی 

دن اند شررس ا  رریره لررذا حکررخموی عادانررس ا زر مانررس نا خخاهررد چشرریدیمف خ  حکخمرر  
دم  نیسرر  ا دن نگرراه مررد بررس مف ررخ  مررد ر   ن محبرر  ن مشررانز  ن هرردا   ا خرر علرری
حکخمرر  ن  ررا زمررانی اعوبرران مرری  ابررد زررس ا رریلس ای م رر  نحقررد اهرردار برردنا  علرری

نرد ررد برری ا نعا رر  حقررخر انسررانی بررخده باشررد یانسررانی ا ال رری دن حررد  لبرری ن نربیرر  د  رری 
مبو رری بررر  مررخزه هررای  ررر و زررر م ا  همان ررد مررد بدن خانشرراو  رریره حکررخموی امررا  م رردی

ا رر  زررس  و بررر ام یرر  ن عرردال  ن نربیرر  ن حر رر  ا   رر   ا  رریره نبرری مکررر  ا رر  
زرام  ا برس دان از افررای  را ری ا خخدزرامگی ا روخان ا ر  ی ا پرژاهر حاضرر نر ی داند نرا 

 ن نفرااا  ریره حکرخموی مسنرخماوا  م ردی ا امرا  علریبا اناتس ا ژ ری هرای حکخمر  امر
 ا االیاء ال ی با خخدزامگاو ا مسوبد ف ا مدعیاو حقخر بشر نا بیاو ا نبییف نما دی 

 ن  یره حکخموین حازمی  م انیین اما  م دیاما  علی واژگان کلیدی: 
 

 

                                                           
  baghekhial@gmail.com       دانشیان  راه مسانر ا  می  دانشگاه علخ  پدشکی بابن     ی1
 زانش اس انشد علخ   ر و ا حد ث ی2
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 های حاکم اسالمی در سیره علویویژگی 

 1یعباس  دالل ی فان ان

 چکیده:
 می دن  رریره حررازم ا ررا ررف پررژاهر بررس برن رری ا نحلیررن م موررر ف ا ژ رری هررای 

مرری پررردازدی بررا نخمررس بررس  نکررس حررازم ا رر می بررازای نخانم ررد امرررای  افررخت ا  علرری
انزشرر ای ال رری مرری باشرردن با ررد دانای ا ژ رری هررا ی باشررد زررس عرر اه بررر زمامرردانی مامسررس 
مسررلماناون  رردنا ا نخانررا ی امرررای حررداد ال رری ا عمررن بررس شررر س  مقرردس نا داشرروس باشرردی 

ا ژ رری هرای برخا رروس از افرخت ا مبرانی د  رری ا اعوقرادی ا رر ن ا برخری د گررر برخری از ا رف 
ناشرری از مرر ر ا  رریره حررازم ا رر می دن نرردبیر امررخن مامسررس ا رر میی ا ررف  فورران مبو رری بررر 

« ن ر  الب ررس»نای نحلیلی نخففی ا   ا عمردناا مبو ری برر م رابب ا زور  ا ر می برس ا رژه 
ویسرس د ر   افورس ا ر  زرس حرازم ا ر می بررای ننردی ا  ی ا ف پژاهر دن ن ا   بس ا رف ن

حکخم  ا  می با رد دانای ا ژ ری هرای م مری باشرد زرس اهرّم  ن را عبانن رد از: الوردا  فکرری 
ا عملی بس افخت ا شرساتر د  ری ا اعوقرادین ا امرس عردال  ا برابررین  رسس فردن ا نحمرن  نا ا 

افررختن مبررانزه بررا نهاتررن ا  د ررد اه ای متررالبن افررن مشررخنا پررذ رین  ا سیرر  دن امرررای
 نشر انزش ان م ربانی ا عطخف  با نخده مرد ی

 ن حکخم  ا  مین انزش ای د  ی ا اخ  یی: حازم ا  مین  یره علخیواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 zeinabrezapour@gmail.com    ا واد ان  راه زباو ا ادبیاا فان یی )دانشگاه ش ید چمراو اهخاز(       ی1
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یت در سیره امیرالم  منین علیؤجایگاه مدیر
 1احساو  خ فی  

  :چکیده
مامب الشرا و بخدو مد راو ا زان داناو  نچس دن  سادا مامسس نقر ا ا ی داندن شا سوگی ا 

 و مامسس ا  ی دن  ازماو ها نید مخفقی   ازماو دن ن یدو بس اهدار ا م مخن   های  ازمانی 
م خی بس مد رانی زانداو ا ا د می باشدی ب ابرا ف انوتا  زان داناو ا مد راو افلس  دااان نخمس ا 

سر افراد ا انوتا  ا شاو دن ن ر  رفوس شخدی مسلماا برن ی فراااو ا   ا با د مسیانها ی برای   
مسیانهای   سر دن هر مامسس با د مو ا   با انزی ها ا م او بی ی  و مامسس نسر ب شخدی م او 
بی ی مادی م حنر بس م او ماده می باشد الی دن م او بی ی ا  مین هم ا ف م او ا هم  خرا 

ر فرفاا نخلید بیشور نیس  بلکس هدر ن ا ی نسالی انساو مخند نخمس ا  ی دن م او بی ی ا  می هد
ا ن یدو اا بس ما گاه خلیفس خدا بر نای زمیف می باشدی ا ف نفااا دن م او بی ی از نما داا مد ر   
ا  می با مد ر   رربی می باشد زس هر  ظ از ا ف دا د د اه مسیانهای   سر خات خخد نا 

  سر افرادن  طساا  تف  مرمب برای  افوف مسیانهای م ا   دن مد ر   ا  مین ب ور ف.دانند
ن م بب انزشم دی برای ا ف م  خن ا   ز را  تف م یفؤمی باشدی  ت او امیرالم مسنخمیف

خخد  همچ یف  و ح را . و ح را بس دلین مسنخ  بخدو ا شاو خالی از خطا ا لغدی ا  
ف فرماندهی دن م ن ها داشوس اند ا بر  رزمیف نسان   رانقدنی دن زمی س خ ف  مسلمیف ا همچ ی

 سورده ا  می  و زماو حکخم  نمخده اندی اما  نچس از اهمی  بیشوری برخخندان ا   علم لدنی 
 می باشدی  از امویازهای خات اتمس مسنخمیفمی باشد زس   و ح را

 . مین زان داناو حکخم  ا علی مد ر  ن مد ر   ا  مین  یره واژگان کلیدی:
 

                                                           
    ehsanyousefi.political@gmail.comشیراز  یا ی دانشگاه  زاد ا  میعلخ   یا ی دانشکده علخ   دانشسخی زانش ا ی انشد ی1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مششـل ــــــــــفصــ

 ، یــــــام علــــــــــامــ
 ـتیــقلانــــم و عــــــــــعل
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 یاه علم و عالم از ديدگاه حضرت علتبيين جايگ
 1عباسعلی اخوان ارمکی

 مجتبی اخوان ارمکی  
 چکيده:

علر  شترتوا ع ع ر  ن ا ديترع اسر و يرع نسريلع علر   خردا  یاز ديدگاه حضرت  علر
گيررتدو از ا جررا  ررع ید ن عررا   در يايهرراه ايررتار  ررتار مررشرروشررخاختع  ن در سررايع ان  ا اعرر  مرری

يررع علرر  ن دا رر   لریيرروي ه حضررت  ع ا ررد  ررع امعررع مع روميعيررع ع يردهيررت ا یيتخر
دريراره علر  ن عرا    یشرود  رع حضرت  علری داشتخدو ايع سراا  مررتم مر یچخدان تويه

ن رنش شر نه   يیری مبتخری يرت  یع م ا رع  رع يرا مرا عرع  تاي ا رع ادر اير دار د؟ یچع ديدگاه
  يرع ايررع سراا  شاسرر. دهرري و  رتده ايرر  یصرريیی ن تیليلری ا جررا  شرده اسرر   سررعرنيکرتد تو

 رر؛اا ايترردا يايهرراه علرر  ن عررا   را در ايررا   ررتان يسررتجو مرری  خرري و سرر   يررا متايعررع يررع 
 مخز رر  علرر  ن عررا   را از ديرردگاه ان حضررت  ین رنايررا  حضررت  علرر احاديرر 

علر  را يتترتيع  یدهردا حضرت  علریايرع تی يرن  تران مر یهراخواهي   تدو يافتع یيترس
عا عرران از ع رر  ن امرر   خخررده ديررع مرری دا سررتخد ن يررت ايررع ع يررده يود ررد  ررع  یشيتررواعبرراد   

 هستخدو یم تيان درگاه ا ه

 ویعا    عل   حضت  عل: یواژگان كليد
 

 
 

                                                           
 akhavan1330@yahoo.com                         د تتی  می ن ن ش نهتهت   و1
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 لم و شهيد از ديدگاه اهل البيتبه جايگاه عا یتطبيق ینگاه
  1یعباسعلی اخوان ارمک

 یمع ومع  علچ
 چکيده:

سررعاد  در يامعررع  یيررتا یشررهاد  در راه خرردا  عررامل يرردگاه اهرر  ا بيرر از د
ديهرت ا سران يرا ايرع معيرار سرخجيده مری  ی  ن يسرياری از امرور ن افعرا   يکروتوصيع شرده اسر

شرود  رع علر   یزد خدان رد دارد  ايرع سراا  مررتم مرشودو از ا جا  ع شهيد ناالتتيع م را  را  ر
ن رنش شر نه   يیری  یع م ا رع  رع يرا مرا عرع  تاي ا رع ادر ايردار رد؟  ین عا   چرع يايهراه

ايتردا يرع مخز ر  عرا       رتده اير یصيیی ن تیليلی ا جرا  شرده اسر   سرعمبتخی يت رنيکتد تو
ن  يايهراه علر  يرع احادير  اهر  ا بير  یايا   تان ي رتدازي و سر   يرا مرتنرن شهيد در 

دهرد  يرا ا کرع شرهيد  یايرع تی يرن  تران مر ی خي و يافترع هرا یعا   را يا شهيد ن شهاد  يترس
 از ان داردو ناالتت یع م ا  را دارد  اما عا   يايهاههعيتع ز ده اس  ن  زد خدان د ياالتتي

 وعا    شهيد  شهاد   اه  ا بي  : عل  یواژگان كليد
 

 

 

 

 

                                                           
 akhavan1330@yahoo.com        د تتی  می ن ن ش نهتهت    و1
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 یرم شناسانه از احاديث امام علقرائت ج

 1عبدا تضا اصغتی  

 چکيده:
دا   يت  شخاسی دارای سع دنره يوده اس   ع عبارتخد از: دنره غيتعلعی  دنره  يعع علعی ن 

ععت دارد  ع يتای ان يع يار ايع عخوان را ا ای  سا  121دنره علعیو يت  شخاسی علعی در حدند 
رافام  گارنفا و ح و دان ن  اضی ايتا يايی در اثار خود يع  ار يتد ن  تاب خود را  يز يا هعيع  ا  مختتت 

متاهده  يا زهکاری ن شيتهيتی تعتيف شده اس و تدو يت  شخاسی يع عل  عل  يت  يا عل  مرا عع ي
يع ايع  کتع می رسي   ع اما  هعا     شخاسا ع در احادي  اما  علیين يترنز ع هايی از ديدگاه عع

در تعا  ييخ  ها ن رفتارهای خود دارای  وعی  ظتا  يت  شخاسا ع ما ب  علعی )دنره يت  شخاسی 
  اموزه های يخيادی در ياره عل  شخاسی  يعع علعی( يوده ا دو در احادي      شده  از ايع اما 

تی از يت  ن يزه ديده شخاسی متاهده می گتدد  ع استخباط  تیلي   تجزيع ن تدنيع يتاي   شيتهي
ا ها می توا د ما را يع ا هويی خاص در ريتع يايی ن شيتهيتی از يت  رهخعون سازد ن يع اصو ی مه  

استیاده ميتود  ع يت  معلو  يک عام   يس   يلکع  علیيخع می رسا دو از س خان در ايع زم
متخوع در ان     دار د ن از ميان عوام  م تلف  رنان ن میيط ايتعاعی     اساسی ن عواملی 

مهعی را در ارتکاب يتاي  ايیا می  عايخدو در خ وص يترسی عل  يت   ظتيا  متعددی از يعلع 
  ظتيع ت ليد ا ای تارد   ظتيع معاشتتهای تتييیی ا ای ساتت خد   ظتيع ايزارها ن اهداف ِمتُتع   ظتيع
تعارض فتهخههای ا ای ِسليع   ظتيع ختده فتهخگ مجتما ع ا ای ا بت   وِهع ن  ظتيع مد  سبک 

 ظتيا  را در احادي  ز دگی ا ای گان ِفتدُسع ارامع شده اس   ع می توان چت  ا داز ن مبا ی ايع 
ن مبا ی عل  را ارامع دهخده اموزه ها  ع ييان ديهت می توان اما  علی مالحظع  عود ن ي اما  علی

ن عل   يت  شخاسا ع احادي  اما  علی يت  شخاسی دا س و ؛ا در ايع م ا ع يخا دار  يع تیلي 
 يزهکاری ن يزه ديدگی از مخظت ايتان ي تداز و 

 ول  يت  شخاسی  يزهکاری   ظتيا    عوام   ع: احادي  اما  علیواژگان كليدی

                                                           
 استاديار دا تهاه علو  اسالمی رضوی متهد و1
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 ی امام علیدر سيره گرايیآموزی با عملرابطه علم

 1فا عع افسو ی اسکويی

 چکيده:

شررده يررت اسررال  يررع علرر  اهعيرر  زيررادی داده اسرر  يررع  رروری  ررع در ان رريع ايررا   از 
امرروزی سرر ع يررع ميرران امررده اسرر  از  ررتف   از عل «علررن»در سرروره مبار ررع  شيررامبتا ت 

شرده ايعران يرع هعرتاه ععر  صرا ه مايرع  جرا  از خسرتان معتفی« ع رت»ديهت در سوره مبار ع 
مبت گتامرری ي     واهررد يررودو در حررديپی از شيرراتخهايی  تيجررعاسرر   يخررايتايع علرر  يررا ععرر  يررع

شرده اسر  شر  يرتای ايخکرع يتروان رايررع علر  ن عتفیعخوان ياب علر  ميع   علیاسال 
هسرر و شرر نه  حاضررت  يررا  ععرر  را دا سرر  يهتررتيع رنش متايعررع يررع سرريته ان امررا 

امرروزی اشرراره ن سرر   يررا رنيکررتد  توصرريیی تیليلرری ايترردا يررع گیتررار ان حضررت  در زميخررع عل 
ترالش  عروده  سرعی در تربيرن ايرع دن  عروده اسر  ن هعچخريع متايعع يع سيته ععلری امرا 

 رع هعهری  رور  ععر  در سريته امامران ايع میهو  را يع م ا ب ا ت ا  دهرد  رع علر  يردنن
 ناحد د هيچ يايهاهی  داردو

 و  سيته علوی  عل  اموزی  عع اما  علی: یواژگان كليد

 

 

 

                                                           
 دا تجوی ارشد دا تهاه علو  ن معارف  تان و1
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ين مهم دين، و علم وحدت  انسان تعالی و رشد برای عامل تر

 1شاهيع اميتش ا ی

 چکيده:

گتاي  های فرتی ا سان ح ي   يويی اس  ن يکی از توا ايی های ا سان    در  يکی از 
گاهی  گاهی ن ديهت ا شخاخ  نا عيا  اس و شخاخ  خود ن يهان شيتامون يا يع عبار  ديهت خود ا
گاهی از خويتتع   ادر می شود چيزهای ديهت را يتخاسد نحتی  از ني گی های ا سان اس و ا سان يا ا

يت هت مسلعا ی نايب اس و ش  از اشخايی يا      عل  اموزی يع فتموده شيامبتدو خداشخاس شو
میوری ن اساسی ح ي   در تعا ي  اسال   ا خون ايع شتس  مرتم می شود  ع اسال   چع اصو  ن 
معيارهايی را  يتای شخاخ  ح ي   ارامع داده اس ؟ يت هعيع اساس ن يا تويع يع موضوع دا   ها ن 

 يز دارای رسا   هستخدورسا   دا    يزمتويع ا سان اس   زيتا در خدم  ا سان ن يتای  علو   ايخها
انس و يعخی عل  ن دا   ايزاری ا سا ی ن يتای ا سان اس  وحا  يايد ديد  ع رسا   دا   چيس ؟ 

 استوار گتديد ازادی يکی ازاثار ن تجليا  ما دگار ديع اسال   ع شايع های ان يع دس  رسو  ا هی
ا ديتع اموختع عل  ن دا   اس ا زيتا می ا ديتيد  ع تخها راه تت ی ن تعا ی يامعع ی يتتی ن تکام  
ا سان ن رشد مادی ن معخوی ان  ازادی فکت ن دا   ن ا ديتع اس و  ؛ا اگت عل  هدف  را  سب 

اهد داش و ح ي    تارد هد ن  يازهای نا عی ا سان ن هدف از خل   ان را يتخاسد  يا ديع نحد  خو
عل  يايد يع يک ارمان ن هدف متعا ی متعهد ياشد ن يتای تی ن ان يکوشدوديع ن دا   دن ح ي   
در عتصع هستی هستد  ع هت دن يتای ا سان ن ساختع ن رشد  تعا ی ن تکام  ن شيتتف  ن يهبود ز دگی 

 ا دو در تيجع  هت دن يتایان ن يع مپايع ايزار ن نسيلع ای يتای رسيدن يع چخيع م  دی يع نيود  امده 
ا سان   يعاهو ا سان   امتی فرتی هستخد   يعخی ا سان هت دن را می ش؛يتد ن يع  ار می گيتد ن رشد 

 می دهد ن می سازد ن يع شي  می يتدو يع عالنه  هت دن حن هستخد ن يرا   در اساس ا ها راه  داردو

 نواسال  ا سا  رشد  شيتتف   عل  ن ديع: یواژگان كليد

                                                           
 Architect.shahin7@yahoo.com                 مدرس دا تهاه يامع علعی  اريتدی تهتان   ارشخاس ارشد مععاری     و1 
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 در قرآن« اوتوا العلم»واكاوی علم علوی با تکيه بر اصطالح 

   1میعداهی 

 چکيده:

مهعتررتيع مبیرر  در امررا  شخاسرری يررع عخرروان مهرر  تررتيع ننيیررع هررت مسررلعان شررخاخ  
چتا رع ا چرع ايرع  ا   رورا ی را از ديهرتان متعرايز مری  خردا م را  علعری ن  .عل  علروی اسر 

ع ررع  ععلرری انسرر و علعرری  ررع از مختررام ناحرردی ستچتررعع گتفتررع ن از هتگو ررع خرررا ن 
ررن ن تییرر  در  رر  ن يررف علرر  ان     غزشرری يرردنر مرری ياشرردو از ايررع رن مرری  لبررد تررا يررا تععی

گرتددو ايرع م ا رع تالشری در يهر  تترتيه رنشرع « يراب ا علر »عظع  ن يايهاه ان يع عخروان
رر  در مررتع رنايررا  اسرر و يررع « انترروا ا علرر »ايررع علرر  يررا تکيررع يررت اصرررالم  در  ررتان ن تییی

هعرريع مخظررور ايترردا ضررعع يترسرری متررون تیسرريتی ن رنايرری يررع تعيرريع ن تبيرريع علرر  علرروی يررع 
معخرايی مويرود در  مری شرتدازدو سر   يرا تکيرع يرت  رتامع سريا ی ن« اتوا عل »عخوان م داق تا ی 

ايررا   موضرروعا  ايررع علرر  را  ررع شررام  ح ي رر  علرر  علرروی   ايررزار ايررع علرر  ن مکا رر  
مخر ری تعتيرف ن تبيريع  -تیليلری يرت مبخرای تع لری -صاحب ان مری شرودا يرع رنش توصريیی

 می  خدو

   عل  علوی  ايزار عل   انتوا ا عل    تانو: اه  يي واژگان كليدی

 

 

                                                           
 Ahi200940@yahoo.com     استاديار گتنه فارسی دا تهاه يوعلی سيخای هعدان     و1
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يت نهج تربيتی اميرالمؤمنينعلم در سيره منزلت   البالغهبامحور

 1فا عع ي؛رگتی
 2داد خدا خدايار

 چکيده:
دهخررد ن يررع علرر   ارزش نااليرری می ييرر در  ررتان  ررتي  ن رنايررا  معتبررت اه 

« علرر »ا بالغررع از مخز رر  خاصرری يتخرروردار اسرر و مخظررور از ني ه در  هجيايهرراه عررا   يررع
 خرد   ر؛ا هخهرا  يیر  درزميخرع ادرا اتی اسر   رع ا سران از راه ع ر  ن خرتد خروي  در  می

عرری يررع تعبيررت شررودا امررا در  خررار ان  علرر  نا علررو  اغلررب علررو  ا تسررايی در ا هرران تررداعی می
ا ا تسرايی  يسر  گيرتد نهرا يرع ا ن ا هری  رتار میرنايرا  علعری اسر   رع چرون  روری در د 

گيررتدو در ياشررد  ررع علررو  ا تسررايی را در يتمیدارای علرر  ا هرری می  رر؛ا اميتا عررامخيع
ياشردو ايرد  علعری ارزشرعخد میی تتييتی علروی  علعری  رع از راه ا ديتريدن يرع دسر  میسيته

هردف از ايرع  وشرتار يترسری يايهراه  يهترتيع زميخرع تتيير  ادميران اسر و اس تیکرتيرتايع اسر
ا بالغررع يرروده اسرر و  رر؛ا يررا رنش توصرريیی  علرر  در سرريته تتييترری علرروی يررا رنيکررتد  هج

تیليلی يع يترسری ايرع مهر  شتداخترع اسر  ن رهرانرد ان ايرع اسر   رعا ايتردا يرع ييران ايعراد ن 
را در  مرع اسررا يب امررا  علرریيترری علرروی شتداختررع ن در ادامخز ر  علرر  ن عا عرران درسريته تتي

امرروزی ييرران  عرروده اسرر  ن در ا تهررا تکامرر  ا سرران در سررايع حا عيرر  ع رر  ن تترروين يررع عل 
 عل  را مورديترسی  تار داده اس و

 و   هج ا بالغع: ع    تیکت  عل   سيته  تتيي واژگان كليدی

                                                           
 Fateme_Barzgari@yahoo.com                 ی  ارشخاسی ارشد  دا تکده علو   تا ی زاهدان      دا تجو و1
 abazeynab@yahoo.com           سيستان نيلوچستان             اردا تهاهيدا ت و2

mailto:Fateme_Barzgari@yahoo.com
mailto:abazeynab@yahoo.com
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 علوی و امتداد آن در تشيع تفکيک سطوح آزاد انديشی در قرآن و سيره ی

 1سيد میعد هاش  شورموال 
 2زهتا اتتی

 چکيده:

يکی از مسام  يسيارمه  ز دگی  رع مرا يايرد يرتای دا سرتع حردند ان يرع  رتان ن سريته ی 
متايعرع  خري   يیر  شرت شريچ ن خر  ازادی اسر ا ن يکری از مهر  ترتيع نيروه  مع وميع

ان يعخرری ازادی ا ديتررع مرری ياشررد  ررع ا سرران يررع راسررتی يرردنن راهخعررايی  عرری توا ررد سررروم 
ی فرتدی ا سران يايرد ترالش  خرد  رع خرود را از  يرد ن در حروزه شخاسرا دوم تلف ان را از ه  ياز

ازادی نا عری  رع مرورد  ظرت شتندگرار اسر  دسر  يايرد  عرالنه  يخد های د يا يتها د تا يتوا رد يرع
يررتايع فررتد در ا ت رراب ا ديتررع ن ع يررده ازاد اسرر و در م يرراس يامعررع ن حکومرر   يررز يايررد 
حرردند ازادی را مترر    ررتد يررع صررورتی  ررع  ررع افررتاد میرردند شررو د ن  ررع يامعررع در هررت  ن 

يرع مپايرع ی چرتاس اسر  ترا  عرعی علروی ن ديهرت اممت  فتن رندو يرتای ايرع مهر   يرز سريته
ی هررزار سررا ع ی خررود ايررع يامعررع ی اسررالمی را يررع يهتررتيع  یررو هررداي   خرردو تترريع در دنره

مرروارد را چررتاس راه خررود  ررتار داده اسرر  ن امررتنزه  ررع شرريعع توا سررتع اسرر  حکومرر  ديخرری 
  دادن شريوه ی حکرومتی امرا  علری تتکي  دهد  شايستع اسر   رع يرا مرا عرع ن ا هرو  رتار

تیليلری  -يامعع را يرع يهترتيع صرور  معکرع اداره  خردو رنش تی يرن در ايرع م ا رع توصريیی 
 ای می ياشدواس  ن رنش گتدانری ا العا   تاي ا ع

 وی علوی   تان  حکوم : ازاد ا ديتی  سروم ازاد ا ديتی  سيتهواژگان كليدی

                                                           
 pourmola@shirazu.ac.ir            استاديار دا تهاه شيتاز       و1
 myseaway@yahoo.com           دا تجوی  ارشخاسی ارشد ف ع ن مبا ی ح وق دا تهاه شيتاز و 2
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 تبيين برهان حركت از ديدگاه فالسفه و متکلمان
 1هادی ياهد 

 2فيتنز حتيتچی
 :چکيده

يتهرران حت رر  يتهررا ی اسرر   ررع از يعلررع يتاهيخرری اسرر   ررع معکررع ا ويررود يررودن 
يهران نيرود خدان رد را  تيجرع گيرتی مری شرودو  امهر؛اری ايرع يتهران يرع يتهران حت ر  ايرع 
اس   ع در ان نيود حت   درعرا   يرديهی دا سرتع شرده اسر و يرا اسرتیاد از نيرود حت ر  يرع 

گررتددو يتهرران حت رر  در تیکررت   ررامتیت  يعخرری خدان ررد اثبررا  مرریمیررت   نيررود میررت  
اسررتیاده شررده  یاسررالم یشرر  از ايررع دن در تیکررتا  حکعررا افال ررو ی ن ا ديتررع ارسرررويی ن

يع نسيلع  يتهران از راه نيرود حت ر  يرع اثبرا  میرت   رامتیت   رع امرتی مجرتد ن غيرت  اس و
اسر  امروری يرع عخروان م دمرع تبيريع  رسري و شري  از ييران ايرع اسرتدال  الز مادی اسر  مری

 گتددو
 .: افال ون  ارسرو  اثبا  خدان د  يتهان حت    هستیواژگان كليدی

 

 

 

 

 

                                                           
 hadi-jahed65@yahoo.com   د تتی زيان ن ادييا  عتيی دا تهاه ازاد اسالمی ناحد علو  ن تی ي ا  تهتان      و1
 علو  ن تی ي ا  تهتاناستاد زيان ن ادييا  عتيی دا تهاه ازاد اسالمی ناحد  و2
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 منين علیؤقل در سيره ی اميرالممفهوم و جايگاه علم و ع

 1میدثع يليلی زاده

 چکيده:

 ا سان در تاري. ع   ن تع   مباحپی  ع ييا هت اهعي  ع   اس   شًان ن مخز   ع   در
ع   را مهعتتيع  ععتی  ع خدان د يع ا سان ارزا ی داشتع اس   ن هعيع  اس و چخان  ع اما  علی

موهب  ا هی  نيع تعايز ا سان از چارشايان اس و از يعلع  تکتيان ع    عل  اس   زيتا الزمع ی 
شيتنی از ع    فتاگيتی دا   اس  از سوی ديهت يه  يع معخای  ادا ی ن ف دان عل  از س اهيان 

 اس و اما  علی اس ا زيتا  ع الزمع ی يه  ن شهو   تت  عل  ن دا    يتنی يه  ن شهو 
 حضت ن ه  ياشد ان را يا يهيتيدو در ياب اهعي  يايهاه عل  می فتمايد: حکع  اگت  زد مخاف

ع   را يکی از مبادی عل  ن دا   می دا خد  ن ع   را مهعتتيع مبدًا شخاخ  ادمی ن هعان  وه ای  ع 
در می يايي   ع  ياز  ما ان اعخی عل  استوار  دس  مييايخد می دا خد  از س خادمی يا حکع   ي

عل  يع ع    ييتتت از  ياز ع   يع عل  اس و هدف تدنيع م ا ع ايع اس   ع يع شک  توصيیی  
 ي تدازدو ن ع ال ي  در سيته ی اما  علیتیليلی يع     ن يايهاه عل  

 .يايهاه  ع     عل   سيته اما  علی: واژگان كليدی
 

 

 

                                                           
 دا تجوی  ارشخاسی ارشد ف ع ن مبا ی ح وق و1
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 در سيره ی حضرت علی دين رابطه عقل با علم و

  1عبدا تضا حاتعيان    
                                                                                2شيعان حاتعيان     

 چکيده:

تاري. ع   ن تع    هعزاد تاري. يتتی اس ايخايتايع تاري. تع   ياشيداي  اد  اغازمی شودو  
نيع معيز ا سان از مويودا  ديهت  ع   ان اس  نادمی يا تع   يع حيا  ا سا ی خوي  ادامع می 

اس   ع  "اال سان يع لع"ا سان يع ع   خود ا سان اس  از هعيع رن و يع فتموده اما  علیدهد
ايتان در اهعي  ع   می فتمايد:"ارزش هت ا سا ی  ختد انس  " ياز می فتمايخد:"اغخی ا غخی ا ع   

 واز رايرع ميان ع   ن ديع شبيع رايرع ميان ع   ن اخالق اس اهعچخيع " يتتتيع يی  يازی ختد اس 
." "اس  ع   راه رسيدن ا سان يع خدا ن ديع اس  :"ديع ن ادب  تيجع ع   ديدگاه اما  علی

 خالق رديخداری يع ا دازه ع   اس "ويع عالنه ارتباط ع   يا عل   يز ر هعچون ارتبا   يا ديع ن ا
دا خدو حتی از س خان ايتان ع   را يکی از مبادی عل  ن دا   می دنسويع اس و اما  علی

 ع ادمی يا ان يع  ای اس تتيع مبدأ شخاخ  ادمی اس   ن هعان  وهتوان استیاده  تد  ع ع   مه می
سان ع   مبدأ ن مختأ اصلی معتف  ن عل  اس  يايدو يديعحکع   يعخی عل  استوار  دس  می
 شود نه  عل  ع   افزا اس ويخايتايع ه  ع   ياع  افزاي  عل  می

   ع    ديع  عل  نمعتف وحضت  علی واژگان كليدی:

 

 

                                                           
                                               hatamian152@gmail.com       ارشخاس ارشد  ال  شيعع دا تهاه  تما تاه      و1
                                      دا تجوی  ارشخاسی ارشد رنا تخاسی  دا تهاه رازی  تما تاه                و2
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 چيستی عقل از ديدگاه امام علی

 1حاييلومی میبمیعد مهدی 
 چکيده:

رر  ع رر  ن گسررتتدگی ييا ررا  حضررت  فتانا رری ديرردگاه هررا شيتامررون میهررو  ن ماهيی
سراز يسرتجوی حاضرت اسر و ضرعع ارامرع ديردگاه ا ديترعخدان در ايرع م و رع  زميخرع علی

گتفترع شرده در ايرع زميخرع شری شيتامون معخای  غروی ن اصررالحی ع ر   ييا را  اميتمامخران
رر  میهررو  " هررعشيترريخعاسرر و يترسرری  داشررتع ن يسررتع" در معخررای ی ايررع نا،ه   ترران از میوريی

ا  ن  ان داردا در مرروارد  رراريتد نا،ه مزيررور در متررون مررتتبط  يررع دن میرروِر يرروهت مسررت   يا رر؛ی
ه ی هررا ن عبررارا  گو رراگون ن يررت شايررع خرري   ررع در تت يرربای در نيررود ا سرران يتخررورد مرری رروی

  هررای اميتمامخررانتلررف از ان  ايرر  اسررتیاده اسرر و در امرروزههررای م مخاسرربا  ن سررياق
ع رر  ن متررت ات  در معخررای "د، ن شخرراه گرراه" ن "يخررد زدن ن  هرراه داشررتع" يکررار رفتررع اسرر ا  ررع 

در دن  اصرررالحی ع رر   رراريتد ياشرردو هررا  يررع معخررای  غرروی ان میرردند مرریيتخرری  رراريتی
غتيررزه ن خ ررلتی زانيررع  ع رر   ی هسررتی شررخاختی ن معتفرر  شررخاختی اسرر ا از ايررع عتصررع

گا ررع ن  ار تدهررای شررخاختی  اصررالحی ن هررايی  ررعنيررودی يررا مختررأيی ا هرری يرروده  ررع ني گرری
ی  رراملی از  ظررا  هررا  مخظومررعترروان يررتای ان يتشررعتد   ررع از يهرر  تخيرردن انا عررا ی نووو را مرری
 ايدوشيتامون ع   يع دس  می گیتعا ی اميتمامخان

 ها   ار تدهاو  ني گی ی: ع    علواژگان كليدی

 

                                                           
     M.h.moheb@chmail.ir       استاديار دا تهاه يوعلی سيخا  د تتای مدرسی معارف اسالمی            و1
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يعت سهله و سمحه با ت در یشهيد مطهر  یفقه یمبان  كيد بر سيره علویأ مورد شر

 1میعد يواد حيدری ختاسا ی

 چکيده:

دا ررد ن از  یمت  ررا  اسررال  را سررعاح  ن سررهو   مرراز  یيکرر یشررهيد مرهررت
 رع  یا رديع مرع حرت و(  يرز ديهرت د يلر ی خد: )مايعر  علريک  فر یان ياد م یيتا یيعلع  د يل

 یو يخرايتايع  اعرده  نضرو يرا رنزه ارسرد مردی  ظرت ايتران يروده   اعرده الضرتر اسر  یيع  ظت م
حرا  در  سر   رع میکرو  يرع يررالن خواهرد يرودوا یفتد ضرتر دارد   رع تخهرا مرورد  هر ی ع يتا

دار رد ن هردف  یت هسرتخد ن مضرعون مترت یيرد تأمر  شرود  رع ايرا ايرع  واعرد يکرايع  کترع يا
 يز هعران مضرعون مترتتو يروده اسر ؟ ن ايتران از تیران   اعرده )الحرت ( يرا  یمتحو  مرهت

يررع ميرران  يررانرده ن  یده يررا  اعررده )سررهو   ن سررعاح ( سرر خ)الضررتر( يررا تیرران  ايررع دن  اعرر
 اريتدهايترران را  یشررعتده  ن رر یع  اعررده هررا را متیرران  از هرر  يررت مررهعا خررد ديهررت ف يهرران ايرر

ع خررود  )الحررت ( را متيرروط يرر ین اصررو  یا رردو ف يهرران  ييتررتت در مباحرر  ف هررد ین مرريکسررا
فتمروده  یدا سرتع ا رد ن يتخر یحکر  حکرومت یدا خردو امرا  اعرده )الضرتر( را يتخر یش   مر

 یرا ييران  رتده ا ردو ايرع در حرا  یامرور ديهرت یاسر  ن يتخر یحک  ضرتر یا د  ع میاد ان  ی
تیاده  کرتده ا رد ن ان را يرع  را  سرهلع ن سرعیع اسر ی  از  اعرده اعواًل ف يهراِن مترأختاس   ع مع

 یاز ايرع  اعرده در ميران فتواهرا یيت ترعتده ا ردا ييترتتيع يهرته يرت یيرا ف هر یو اصر ی اعده ا
 شودو یياف  م یمتحو  م دس اردييل

 و  سيته علوی: شتيع   سهو    سعاح   ال حت   ال ضترواژگان كليدی
 

                                                           
  dr.mjheydari@gmail.com     عضو هيأ  علعی دا تهاه    و1

mailto:dr.mjheydari@gmail.com
mailto:dr.mjheydari@gmail.com
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 البالغهوحدت حقه حقيقيه در نهجتفاوت وحدت عددی و 

 1عبدا کتي  خا کی

 چکيده:

دريرراره مسررتلع توحيررد در عبررارا  متعررددی يررع ييرران ايررع میهررو   حضررت  علرری
شرده ا دو در تاري. ا ديترع اسرالمی  سرب  يرع ايرع عبرارا  دن  روع تیسريت متیران  ارامعشتداختع

را از  رررال   اسررر و تیسررريت ان  نحرررد  عرررددی ن تیسررريت دن  نحرررد  ح رررع ح ي يرررع
ا رردو رنش مررا از  تفرری يررت مبخررای  واعررد اصررو  ف ررع ازيعلررع يتداشرر   تده اميتا عررامخيع

اصا ع ا ظهور ن  یروه صریيه نهرورگيتی ن از  رتف ديهرت يرت مبخرای شيوسرتهی درن ری ايرع دن 
هاسرر و يخررايتايع در ايررع م ا ررع داليرر  هررتدن  ررتف را يررع رنش تیسرريت يررا مبررا ی  ررامالن يررع ان

از ايررع عبررارا  را  اصررو ی مورديترسرری  ررتار داده ن  هايتررًا م  ررود اميتا عررامخيعمخر رری ن 
تبيرريع خررواهي   ررتدو در شايرران يررا تويررع يررع اشررکاالتی  ررع تیسرريت ان  دارد تیسرريت دن   تیسرريت 

 م تار ما خواهد يودو

 ا بالغعو  توحيد  نحد  عددی  نحد  ح ع ح ي يع   هج: حضت  علیواژگان كليدی

 

 

 

 

                                                           
                abdolkarim.khalaki@chmail.ir ارشخاسی ارشد رشتع فلسیع ن  ال  اسالمی دا تهاه اما  صادقدا تجوی  و1
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 و بازتاب آن در كالم شاعران و نويسندگان ت دانش از نگاه امام علیفضيل

 1علی خضتی

 چکيده:

ييخرد گو رع  رع هسر  میح ي   دا    روری اسر   رع در شتترو ان  ا سران  يهران را ان
يايدو  رور دا ر  متاتبری دارد  رع يراالتتيع ان   رع تخهرا ا سران را يرا ن يايهاه خود را در هستی می

دهررد ن يررع م  ررد اعررالی  خرردا يلکررع ان را در ايررع مسرريت حت رر  میخررود اشررخا میراه تکامرر  
ن اديبرران  علرر  ن علرر   رسررا دو از ايررع رنی هعررواره در  ررال  مع رروميعا سررا يی  می

 سرتهی تجلير  شرده اسر و امرا  علریا دنزی يسيار مورد تأ يرد  رتار گتفترع ن از ان يرع شاي
دا ر  ن سر خوری اسر  چرع در  تراب گهرت يرار  هرج   يز  ع خود  عو ع  ام   عرا  در فضر  ن

ا بالغع ن چع در ديوان خود ا سرا ها را يرع فتاگيرتی ايرع گرخج شايران  اشر؛يت تتروين  عروده اسر و 
ه علرر  ن دا رر  را در تیليلرری فضرريل  ن يايهررا-مررا در ايررع يسررتار يررتا ي  يررا رنشرری توصرريیی

سرر ع شرراعتان ن  ويسررخدگان  ای از يازترراب ان را درتبيرريع  عرروده ن يلرروه  ررال  امررا 
مضراميع  رال   فتاخروا ی يرا ن  ويسرخدگان دهرد  رع شراعتانيترسی  عرايي و يافترع هرا  تران می

 ياعر   تيرن ايرع از ديهرت از  رتف ن ا د داسر  ي تريد را  المتران  رتف يرک از  اما 
ری گیترار امرا  علریمی ا دو ن يرع  ظرتخوا خرده شرده يرت ييتتت تأثيت در ايرع زميخرع  رسرد تجلی

در  ررال  شرراعتان ن  ويسررخدگان فارسرری زيرران ا عکرراس ييتررتتی دارد ن ايررع يررع خررا ت ارادترری 
 دار دو  م  وصًا اما  علی اه  يي اس   ع ايتا يان يع 

 و  ادييا دا     هج ا بالغع  ديوان اما   فض  ن اما  علی واژگان كليدی:

                                                           
 alikhezri84@yahoo.com       استاديار گتنه زيان ن ادييا  عتيی دا تهاه خليج فارس  يوشهت     و1

mailto:alikhezri84@yahoo.com
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 واكاوی فرجام كودكان پس از مرگ
ْواَلُد اْلُمْشرِِكيَن بررسی 

َ
ِة " آَباِئِهْم  َمَع  متنی و داللی حديث"  أ ْواَلُد اْلُمْسِلِميَن َمَع آَباِئِهْم ِفي اْلَجنَّ

َ
اِر َو أ  ِفي النَّ

  1دانند خلوصی
 2ميالد اسعاعيليان

 چکيده:

يکرری از سررواالتی  ررع  هررع يوامررع ديخرری را يررع خررود معررروف داشررتع اسرر   ست وشرر  
 مخيعاگیتررع ا رردودر  ررال  اميتا عرر  ررع در سررخيع  یو يرر  دارفررا ی را نداع ود ررا ی اسرر  

مخيع را در  يامرر  اا یررا  مرر يررع ايررع موضرروع داده شررده اسرر و علرریشاسرر ی  ايرر  تأمرر  
ملیررن يررع ايترران در يهترر  ن ا یررا  متررت يع را ملیررن يررع ا هررا در يهررخ  عخرروان  عرروده 

رنيتنسرر  ن رری هررت حرردي  ضررعيیی ا دوحرردي  مرر؛ ور گتچررع از  یرراا سررخدی يررا ضررعف 
ا زامررا يتسرراختع ن مجعررو   يسرر ودر ايررع شرر نه  شرر  از يترسرری سررخدی ن دال رری حرردي  

 م؛ ور يتا ي  تا فهعی يامع از ان در  خار ديهت احادي  متتبط  ارامع  عايي و

 : ست وش   ود ان  متگ    د حدي وواژگان كليدی

 

 

 

 

                                                           
   kholosi56@gmail.com  متهد دا تجوی د تتی علو   تان نحدي   شتدي  ييع ا عل  دا تکده ا هيا   دا تهاه فتدنسی  و1
 miladesmaelian@yahoo.com   دا تجوی  ارشخاسی ارشد تیسيت  تان  دا تکده تتيي  مدرس  تان متهد  و2

mailto:مشهد%20kholosi56@gmail.com
mailto:miladesmaelian@yahoo.com
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 منين علیؤعقل درسيره اميرالم وجايگاه علم ومفهوم 

 1 ازيال خوايع فلک
 2خديجع ايادی ناي ان

 چکيده:

 بررن ايررا   ررتان هرردف از افررتيخ  ا سرران عبرراد  خدان ررد متعررا  اسرر وايع عبرراد  
 يرز شرخاخ  خردا را  ارزشرعخد خواهرد يرود ن امرا  علریشرخاخ  ياشرد اها ع ن توأ  يااگت اگ

هررای سرر  ايرردو يکرری از ايزاريررن علرر  يررع دان  ديررع معتفرری  تد ررداايع شررخاخ  ميتوا ررد از  ت
مه  ا تساب عل  ع ر  اسر و ع ر  هر  ريترع علر  ن دا ر  اسر  ن هر  يرع نسريلع ان افرزنده 
ميتررودوع   حجرر  يررا خی خدان ررد متعررا  ن نيررع تعررايز ا سرران ن عامرر  يتتررتی ان يررت سررايت 
مويودا  اس و يرا  عرک خرتد اسر   رع صرواب ن  اصرواب ن حرن ن يا ر  شرخاختع ميترود ن 

يرا يهران ن يزرگترتيع د يا ا عيخران  رد  يرتدارد  يخرايتايع ع ر  هعاهخرگ  خخرده ا سران فتد ميتوا 
يرر   ررتار دادن سرريته حضررت  هدف از ايررع م ا ررع ايررع اسرر   ررع يررا میورسررتمايع انسرر و

 يايهاه عل  ن ع    ن میهو  ا ها مورد يترسی ن تبييع شودو علی

   ع    عل و: سيته حضت  علیواژگان كليدی

 

 

 

                                                           
                  tabriz796@gmail.comمزهتا فا عع شتدي  فتهخهيان دا تهاه  ارشخاسی م رع دا تجوی و1
 abadikhadijeh@yahoo.com ی علو  نمعارف  هج ا بالغعد تت  دا تجوی مزهتا فا عع شتدي  فتهخهيان دا تهاه مدرس و2

mailto:tabriz796@gmail.com
mailto:abadikhadijeh@yahoo.com
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 و تطبيق مبانی حکمت متعاليه با اين مقام نفس دركالم حضرت علیفوق تجرد مقام 

 1شهت ی حبيب ا لع دا    
 2مهدی مخیتد
 3 میسع موحدی اص 

 چکيده:

درياب معتف  نشخاخ   ی  اهتعا  ني ه ای دار د ن ان را  مخيع علیاحضت  اميتا ع
راهی يه  رسيدن يع معتف  رب می دا خدا يخايتايع م اما   ی  مخی ت در تجتد يتزخی ن ع لی 

يتوا د در خود يای دهد ن   يس  ا يلکع  ی  دارای م ا  فوق تجتد اس   ع يعيع متاتب  عا يع را
وق تجتد  ی   عبار  اس  از تجتد  ی  از ماهي   ماهي  در هيچ حدی متو ف  تود و  ظتيع ف

ي ف  يس    ؛ا حد  حکاي  از حد ن   ور شیم ن ضعف ن     ان دارد  ن حا  ايخکع  ی  را حد
مخر ی يتای ان  يس  هت چخد ان را  سب  يع مافو   حد يع معخای  یاد اس و ايع  ظتيع ا چخان شتيف 

اع  از اصا   نيود  نحد  نيود  تتکيک نيود  حت    اس   ع تعامی مبا ی حکع  صدرايی 
ن يايد   خدای ز جيت نار  يع ه  متتبط ن شيوستع میيوهتی ن اتیاد عا   ن مع و  را يع صور  سلسلع

دا س  شخاخ   ی  در ايع م ا   يدنن فه  ايع مبا ی ميست  يس و  ی  در ايع م ا  خ وصياتی 
و ما شودهی ن م ا  ات ا  ييع ماسوی ا لع ن حن تعا ی را دارا میاز  بي  نحد  ح ع نليع  خليیع ا 

يترسی می  خي  ن استخباط  مخان علیام ا  خاص  ی  را  بن فتماي  اميتمدر ايع  وشتار   ايع 
 های فالسیع مکتب صدرايی را يا ان  يرور مستد  تربين می دهي و

 و اما  علیيوهتی  خليیع ا هیتجتد از ماهي   فوق تجتد   ی   حت    واژگان كليدی:

                                                           
 Shahraki14@gmail.com                              گتنه فلسیع ن  ال  دا تهاه    عضو هيت  علعی و1
 mmonfared86@gmail.com                           عضو هيت  علعی گتنه فلسیع ن ال  دا تهاه    و2
 movahedi114@yahoo.com       دا تهاه      ارشخاسی ارشد فلسیع ن ال  و3

mailto:Shahraki14@gmail.com
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 البالغهآثار علم و حکمت از منظر نهج

 1علی دشتی
 2فيتنزه شیيعی مهت 

 چکيده:
هررا  ررع ت ررويتی رنشررع از علرر  ن حکعرر  ارايررع شررود الز  اسرر   ررع اثررار انيررتای ان

شخاختع گتددو از ايع رن يايسرتع اسر  ترا  هراهی يرع اثرار علر  ن حکعر  در مخظرت  هرج ا بالغرع  
اثرار علر  در  هرج ا بالغرع  علریشودودر ايع ش نه  سرعی شرده  يرا  يترسری سر خان امرا  

ای ا جرا  يافترع ن متاحر   تاي ا رع-ن حکع  را ارزيرايی  خي وتی يرن حاضرت يرع شريوه اسرخادی
توصريف  تی يرن ن تبيريع در ان ايرتا شرده اسر و ايرع شر نه  ييرا هت ايرع اسر   رع گا رع سع

اثار عل  ن حکعر   هت ردا  در سرع يخبرع اعت رادی ن ديخری  اخال ری ن ايتعراعی  اير  يترسری 
 اس و

 واثار حکع     هج ا بالغع  عل   اما  علی واژگان كليدی:
 
 

 

 

 

                                                           
 alidashti1214@yahoo.com     دا تجوی د تتی علو   تان ن حدي        و1
 علو   تان نحدي دا   اموختع  ارشخاسی ارشد  و2
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 البالغه در نهج علی اه امامديدگ ها و منابع تحصيل علم و حکمت ازموانع، ابزار

 1علی دشتی

 2فيتنزه شیيعی مهت

 چکيده:

هعرران گو ررع  ررع نيررود خرراريی اشرريام يررع شررتايط خاصرری  يرراز دارد  ررع زميخررع سرراز ان 
اس   مروا عی  يرز دارد  رع از نيرود ان يلروگيتی ن ان را يا ر  مری  خردو علر  ن حکعر  هر  

هرا  يرز مروا عی دارد  رع يايرد ترا حرد امکران ان سرازد ندارای شتايری اس   ع ان را می رن مری
هررا دنری  ررتدو در ايررع شرر نه  سررعی شررده اسرر  موا ررع تی رري  علرر  ن را شررخاخ  ن از ان

  ررت شررودو رنش تی يررن در ايررع  ن از ديرردگاه امررا  علرریهررای  سررب احکعرر  ن راه
ای اسر  ن متاحر  سرع گا رع توصريف  تی يرن ن تبيريع در ان  یراا  تاي ا رع –ش نه  اسخادی 

در  هرج ا بالغرع  مرراين سر خان امرا  علریشده اس و ايع شر نه  ييرا هت ايرع اسر   رع 
ن اهر  مخرايع تی ري  علر  ن  هرای شرخاختخدترتيع ايرزارحرواس شخجها رع  ع ر  ن  لرب از مهر 

ی ن ا یسرری ن ووو ودر  هررج ا بالغررع از حکعرر  عبارتخررد از شيررامبتان ن ان يررام ا هرری  ايررا  افررا 
عررواملی هعچررون عخرراد ن  جايرر    یررت   یرراق ن دنرنيرری  ارزنهررای دنر ن دراز ن ووو يررع عخرروان 
موا ع دستيايی يع عل  ن حکعر  يراد شرده اسر و در م اير  عرواملی چرون ععر   کرتدن  هروا ن 

 رن دوشعار می هوس  د يا شتستی  غتنر علعی  نووو از مهعتتيع افا  عل  ن حکع  يع

 وايزار  موا ع   هج ا بالغع  تی ي  عل   اما  علی واژگان كليدی:
 

                                                           
 alidashti1214@yahoo.com       دا   اموختع  ارشخاسی ارشد علو   تان نحدي  و1
 دا   اموختع  ارشخاسی ارشد علو   تان نحدي  و2
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 با تکيه بر پاسخ به فرضيه داروين یرابطه علم و دين در سيره امام عل

 1سهيال د ک 

 چکيده:

ی علرر  ن يکرری از مسررام  مهعرری  ررع در  ررو  ترراري. يتررت مرررتم يرروده ن هسرر  مسررتلع
ميران ان دن اسر و تبيريع ع ال ری ديرع ن رايررع ی ان يرا علر  يکری از ديع ن  وع رايررع ن تعامر  

 علر  در ييا را  امرا  علری يهتتيع شيوه هرا يرتای دعرو   سر  يروان يرع ديرع داری اسر و
يايهرراه رفيررع ن متعررا ی دارد يررع گو ررع ای  ررع هويرر  ا سررا ی ا سرران  نايسررتع يررع ان ن سررعاد  ن 

 ررع  رروچکتتيع تعررارض ن يررانر يررت ايررع اسرر   یک ي ترری اش در گررتن ان اسرر و از  تفرر يرر
مروارد تعرارض علر  ن ديرع يرع از  یديرع نيرود  رداردو فتضريع دارنيرع يکرتضادی ميران علر  ن 

ای م تلررف حيررا  يررع  ررور مجررزا ن رند زيررتا يخررايت يررانر اديرران هررت يررک از گو ررع هرر یشررعار مرر
ت را يرع چرا   يع نيرود امرده اسر و چرار ز دارنيرع ان ريع  سری يرود  رع ايرع  رتز تیکر یدفع

تبيريع ديردگاه  یعا عران ن دا ترعخدان مسرلعان در شر  تيد ن فتضيع تکامر  را شايرع گر؛اری  رتدو
ايرع  ی رتده اسر  يرع نا ران یم ا رع ی حاضرت سرع اسال  شيتامون  ظتيرع تکامر  يرت امرده ا ردو

شر نه  عبرار  اسر  از ايخکرع ايرا  ايرع یي رتدازدو مسرتلع اصرل یمسرتلع از مخظرت امرا  علر
 لعرا  گهتيرار  رتار داد؟  یع را مرورد ارزيرايايرع مسرتل یوا ي  از فتمايترا  امرا  علرتر یم
هعچرون يسرياری از مروارد ديهرت  درايرع مرورد  يرز  ستشار از علر  ن حکعر  مروال علری ن

 اميد اس   ع راههتا ياشدو

   فتضيع دارنيع  تعارضويع  رايرع عل  ن ديع  اما  علی: عل   دواژگان كليدی

                                                           
 soheiladelkesh@yahoo.comفلسیع ن  ال  اسالمی دا تهاه ييتيخد      -دا   اموختة رشتع ا هيا  ن معارف اسالمی و1
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 از سيره امام علیتبيين و بررسی رابطه علم، عقل و دين 
 1حسيع دن تدنس 
 2حسخعلی ي تيار  تايادی
 3عز  ا ع  يتا ی فتاها ی

 چکيده:
ع   ن ديع از ا چع در ايع م ا ع مورد تويع  تار گتفتع اس  اهعي  ن يترسی رايرع عل   

می ياشدو از يعلع مباحپی  ع ييا هت اهعي  ايع موضوع اس   شأن ن مخز    ديدگاه اما  علی
ع   مه  تتيع  ععتی اس   ع خدان د يع  ا سان اس و از  هاه اما  علی عل   ع   ن ديع در

ا سان ارزا ی داشتع اس و نيوهی را  ع می توا ي  در مبی  ع    عل  ن ديع مرتم ساختع ن مورد 
دهي  ن از ان مخظت در يی  ع   ن ديع  ظت افکخي    سب  ع   ن تجتيع ديخی تأم  ن يترسی  تار 

اس و در ايع مخظت متاد از ع   معارف ا تزاعی  تیليلی ن استدال ی ن يا يع تعبيتي شهود ن تجتيع 
ع ال ی اس  ن م  ود از تجتيع ديخی تجتيياتی اس و  ع يت شايع ع   می ياشخد ن در ديهت سو 

ع   را يکی از مبادی عل  ن دا   «   ت ن ياد خدا  رنشخايی ع   اس و»يد: می فتما حضت 
می دا خدو حتی از میهو  س خان ايتان می توان استخباط  تد  ع ع   مه  تتيع مبدأ شخاخ  ادمی 
اس   ن هعان  وه ای اس   ع ادمی يا ان يع حکع   يعخی عل  استوار  دس  می يايدو ايتان در 

يتيدن ن ح   تدن  ا ديتع را خرا اش؛يت می دا خد  در حا ی  ع ح  را امتی خرا م ايسع ميان ا د
يتدار می شخاسا خدو در يتخی احادي   يز ع   را شيتوای ح  معتفی می  خخد ن ديهت احادي  ه  
يتايع  کتع نا یخد  ع: ع    اص  ن ريتع عل  ن دعو   خخده يع فه  اس و هاي  ايخکع  هار ده   در 

ا ع سعی  عوده اس  از گخجيخع ی شت از راز ن رمز  هج ا بالغع  توشع ای هت چخد ا د  در ياب ايع م 
 عل   ع   ن ديع ن رايرع ا ها يتداردو

 و  سيته اما  علیع    عل   ديع واژگان كليدی:

                                                           
 تتای فلسیع تعلي  ن تتيي  دا تهاه اصیهاندا تجوی د  و1
 عضو هيأ  علعی دا تهاه اصیهان و2
 kishani-farahani@yahoo.com                    دا تجوی د تتای فلسیع تعلي  ن تتيي  دا تهاه اصیهان          و3
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 ضا پيرامون امام علیبررسی و نقد انديشه رشيد ر 
 1عبدا تحي  رضاشور

 چکيده:

هررا ن مسررام  اختالفرری ميرران اهرر  سررخ  ن شرريعع يرروده  ررع  تابمسررتلع امامرر   از 
مخررانتا  م تلیرری در  رری سررا يان دراز در مررورد ان  شررک  گتفتررع اسرر و متیکررتان ن عا عرران 

ا رردو از يعلررع ايررع افررتادا رشرريد رضررا از معاصررت  يررز يررع  ويررع خررود يررع ايررع مسررام  شتداختع
ود )ا عخررار(ا يررع مسررتلع امامرر  ن  وا ديترران ن دا تررعخدان اهرر  سررخ  يرروده  ررع در تیسرريت خرر

اشررکاال  خررود يررت مبررا ی شرريعع شتداختررع اسرر و تیکررتا  رشرريد رضررا  تررأثيتا  يسررياری يررت 
م ا بان سرخی مر؛هب داشرتع اسر و رشريد رضرا عرالنه يرت ت تيرت يديرد اشرکاال   ردمام يرت 

ع در ايرر ای را  يررز مرررتم  ررتده اسرر و تررازه در يتخرری مسررام ا اشررکاال  امامرر  ن اهرر  تترريع 
  گررزارش ن ر تیسرريت ا عخررار شيتامررون امررا  علرریم ا ررع  تیکررتا  ن اسررتدالال  رشرريد رضررا د

   د گتديده اس و

 ويترسی رشيد رضا  اما  علی    د واژگان كليدی:
 

 

 

 

 
                                                           

 gol.rezapour@gmail.com     ن دا تهاه            حوزه یاستاد سروم عا دا تجوی د تتا ن  و1
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 در جذب و هدايت مخالفان منانؤاميرم یو فرهنگ یعلم شيوه هایمطالعه 
 1 انس رنحی يت دق  

 2صا ه  تيا يان
 چکيده:

حکومرر    ييررع  یرراا فتصرر  تتررک یعلرر تمامخررانيام یععلرر تهيمرا عررع سرر
ررط ان يزرگرروار ن اععررا  س یاسررالم رراز اهعی  یفتهخهرر یهررا اسرر يتوسی دنچخرردان يتخرروردار   يی

 - ییيتوصرر وهياز مخررايع دسرر  ان   ن شرر یدر گررتدانر یم ا ررع يررا رنش  تاي ا ررع ا عيرراسرر و ا
 تمامخررانين سرر خان ام یععلرر تهيسرر ینا رران دفداده هررا  ن يررا هرر  يررن تیل عيرردر تجز یلرريتیل

م ا یران    يدر يهر  ير؛ب ن هردا ین فتهخهر یعلعر یهرا وهياز شر یتيردر يهرته گ یعل
گیتهرو ن  وهياسر   رع شر افترعيدسر   جرعي ت عيرمخبرع  يرع ا عيتتيع  ن مروثتتتيع عخوان شراخ 

 ی رع از سرو و راگونگ یدر يرواب يرع شتسر  هرا ین  تا ر یمخر ر یرامع اسرتدا  هرام؛ا ته  ن ا
از  یيده شررده ن هعچخرريع رنش امرروزش ععررومشتسرر م ا یرران ن دشررعخان از ان حضررت 

يهر  يرع  رار گتفترع شرده اسر  ن در  عيردر ا یعلر یاس   رع از سرو يیها وهيش عييارزتت
     را داردو عيتتتيم؛ا ته ن گیتهو ي ان يم عيا

 م ا یانو   يي؛ب  هدا  یفتهخه  ی  علعم؛ا ته ته يس  : علیواژگان كليدی

 

 

 

                                                           
 k.roohi@modares.ac.ir                 تهتانعضو هيا  علعی گتنه علو   تان ن حدي  دا تهاه تتيي  مدرس و1
 salehgh313@gmail.com                     تجوی د تتی دا تهاه معارف اسالمیدا و2
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 «بسيط الحقيقة كل االشياء»نمود حکمت علوی در قاعده صدرايی 
 1میعود زراع  شيتع

 چکيده:
از يعلررع  واعررد اصررلی ن « يسرريط ا ی ي ررة  رر  االشرريام ن  رري  يترریم مخهررا» اعررده 

 ليرردی در حکعرر  متعا يررع يررع حسرراب مرری ايرردو يررت اسرراس ايررع  اعررده يايررد شرر؛يتف   ررع 
 ع يسريط ن صرتف اسر   در عريع يسريط يرودن  در هعرع اشريام ن م لو را  حضرور خدان دی 

داردا حضرروری  ررع از علرروی متتبررع ان  عرری  اهررد ن هعچخرريع ياعرر  هعررع خرردايی  عرری شررودو 
فرری تی يررن  ررال  »لی يررا عخرروان مالصرردرا در  ررتم ايررع  اعررده  ا هو ررع  ررع خررود در ف رر

تخرری اسرر   يررع شررد  تیرر  تررأثيت ي ترران داده « اميتا عررامخيع ن امررا  ا عوحررديع علرری
 یأن يعيرع ا  رتان فر» رتار دارد  رع  چرون ايرع سر ع س خان حکع  اميرز حضرت  علری

در تی يررن حاضررت سررعی مرری شررود تررا ميررزان اتکررام «و يررام يسرر  ا لررع ن أ ررا   رررة تیرر  ا بررام
ن عبرار  هرای ديهرت ايتران در  رتم ن  رار تد  درا يرت ايرع عبرار  از حضرت  علریمالص

  تان داده شودو« ط ا ی ي ة    االشيام ن  ي  يتیم مخهايسي» اعده 

   مالصدرا  حکع  متعا يع  يسيط ا ی ي ةواميتا عامخيع علی واژگان كليدی:
 

 

 

 

                                                           
 m.zeraatpishe@birjand.ac.ir     استاديار گتنه فلسیع ن  ال  اسالمی دا تهاه ييتيخد       و1

mailto:m.zeraatpishe@birjand.ac.ir
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 تعليم؛ تعلم وتعقل در سيره علیاهميت 

 1فا عع زيخلی شور
 2ا ها  عباسی   

 چکيده:

مسرل  اسر   يلکرع  ی رع تخهرا در يرانر شريعيان  امرت یامرا  علر یيايهاه يتتت علعر
امررتنزه يهرران   از ا ديتررعخدان غيتمسررلعان  يررز يررع ان اعتررتاف دار رردو  یسررخ  ن يسررياراه 

يرري  از هررت ن رر  ديهتتتررخع علرر  ن دا رر  اسرر  ن ترری  ررتان مخبررع اصررلی ن اساسرری ععررو  
ييران يرتای مرتد  ن تبيران مسلعا ان اس  ن  ترايی اسر   رع از هرت گو رع اشرتباه در امران يروده ن 

هرت چيررزی اسر  يخررايتايع ايرتاد شرربهع در ايرع مررورد يايهراهی  ررداردو ن هعچخريع رنش  ررار در 
 رع  در ايرع شرتن،ه   رد دارد يرع ايرع هردف يتسرد  ايع شتن،ه يع صور   تاي ا ع ای يروده اسر و

 از عل  حضوری خدان د ستچتعع گتفتع اس و عل  اما  علی

   نالي   شيعيانوميتا عامخيععل   اواژگان كليدی: 

 

 

 

 

                                                           
  shahid3222.f@gamil.com                     دا تجوی  ارشخاسی دا تکده علو   تا ی زاهدان         و1
 e.abbasi@gmail.com               ارشد علو   تا ی  دا تهاه سيستان ن يلوچستان              دا تجوی  ارشخاسی  و2
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 در ايجاد تفکر مذهبی شيعه از منظر عالمه طباطبايی علی امجايگاه ام

 1حعيدرضا شاملو

 چکيده:

 هررتِی ديخرری عالمررع  با بررايی میهررو  تیکررت يکرری از میرراهي  يخيرراديع در سرر هت يهرران
ای از مررواد مرر؛هبی اسرر و تیکررت مرر؛هبی از مخظررت عالمررع  با بررايی  تیکررتی اسرر   ررع مرراده

مر؛هبی  رع در تعرا ي  ان مرر؛هب اسر  را  تيجرع يدهردو نررواهت ديخری  حجر  ع لری ن  تررف 
رندو يررا هررای رسرريدن يررع مررواد تیکررت مرر؛هبی يررع شررعار مرریمعخرروی از  ظررت عالمررع  با بررايی راه

در ايجراد تیکرت  علری عالمرع  با برايی    ر  امرا  هاه يع ميتاث علعی يرع يرای ما رده از 
ا رع  تران دادن رسردو ترالش ايرع م   تی ماثت ن  اير  تويرع خراص يرع  ظرت مری م؛هبی شيعع 

  گيررتی تیکررت مرر؛هبی شرريعع از ديرردگاه عالمررع  با بررايی اسرردر شررک  يايهرراه امررا  علرری
هرای رسريدن يرع تیکرت مر؛هبی ر نرواهت ديخری  در تبيريع راه  ع يع تیلي  يايهاه اما  علری

 شتدازدوحج  ع لی ن  تف معخوی ر می

   عالمع  با بايیوعلی تیکت م؛هبی شيعع  اما اژگان كليدی: و 

 

 

 

 

                                                           
 hamidrezashamluo@yahoo.com               حوزه علعيع    ن مدرس معارف در دا تهاه ماليت       3دا   اموختع سره و1
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 عّقل در سيره اميرالمومنين علیتعليم، تعّلم و ت

 1 یيسع شتيعتی  ياست

 چکيده:

 رارگيتی  رروه  يرتنی فهر  ن در  فرررتی اسر   رع در ايررا  ن رنايرا  يرت  ررزن  يرععقل  
ری جلا هل اسر و  مرورد ترويي.  رتار گتفترعمخردی از  يرتنی ع ر   ن عد  يهته تع ی  تأ يد شده

لل  رر  نرراهتی( ييرران عقلل   للا برللاو ا م ه      يرر  يررا خی ان  م رروی )حجی  عرراال   گررت حجی
ترتيع ترتيع ن مهر ع ر  را مرعتع  روای درن ری انسر و حضرت  علری ا سا ی ن مهار خخرده

مبدأ شرخاخ  ا سران  ميرزان حرن ن يا ر   صردق ن  ر؛ب  خيرت ن شرت  خوشرب تی ن يردي تی 
ا بالغررع  ع رر  در  هج  بررن سرر خان گوهتيررار حضررت  علرری يررا  ررعدا سررتع اسرر و از ان

ياشرد ن ع ر  عا ر  يرا علر  ن ای يرتای رسريدن يرع حکعر  میيکی از مبادی عل  ن دا   ن  روه
يايررد  ضررتنری اسرر  تررا در ايررع  وشررتار  شرر  از شررتم م ت ررتی از نا،گرران ا رر  افررزاي  مید

رر  ن ارتبرراط ان رر  ن تع ی مررورد  خکرراش  يته حضررت  علرریهررا را در سرر ليرردی شرر نه   تعلی
 راه تکام  را ييايي و  تار داده تا در سايع  ال  ان حضت 

 ا بالغعو هج  تعلي   تعلی   سيته  حضت  علی : تع ی  واژگان كليدی
 

 

 

 

                                                           
 Shariati_205@yahoo.com      اسالمی ازاد دا تهاه اسالمی  ح وق مبا ی ن ف ع ارشد ارشخاسیو  1
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 البالغههای بنيادين امامت شيعی در نهجبررسی مؤلفه

 1میعد شتيیا ی
 2ايادیعلی عباس

 چکيده:
يا سايت م؛اهب  يي ی افتتاق مکتب اه يع   رعتتی امام  شيعی  اساسی ظتيع

اسالمی اس و يع هعيع د ي  اس   ع شتداختع يع ايع  ظتيع  از اغاز مباحپا   المی ر ع يدتی در 
های اخيت چخيع فکتان معاصت در دهعيتخی رنشعتويع يوده اس ومی  شتر گ ن  اي ی اساليامعع

يتخی متکلعان امامی دهخد  ع تتوری امام  شيعی چخد سده ش  از صدر ان  ن يع دس  تتنيج می
شود  ع متأثت از ا ديتعخدان معتز ی يود د  تدنيع ن تأسي  شده اس و اما يا  خکاش ييتتت  رنشع می

ی امام  شيعی های ععدها بالغع  تعامِی ما یعتتيع متون حديپی شيعع ما خد  هج ع در  هع
   گزيخ  ا هی اما       ييع  متد  هايی ما خد مت زي  اما  در امموردتويع امامان يوده ن يع گزاره

هايی  ع چخيع  ني گیه  ودر يسط يد اما   ن مسان ي  ا هی يودن امام   ت تيه شده اس
متکلعان امامی يتای اما   املخد  از  بي  حج  ا هی يودن  عا   يع عل  غيب يودن  ن ا هو يودن ن 

ت   وشتار حاضا دوالغع يع صتاح  ييان شدها بنيوب تبعي  از اما  يتای احاد ام  اسالمی  در  هج
های دهد  ع تعا  ما یعرسد ن  تان میا بالغع يت میهای اما  را در  هجايعاد  لی امام  ن ني گی

های خيع  استدال چدار دو ه يي تتيع احادي  اه ی امام  شيعی  ريتع در  هع ظتيع
يی  خود  ن   اميتا عامخيع ا بالغع  تم يز ننايف مت اي  اما  ن ام  را از  هجدر احتجا  يت اح ی

  خدون يی  می
 های اما   ايعاد امام وا بالغع  ني گیی امام    هجامام    ظتيع واژگان كليدی:

                                                           
 استاديار دا تهاه شيتاز و1
 aliabasabady@gmail.com                دا تجوی د تتی دا تهاه    و2
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 ؛ با تأكيد بر منابع اهل سنتزد رسول خدان ايگاه علمی امام علیج
 1مع ومع شتيیی
 2میسع رفيعی

 چکيده:

  از يعلع يتيستع تتيع مساملی اس   ع از صدر اميتمومخان اما  علی يايهاه علعی
ع يسياری از دا تعخدان مسلعان ن غيت مسلعان يوده اس و تاري.  گواهی  اسال  تا خون مورد تويی

عاس   ع اما  علی صادق يت ايع  کتب رسو  خداتتيي  يافتع مکتب نحی ن شاگتد انی  م ادی
  ات از شيامبت خ  يزرگتتيع دا تعخد ش   ن يتتتيع میست  تان  تي  ن سخ  شتيف ان حضت

            در مخايع معتبت  يايهاه علعی اما  علیشيتامون می ياشدو ده ها رناي  از رسو  خدا 
اه  سخی  ا عکاس يافتع اس   ع يکی از ان يسيارها  حدي  متهور " ياب" يا سخدهای صیيه ن 

ی ياشد: " أَ ا َمِديَخُة ا ِعلِ  َن َعِلیٌّ َياُيَها / أَ ا َدار ا ِیکَعِة َن َعِلیٌّ َياُيَها / أَ ا حسع  ن ا یاا گو ع گون م
َمِديَخُة ا ِیکَعِة َن َعِلیٌّ َياُيَها "و يتخی ديهت از ايع رنايا  عبار  اس  از: َعِلیٌّ َعيَبُة ِعلِعی   َعِلیٌّ َياُب 

ِتی َما مَّ
ُ
ٌع ِِل ِتی ِمع َيعِدی َعِلیُّ يُع َأِيی َ اِ ٍب  ِعلِعی َن ُمَبيِّ ُأرِسلُ  ِيِع ِمع َيعِدی  َعِلیٌّ َعَتَبُة ِعلِعی   َأعَلُ  ُأمَّ

ُ  ا َخاَس ِمع َيعِدی َتأِنيَ  ا ُ تاِن َما اَل  ِتی َعِلیُّ يُع َأِيی َ اِ ٍب   َعِلیٌّ ُيَعلِّ    َأ َضاُ   َعِلٌی   َأ َضی ُأمَّ
اه يی   يايهيا يترسی مخايع رنايی  تیسيتی  تاري ی ن  المی مورد نثوق اه  سخی  عَلُعوَن   ن و و ويَ 

 يع اثبا  رسيدو  زد رسو  خدا مخان اما  علیاهعتا ن فتازمخد اميتم

   عل   اه  سخی و     رسو  خدااما  علی واژگان كليدی:

 

                                                           
 DR.MSHARIFI@CFU.AC.IR                      استاديار دا تهاه فتهخهيان   شتدي  حضت  مع ومع )س(    و1
     DR.RAFIEI@CFU.AC.IR                                                استاديار دا تهاه فتهخهيان   شتدي  اي  ا لع  ا  ا ی )ره(      و2

mailto:DR.MSHARIFI@CFU.AC.IR
mailto:DR.RAFIEI@CFU.AC.IR
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 توحيد حقيقی در بيان علوی

     1مجيد شع  ايادی حسيخی                                    

 چکيده:

 ال  ايتان در توحيد حضت  حن اس و صی  توحيد  مخيعااز شهیتی های ييان اميتا ع
از مهعتتيع ن  ليدی تتيع صیا  ا هی اس و تا ا جا  ع يسياری از ع ايد شيتامون ايع مستلع شک  

يه  می توان مورد نا انی  تار دادو توحيد خدان د را از سع  تد ن اهعي  ني ه ای شيدا می  خدومی گي
ان اس   ع توحيد را يع عددی ن غيت عددی  مخيعا  صیاتی ن فعلیو از ايداعا  اميتا عتوحيد  اتی

ن ا )ح ي ی( ت سي  می  خخدو ايع ييان ن ت سي  يخدی را می توان در مورد توحيد  اتی مرتم  تدو
يا خدان د  تخها توحيدی غيت عددی می دا خدو حضت  توحيد  اتی را يع معخای ح ي ی اش در  سب  

ايتان در مواردی يسيار در  هج ا بالغع مت؛ ت می شو د  ع صی  توحيد در خدان د يع  یو غيت عددی 
تی ن داردو ايع يدان معخا خواهد يود  ع خدان د را  بايد هعچون هت ناحدی ديهت  ناحد دا س و 

گاه از ايع نحد  يا عخوان نحد  ح ع ح ي يع ياد  يلکع سخ. نحد  خدان د توحيدی ني ه اس و
می شودو ايع تعبيت در فيلسوفا ی چون مالصدرا ن دا تعخدا ی هعچون عالمع  با بايی يع چت  می 

مخيع اگتفتع از  ال  د ين ن فلسیی اميتا عخوردو ايع يی  از ايداعا  ايع حکيعان  يس و يلکع يت
ي ی  ويت رنشخی از معخای توحيد غيت عددی يا هعان توحيد حاس و در ايع م ا ع سعی می شود تا ت 

 داده شودو س   يع  واز  ان شتداختع ن تاثيت ان در سايت اعت ادا   تان داده شودو از ديد اما  علی

   توحيد   ال  علویو: اميتا عامخيعواژگان كليدی

 

                                                           
   ma.shamsabady@gmail.comدا تهاه اما  صادق دا تجوی  ارشخاسی ارشد ا هيا  گتاي  فلسیع ن  ال  اسالمی و1
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 وحدت عددی و توحيد حقيقی در بيان علوی

 1مجيد شع  ايادی حسيخی

 چکيده:

صررادر شررده اسرر    عررامخيع علررین  لعرراتی  ررع از سرروی اميتا  ع هررج ا بالغرر
ی ايرع سر خان ععيرن  د يرن ن حکيعا رع  ييران متیون از معارفی غخریی ن  راب اسر و از يعلرع

هايی  رع ايتران يرع ايرع مسررتلع شرهی  ايتران در يراب توحيرد حضرت  حرن اسر و از اشرار 
رع دادن يررع ايرع اسرر   ررع در خ روص توضرريه صری  ناحررد يرتای خدان ررد ررع ن تخبی   دار رد  تويی

شرر؛يتش نحررد  خدان ررد در ح ي رر  يررع معخررای اثبررا  نحرردتی غيتعررددی يررتای انسرر  ن 
 ررع شررأن ا هرری  يررز از چخرريع معخررای خدان ررد سرربیان  ناحررد هسرر ا امررا  ررع يا عررددو چخان
تبيريع  ييع فلسریی يرع د برا   رانش درنحد  ن توحيد يع دنر اسر و شر  از ايرع   هرع ياريرک

ی خدان رد يرع عخروان يايد يع  یاا ع لری هعريع نحرد  اسر   رع دريرارهچخيع توحيدی در می
گرتدد  رع ح ي ر  تت ان رنشرع می رع يرا تبيريع د يرنصیتی از صریات  معخرا داردو افرزنن يرت ان

معخررای توحيررد ن تعررايز خدان ررد از م لو ررات  در گررتن ايررع فهرر  از توحيررد ن نحررد  ا هرری 
رع رع  رع هعران توحيرد غيتعرددی ياشرد  ييراناس و نحد  ح ی گت خرار   رتدن صری  ی ح ي يی

 رع رسرا دو چخانهای م لروق اسر  ن يرع  روعی تخزيرع ان را میی صری توحيد خدان رد از زمرته
ايرع يتداشر  از توحيرد يرع غيتمیردند يرودن ن يتتررتی خدان رد  سرب  يرع مويرودا  ديهرت  يررز 

 اشاره داردو

   توحيد   هج ا بالغة   ال  علویوی  اميتا عامخيع: نحد  غيتعددواژگان كليدی
 

                                                           
   ma.shamsabady@gmail.comدا تهاه اما  صادق دا تجوی  ارشخاسی ارشد ا هيا  گتاي  فلسیع ن  ال  اسالمی و1
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 تبليغ دين در سيره علوی به روش عقلی و استداللی
  1ا دس شع  ا ديخی

 چکيده:
اس   ع ش  از ان امام  ام  اسالمی ن    ستيع يا تيع شيامبتا ت  اما  علی

يامعع اسالمی از مسيت تتسي   رسا   تبليغ ن تبييع ديع را عهده دار اس و ش  از رحل  شيامبت
ا یتاف شيدا  تد ن ارزش های مورد تاييد ايتان دست وش تغييتا   شده مورد  ظت رسو  خدا

از  دو  اعده هت  تعا ي  رسو  ا لعگستتده ای گتديد  ع گاهی متخا ض ن م ا ف يا سيته ايتان يو
ني ه تی  تاثيت هوای  ی   ه  گسي   ن معيارهای ديهتی يايهزيع ان شدو اختالفا  فکتی يع

مبت المی  سب  يع سيته شيايسيار زياد شد ن زميخع ساز تیت ع شديد گتديدو يع  ور  لی يامعع اس
ش مورد يع عخوان رن ط رنشی غيت از سيته شيامبتا ت دچار يدع  گتديدو در ايع شتاي ا ت 

در چخيع شتايری از چع  ی گتديدو يت ايع اساس اما  علیتبليغ م  ظت اسال  ن سخ  شيامبت
شيوه هايی يتای تبليغ ديع استیاده می  تد د؟  ع می توان گی  ايتان يتای تبليغ ن تبييع ديع از شيوه 
های متعددی يهته می يستخدو از ان يه   ع تبليغ ن تبييع ديع مه  تتيع شان اما  می ياشدو ايتان 

سالمی عالنه يت عع  يع اسال  نا عی  سب  در دنران امام  ن يع ني ه در مد  حکوم  يت يامعع ا
يع تبييع رنش های يا   خلیای شيتيع ا دا   عودو ايتان يا در  ظت گتفتع م تضيا  ن يا استیاده از 
شيوه های متیانتی ما خد شيوه ع لی ن استدال ی اسال  راستيع را تبليغ ن يع يامعع اسالمی يازگتدا د 

اس و ايع  وشتار درصدد  تخها  تان  حدي  ن سخ  شيامبت ال ن  تان داد  ع مدر  احکا  ديع اس
ته اما  ای تبليغ ديع در سياس  يا استیاده از رنش توصيیی ر تیليلی   اريتد ع   ن استدال  يت

 را مورد يترسی  تار دهدو علی

   تبليغ  شيوه  ديع  ع   ن استدال و: اما  علیواژگان كليدی
                                                           

 aghdas.shamsoddini@gmail.com                    ارشخاسی ارشد  تاري. تتيع دا تهاه فتدنسی متهد   و1

mailto:aghdas.shamsoddini@gmail.com
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 و نقش آن در حيات شيعه یامام عل ینهضت علم
 1رضا صیتی
 2سيد مهدی حسيخی
 3شتنيع  عع  ا هی

 چکيده:
هت م؛هبی يتای ي ا ن تتنيج خود   ياز يع اصو  اعت ادی ن ععلی رنشع دارد ن يايد شاس. 

عخوان يا تيخان  يع رن ضتنری يود  ع امامان مع و گوی ا واع  يازهای شيتنان خود ياشدو از ايع 
در  ی يک  هض  علعی مستعت ن از  تين تتيي  شاگتدان مستعد يع تدنيع  تبييع  شيامبت اسال 

ع امعع  خخدو از ان يا  ن تتنيج علو  متتبط يا شتيع  اسال  ما خد ف ع    ال   حدي  ن تیسيت ا دا  
در تی ن ايع هدف يا میدندي  های گو اگو ی موايع يود د ن يسياری از ن   ان  ا هار

و  در علشد يا ا یتافا  فکتی ن ععلی می تف ستشتستی يامعع شيعع ن  يز مبارزهيزرگواران ص
ی صیيه يع ا ان راه را يتای تدنيع اثار اسالمی يا تتيي  شاگتدان ن اموزش اصو   لی ن  تي ع

يت اساس ا چع گیتع ن چع ش  از ان هعوار  عود دو ج( )ععلعی چع شي  از غيب  اما  ع ت م تلف
در تبييع ن تیسيت اسال  چهو ع  اما  يهاد علعی میوری ايع ش نه  ايع اس   عشد  سوا  

م؛هب  ن شويايی مدر ي ا ن  يز ميتاث علعی اما  علی؟ داش يتصور  گتف  ن چع  تايجی در 
ياب عل   بوی  اما  علیفتضيع ای  ع مرتم شده ايع اس   ع اماميع چع   تی داشتع اس ؟

يود د ن در  خار ييا ا  رنشخهتا ع  يا سيته ععلی خود  تبييخی عا عا ع ن ع لی از اسال  ن معارف 
يا تتيي   اما تهای غلط از ان يتامد دوصدد رفع ا یتافا  ن تیسيدر اسالمی ارامع  تد د ن

 زمتيع ام  در يکی ا ووو  ع هت يک ن السود دنملیچون ايع عباس   عي  يع زياد  ايو ا شاگتدان
 ن ييان اصو   لی  زميخع شک  گيتی ن رشد علو  اسالمی را فتاه   تد دو ا د علو  اسالمی يوده

   يهاد علعی  تتيي  شاگتدان  شويايی م؛هب اماميعو: اما  علیواژگان كليدی

                                                           
 safari1391@gmail.com         د تتی تاري. اسال  ن مدرس دا تهاه        و1
 د تتی تاري. تعدن ن مدرس دا تهاه و2
  ارشخاسی ارشد تاري. اسال  و3

mailto:safari1391@gmail.com
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كيد بر نهج البالغه یزبان و انديشه در گفتار امام عل رابطه  با تأ
 1ضياغ  یسور
 2فتیغزا  یعل

 چکيده:

ع يی  يع ع ايرايرع زيان ن ا ديتع هعيتع مورد تويع متیکتان يوده اس ا يع هعيع د ي  شيتيخ
د تأمال  فيلسوفان نا ع ش یيتا یيد ین رنزگاران موضوعگتددو ايع مستلع از ایدنران ياستان ياز م

 یها عها ن رساايع زميخع  تابدر  ع  یحديود يع یتاري. فلسیع  ا ون مخا تا  متعددن در ستاست 
ع ان  رتباط ان يا ا ديتع ي هاشتع شده اس و از اغاز  تن ييست  تويع يع زيان ن ا یگو اگون ن فتانا 

 شودو در ايعیايع رايرع مرتم م یدر ياب چهو ه ید ي   ظتيا  گو اگو  رسد ن يع هعيعیخود م
تع زيان ن ا ديتع  ت د  ا دي یهعا عبارتخد از: ايع ی ور  لنيود دارد  ع يع یم تلی یهازميخع ديدگاه

ني ه ن يع یاز فيلسوفان تیليل یيتعو ديدگاه ان  مورد  بو  يسيارسو   ت د  زيان يت ا دريت زيان ن 
و   زد يع ديدگاه دن   ام  هستخدو ن ديدگاه س یس و فيلسوفان  السيک  ت تيبا هعهفيلسوفان زيان ا
د  يز فتانان مور یمستلع در  لعا  ن س خان اما  عل مدرن يسيار  تفدار داردو ايعفيلسوفان شس 

رسد يا تويع يع تأ يد ايتان يت ايع مرلب  ع ا ديتع م د  يت زيان یتويع  تار گتفتع اس و يع  ظت م
ع  هاه اشدو در ايتوان گی   ظت ايتان از سخ. ديدگاه دن  يیاس   م ن زيان فتع ن تايع ا ديتعيوده 

تار داد    یاز ا ديتع مورد مالحظع ن يترس یعالنه يت ايخکع  بايد ان را يدا  يس  ن یزيان امت مست ل
ليف تک يلکع الز  اس  هعيتع در ارتباط يا ا ديتع ن فتع يت ان مورد يی  نا ع شودو در ايع  هاه 

 یشودو چخيع ديدگاهیان در ا ديتع متعيع م یهاشود ن هعع چارچوبیسط ا ديتع تعييع مزيان تو
ر گيتدو عالنه يت اص  مستلع   تا یدارد  ع يايد مورد تويع يد ین غيتديخ یدر مباح  ديخ ی واز  مهع

 شو دو ینا ع م یمورد يترس از ان  واز   يز در ايع م ا ع یيتخ

  هج ا بالغع  ا ديتع  زيانو  ی: اما  علیواژگان كليد

                                                           
 Ziagham1361@gmail.com  ناحد دها ان  دا تجوی م رع د تتی رشتع يامعع شخاسی دا تهاه ازاد اسالمی و1
         a.ghazalifar@yahoo.comدا تجوی م رع د تتی رشتع فلسیع ن  ال  اسالمی دا تهاه اما  صادق و2
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 پيرامون حقيقت نفس و هويت ادراكی آن منينؤلی صدرايی از ديدگاه های اميرالمتحلي

 1ر يع نیتی
 2مهديع سادا  مست يعی

 چکيده: 

مسأ ع ن دا   شخاخ   ی  ا سا ی هعواره از مه  تتيع مسام  تاري. ا ديتع يتتی ن يع ني ه  
 يز يع ني ه ديع در  هاه حکيعان مسلعان   يوده ن هس  و چخا چع  در اموزه های تعامی اديان ا هی 

 زهدر ميان اموردار اس  و   از اهعي  يسزايی يتخواسال  شخاخ   ی  ا سان ش  از خدا شخاسی
  دارای گخجيخع های ارزشعخدی در ياب شخاخ  هوي  ا سان ن مخيعاهای ديخی س خان اميتا ع

ع   ن ادرا  ن سايت  وای انس  و  ع يتخی از میاهي  ن اصرالحا  ن  ظتيا  حکعام ن از يعلع 
از   اط عرف ديدگاه های  يد يع ان دا س  و يکیام يا صدرا عتأ هيع را می توان مله  از ان ن

هوي  ادرا ی  ی  اس   ع در مبا ی ن مباح  صدرايی می توان مرا بی را يتای  مخيعااميتا ع
زيتا  در ايع زميخع شتداخ  و  مخيعايلع ا ها يع تبييع  لعا  اميتا عتیلي  ان اصرياد  عود ن يع نس

درا ی در ديدگاه حکع  متعا يع ح ي   ا سان هعان هوي  ادرا ی انس  ن  وای ادرا ی ن غيت ا
 تو ا  م تلف ی  هعع شتو ا  يک  ی  ناحد د ن يع عبارتی هعان  ی  ناحده اس   ع دارای ش

در تی ين حاضت سعی شده اس  يع مسأ ع شخاخ   ی  يا میوري  هوي  ن  وای متیان  اس و 
در ايع زميخع شتداختع شده ن يع ارامع  مخيعايترسی ن تأم  در ييا ا  اميتا ع ادرا ی ان از  تين

 تیليلی صدرايی از ان هع  گعارده شودو 

    هج ا بالغع  ا ديتع  زيانوی: اما  علیواژگان كليد

                                                           
 Zafari.f.93@gmail.com               ارشخاسی ارشد فلسیع اسالمی   دا تهاه          و1
 عضو هيأ  علعی گتنه فلسیع ن ال  اسالمی دا تهاه    و2

mailto:Zafari.f.93@gmail.com
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 و پلوراليسم دينی امام علی

 1ن ی ا لع عباسی

 :چکيده

گتايرری )شلورا يسرر ( ديخرری يکرری از مباحرر   المرری رنزگررار ماسرر   ررع در ايررع  پررت 
مررورد يترسرری  ررتار گتفتررع اسرر و  یت  ررتان  ررتي  ن ديرردگاه امررا  علررتکيررع يرر وشررتار يررا 

گرويی يرع ان هسرتي   ايرع اسر   رع ايرا ديرع سوا ی  ع در ايع  وشرتار در صردد شاسر. تتيعمه 
خررد   شررعو ی  يامعيرر  ن خاتعيرر  میاسررال   يررع عخرروان ديخرری  ررع ادعررای يرراند هی  يهرران

گتايری ديخری يرع لرو  اسرالمی  السريک مسرا ع  پرت گتچرع در عتوا د ش؛يتای  پت  ياشرد؟ می
صور  موضوعی مسرت   مرورد يیر   رتار  هتفترع اسر   امرا ديرع اسرال  تويرع يسريار زيرادی 

تروان يرت اسراس اصرو  يخيراديع يع ايع مسا ع  تان داده اس و از ايرع رن  ادعرا ايرع اسر   رع می
ی اسرالمی عتضرع  رتدو عرالنه گتايرييان شرده در  رتان ن سرخ   تبييخری مع رو  از  روعی  پرت 

ن  ن امعررع مع رروميع  ن اصررو  را در سرريته شيررامبت ا ررتترروان تی ررن ععلرری ايررت ايررع می
گتايری های تاري. اسرال  متراهده  رتدو يخرايتايع  در ايرع  وشرتار يرع د برا  تبييخری از  پرت دنره

يران هيرک  تبيريعاسالمی يرت مبخرای  رتان ن  هرج ا بالغرع خرواهي  يرود  رع تیران  يخيراديع يرا 
داردو در ايررع راسررتا  شرر  از  ررتم مباحرر  م رردماتی ن تیليرر  ن يترسرری ايعررا ی  ظتيررع 

گتايرری ديخرری اسررالمی غيتتیررويلی را ر مبخررای گتايا ررع هيررک  ت تيررت خررود از  پررت  پت 
 های  تا ی ن علوی ارامع خواهي   تدواموزه

 و  اما  علیگتايیپت گتايی   و تکپت اديان  ا ی ارگتايی  شع واژگان كليدی:

                                                           
 v_abbasi1362@yahoo.com     دا تهاه ن حوزه مدرسو    علعيع حوزه اموختع دا   و1
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 كرامت انسانی به مثابه عقالنيت
 فت عرفانی و رهنمودهای امام علیكرامت انسان و عقالنيت در رهيا

 1ن ی ا لع عباسی

 چکيده:

 در عتف« ا سان»يع صور  اشکار ن شخهان  موضوع تیکت هت ا ديتعخدی اس   اما « ا سان»
گتفتع ن از  تام  ن شتاف  رفيعی يتخوردار اس و  از مخظت ن سریی خاص مورد تأم   تار« عتفان»

در ا ديتع عتفا ی  ا سان از ايع يه  يع  تام  ن مخز تی نااليی دس  يافتع  ع ان تخها مويودی اس  
توا د دريا   عا  را  ی  تده  يع ياالتتيع ان  اي  شود  ن ايع ه  يع يخبع معتفتی ن ه  يخبع  ع می

ديد معتفتی ن فلسیی ن عتفا ی  ا سان يها ع مويودی اس   ع يع ناسرع  گتددو ازنيودی ان ياز می
يتخورداری از  عع  ع   ن ختد   ادر يع تیکت ن ا ديتيدن اس  ن درياره هستی خودش ن ديهت 

شتدازدو يخايتايع  در مخايع ديخی ن عتفان اسالمی ع ال ي  ن ختدنرزی يکی مويودا  يع شتس  می
يويبار ياری عتفان اسالمی مختامی يز ستچتعع يوشان ا سا ی اس و ز عوام  اصلی  تام  ا

 دارد  ن يتای شخاخ  د ين يايهاه ا سان ن  تام  ان   ن رنايا  اه  يي  نحی میعدی
تیسيت عتفا ی ا سان در شتتو  تان ن رنايا  اه  يي  مهعتتيع مخايع فکتی اس و يت ايع اساس م ا ع 

 ن يا ع ال ي  را در رنيکتد عتفا ی اه  معتف  عتفا ی ن يا استیادهحاضت   تام  ا سان ن  سب  ا
های رشد ن شتنرش مورد تبييع ن تیلي   تار داده  ش  از ان راه از رهخعودهای معتفتی اما  علی

 ع ال ي  ييان شده اس و ح ي   تیکت ن  لعتن ان )تیکت افا ی ن تیکت ا یسی( را ييان خواهي   تدو

 و   اما  علی  خداشخاسی  خودشخاسی تام  ا سا ی  ع ال ي : واژگان كليدی

                                                           
 v_abbasi1362@yahoo.com       دا تهاه ن حوزه مدرسو    علعيع حوزه اموختع دا   و1
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 و عدم بيعت امام قرآن توسط امام علی جمعواكاوی رابطه 

 1ا ها  عباسی
 2حسيع خا  ور 

 چکيده:

ن  شيررامبتشرر  از رحلرر   امررا  علرری يخررايت گررزارش دا تررعخدان علررو   تا رری 
فتاغر  از ترردفيع ان يها ررع ترراري.  چرون از مررتد  د سررتد گترر   يرع يعررع  ررتان دسرر  يازيرردو 

يريع  را م ا یر  ايتران يرا خالفر  ايرويکت  دا سرتع  سرعی  عروده ا رد عده ای ترالش امرا 
 از ييعر   اختسرخدی ايتران  برود  ان  ايع گو ع ارتبراط يت رتار  عايخد رع: علر  ترأخيت امرا 

-را عامر  ان دا سرتع   وشريده ا رد شيرامبت ع  رتان ن ععر  يرع نصري يلکع اشرتغا  يرع يعر
مخسرروب  عايخدو وشررتع  در يتخرری از رنايررا  ايررع سرريتيع يررع خررود امررا -ايررع ارتبرراط را

تیليلری شر  از يترسری سرخدی ن میتروايی رناير  ايرع سريتيع ييران  -حاضت يع رنش توصريیی
در دشررعخی يررا  -مررععکت –ان  ررع رانی  مرری دارد: حرردي  دارای ارسررا  درسررخد مرری ياشررد

 -ضرعع عرد  ا سرجا  ن م ا یر  يرا سرايت رنايرا  -شهته افاق اس و افرزنن يرت ايرع علی
 احتعا  تیتيف ن يع  در ان يسيار اس و

   ايع سيتيعو  يعع  تان  م یف اما علی اما  واژگان كليدی:

 

 

                                                           
 abazeynab314@gmail.com     دا تجوی  ارشخاسی ارشد علو   تان ن حدي   دا تهاه سيستان ن يلوچستان       و1
 dr.khakpour@theo.usb.ac.ir    د تتی علو   تان ن حدي   دا تيارگتنه ا هيا   دا تهاه سيستان ن يلوچستان         و2
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يخی در اسالم با يخ و اثر تار كيد بر سخن و سيره امام علی تعامل مفهومی دانش تار  تأ

 1حسيع عزيزی
 چکيده:

وان تاد ن گزارش گتفتع ا دو ان دن را ميرا يع صور  متتت   یظی يع دن معخی رنيد« تاري. »مععوال  لعع 
 ت ور  تد ن ان اسخاد ن اثار« تاري.» اميدو اما معخای سومی  يز می توان  يتای « تاري. علعی» ن « تاري. عيخی»

م ن     ن مجسعع ن ساختعان ن   اشی س و متع مکاتبا   تعهد امع يا  وما ده ازحوادث ن رنيدادها یيت يا
ايع   اميدو هدف از« تاري. اثتی يا اثت تاري ی»شتع   يز تاري. ا د وايخها را می توان ندهها اثت يتيای ما ده از گ؛

« تاري. اثتی»ن « تاري. علعی»در ياره    علیاما گیتار  يترسی ن مرا عع  ظتی ن  تاي ا ع ای شيتامون موضع
را   دس       هاه مدرسع اه  يي  اس و خواه   وشيد در حدی  ع رنايا  ن شواهد ياری می دهخد

 سب  يع ضتنر  ن ا وي  حیظ ن صيا   از مظاهت ناثار تاري ی ن هختی را  تان ده  و  ويسخده  تا يايی  ع 
ص    شيتيخع ای  عی شخاسدو حاي ی ن اثار تاري ی از مخظت اما  علی انيده اس  در مرا عع دا   تار

   سع اه  يي يخداران صدر ا سال   يع ني ه مدردراي  ن تأم  در ايا  ن رنايا  ن اخبار ان ا س   ع ديع ند
 امبتياهتعا  زيادی يع هتدن میهو  تاري. علعی ن اثتی داشتع ا دو  ويسخده سخدی معتبتی را  عی شخاسد  ع ش

ستور يع  ايودی ن ت تيب اثتتاري ی داده يا شخدو يع عالنه اسال   يع يز ي  ها د ن يارا   در يتيان فتوحا  ن  تت
امعتبت ن  تان ن سخ     مع يت ايع يانر   ع اگت حديپی  يز يت خالف ايع ت ور ياشد يع سبب م ا یت  يا رنم 

ن ان را ايع ن  تا ع معتف  ديهتان می  را يع ساح  رند می رسا دن فتعون اگت خدان د يزرگ شيکت يی يامتتن خدو
خوا د ن  تان  تي  ستزميع های غخيع  گتفتع شده را يا هعع مويودي  ن امکا ات  از اِن خدا ن ر سو  ن يخدگان 

می   يع شيتنی از ان  فتز دان ن هعع شيتنا   را يع مرا عع د ين ستگ؛ش  شيتيخيان دعو ن علیا د خدا می د
تأ يد می شود ن يودن   زن  تأسی از ايتاهي  ن شيامبت  خد ن خود را شيتها  ايع سخ  می دا د  اگت در  تان   يت

خوا د  در هعع ايخها  می يا صا یان را الزمع ايعان می دا د  ن اگت  تان  تي   م ا با   را يع ساا  از اه    ت فتا
س  ضتنر  مرا عع ميدا ی اثار تاري.  ن يغتافيا ن م ت ا  ا   سع شيا  اساسی يع  ظت می رسد:   حد

شديدارشخاختی زميع  ع يع حن مادر تاري. اس   دن  ضتنر  حیظ ن صيا   از اسخاد ن اثار تاري ی ن سو  
 ضتنر   ظت ن معتف  تاري ی از ايع اثار  ع هت  دا  يع مپايع ايا  ديهت  دفتت معتفتخدو  

   دا   تاري.   هج ا بالغع   تان  تي و  تاري.  اثت ا ب : علی يع ايیواژگان كليدی

                                                           
 Hosn.azizi@gmail.com                   عضو هيت  علعی دا تهاه اصیهان و1
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 هابه دنيا در نهج البالغه و مقايسه آن با ديدگاه اومانيست بررسی ديدگاه امام علی
 1متتضی  امعی
 2اختت  نا ی اری

 چکيده: 
 د يا ن چتايی ن چهو هی ان  از يعلع میاهيعی اس   ع از ديتياز  هع ادمی را يع خود متغو 
 تده اس و يتای ادمی هعيتع ايع ساا  مرتم يوده اس   ع هدف د يا چيس ؟  هتش ع ايد ن 

ع عخوان توان از ان يمکاتب م تلف  سب  يع د يا متیان  اس ا يا تويع يع  وع  هتش يع د يا  می
وشع گگيتی  تده  ای يتای رسيدن يع سعاد  اختنی استیاده  تد  يا چون راهبان  از ان  خارهنسيلع

را  های ان را خورده ن تعا  تويع خودعز   يتگزيدا يا در   رع م اي  ما خد د ياشتستان  فتيب زيبايی
يی ا سان  لعداد  تدو اما  ها  د يا را هدف ن غاي   هامعروف ان  عود ن يا ايخکع هعا خد انما يس 

ا ع مسأ ع د يا شتداختع ن متد  ريع عخوان  عو ع عا ی مکتب اسال   يع تکتار در  هج ا بالغع  ي علی
تی از ان گيخوا دو از سوی ديهت  ظا  عا   را يع حن دا ستع ن  يع يهتهيع عد  نايستهی يع د يا فتامی

ا هی ن -يع عخوان ديدگاهی اسالمی ترسی ن م ايسع ديدگاه اما  علیي تأ يد نرزيده اس و
توا د راههتای ا سان در هت م رع د يا  میيتتی درياره -انما يس  يع عخوان ديدگاهی غيتاسالمی

شدن میهو  د يا  ا سان شاس. يسياری از سااال  متيوط يع خود را  يز زما ی ياشدا زيتا يا رنشع
نيود امدن يتت چيس  ن ست وش   هايی ان چهو ع خواهد يود؟ در  يايدا ايخکع هدف از يعدرمی

هايی  ع را يا ديدگاه انما يس  ديدگاه اما  علی  ن نيع تعايز م ا ع حاضت   د داري  تا تیان
 هدفتان میدند ن متعت ز يت ايع د يا اس   يترسی  عايي و

 تتیوي-ا هی  ديدگاه غيتاسالمی-ا بالغع  انما يس   ديدگاه اسالمی: د يا   هجواژگان كليدی 

                                                           
 mortezaghaemi2@gmail.com                                     دا تيار گتنه زيان ن ادييا  عتيی دا تهاه يوعلی سيخا  هعدان            و1
 zolfaghari559@gmail.com                                                      دا تجوی د تتی زيان ن ادييا  عتيی دا تهاه يوعلی سيخا     و2

mailto:mortezaghaemi2@gmail.com
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 یعلم و تعقل از ديدگاه امام علجايگاه تعليم و ت

 1یحامد  تيع
  2یسعيد شکت

 3  يع شاشا  اد
 چکيده:

تعلي  ن تعُل  از ديتياز ن  ی ادنار م تلف از اهعي  خاصی يتخوردار يوده اس   تا يايی 
 ع در اسال  ن يع خ وص  تان  يز يت ان تا يد زيادی شده اس و در ايع ييع اهعي  ان از ديد امامان 

يتخوردار اس  ن ايع  تان دهخده   يز شخهان  عا ده ن از يايهاه ني ه ای در ا ديتع ا ها مع و 
عل  اموزی از ديدگاه  نسع  مبی  ن يايهاه عل  ن عل  اموزی در ا ديتع اسالمی اس و اهعي 

فن حعک  اگت  زد مخا»يتای دستيايی يع ان می فتمايخد: تا يايی اس   ع ايتان حتی اما  علی
ياع   اموزی از ديدگاه اما  علی و تويع يع اهعي  ن ضتنر  عل  ن عل «ه  ياشد ا تا ياد يهيتيد

شده اس  تا ا ديتعخدان اسالمی  يز يا ديدی نسيع  يع ايع مستلع تويع خاص داشتع ياشخدو هدف از 
ای تتييتی نر ا ديتع هتیليلی  هاشتع شده  ايع اس   ع يا مت -تدنيع ايع م ا ع  ع يع رنش توصيیی

از ديدگاه ايتان ن  هاهی  ظتی ن  وتاه يع عوام     ظت  تدن يت ني گی های  ظا  تتييتی اما  علی
لي  ن تعل  از ديدگاه اما  يع تبييع يايهاه تع موثت در تتيي  ن فضيل  عل  از ديد ايع اما  مع و 

 ي تدازدو  ديتع اسالمی ن ي  وص اما  علین     عل  ن عل  اموزی در ا علی

 غعو  تعلي   تعل    هج ا بالاما  علی واژگان كليدی:

                                                           
 hamedkarimi071@gmail.com                          دا تهاه فتهخهيان  لو  تتييتیع اسیدا تجوی  ارشخ و1
   دا تهاه فتهخهيانی  ارشخاسی علو  تتييتیدا تجو و2
 م  ديستان ا زهتا ارشخاس اموزش ايتدايی و3

mailto:hamedkarimi071@gmail.com
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 یعل رابطه امل و عمل در كالم امام

 1فتمتيان  يان
 چکيده:

يتتررتيع متتبررع ديررع  وترراه  ررتدن ارزناسرر  ن يتتررتيع عبرراد  اخررالص ععرر  اسرر )غتر 
ا یک ( اما  علی يرا علر  يرع  رتان ن سرخ  شيرامبت  يرع تعرامی يوا رب ز ردگی مرادی ن معخروی 

ی تتيير  اخال ری عتضرع  رتده ا ردو ظت ا سان تويع داشرتع ن امروزه هرای ارزشرعخدی در زميخرع 
يع ايع  ع يکری از مهر  ترتيع خ وصريا   یر  ا سرا ی عال رع شرديد ا سران يرع خرود اسر  ن 
گررتاي  ن د بسررتهی شررديد يررع د يررا ن ارزنهررای دنر ن دراز  يررز چيررزی يررز تعايرر  يررع  یرر  

ا رد   يس احضت  علی مکرترًا يرع مر؛م  د يرا شتسرتی ن ارزنهرای  روال ی شتداخترع ن فتمروده
صرراحب ارزنهررای  رروال ی   ررتدارش  اشسررخد اسرر  ن از  تفرری ارزنی ا ررد  را  يررز مويررب 
تباهی ععر  مری دا خردويخايتايع در شر نه  حاضرت  وشر  شرده اسر  ترا يرا اسرتخاد يرع  تراب 
های  هرج ا بالغرع ن غرتر ا یکر  يرع امرا  ن ارزنهرای د يروی ن يترسری رايررع ان يرا ععر    در 

 وتدازي فتهخگ حيا  ي   علوی ي 

 ا بالغعو هج ارزن د ياشتستی  ع   ععلی اما : واژگان كليدی

 

 

 

                                                           
  ارشخاس ارشد تاري. ايتان دنره اسالمی  دا تهاه ارا  و 1
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 البالغهجايگاه علم روانشناسی در نهج

 1فتمتيان  يان
 2فتم گان  يان 

 چکيده:

در نصررف ايترران  تا ت ی علرر  ا هرری يود ررد ن شيررامبخزا ررع حضررت  علرری
اسرر و ان امررامی اسرر   ررع خدان ررد تبررار  ن تعررا ی  هعرريع علرری« امررا  مبرريع» فتمود ررد:

هررا  ررزد ی دا رر يررا  هعررعترروان گیرر   لدا رر  هعررع چيررز را در ان  هرراده اسرر و يخررايتايع مرری
گرراهی  امرر  داشررتخدو از ان يعلررع  حضررت  علرری يررود ن ايترران  سررب  يررع علررو  م تلررف ا

ووو  رع   رت تعرامی  تروان يرع علرو  سياسری  ا ت رادی  ايتعراعی  تتييتری  تراري.  فلسریع نمی
يران گخجرد  اشراره  عرودو در ايرع شر نه  سرعی يرت ان اسر   رع از مها در ايع م ت رت  عریان

ا بالغررع ي ررتدازي  ن   يررع علرر  رنا تخاسرری در  هررج دريررای ييکررتان علرر  حضررت  علرری
 ياشد  يترسی  خي وهای م تلف را  ع  تان دهخده تسلط ايتان در ايع حوزه می عو ع

 ا بالغعو  عل  رنا تخاسی   هج: حضت  علییواژگان كليد

 

 

 

 

                                                           
  ارشخاس ارشد تاري. ايتان دنره اسالمی  دا تهاه ارا  و 1
 mojgankianfar199@gmail.com                    ارشخاس ارشد فيزيو و،ی  دا تهاه نراميع   و 2
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 یو كالم امام عل رهيعلم و عالمان در س گاهيجا

 1 گتان د یمجتب
  2يیامتا میعد

  3مخیتد یملک عيحس
 چکيده:

ان شررده اسرر  ن تبعررًا   يررن اهع یيررت علرر  امرروز یا  هيررن ديرراسررال  تأ  عيمبرر عيررد در
خواهخرد داشر و امررا   يیيرع سرزا  يرن اهع هراهييا یعا عران ن دا ترعخدان در حکومر  اسرالم

 یدر دنران زمامررردار شرررد  یمیسررروب مررر« شرررهت علررر  ی درنازه» رررع خرررودش  یعلررر
عرالنه يرت  و حضرت  عرود یمر بيرتتغن  نيتترو یهعرواره مرتد  را يرع علر  امروز   يخو

عا عران در يامعرع افرزند ن مخز ر  ن  هراهين يا  يريرت اهع زير  یيرع  رور ععلر  یسیارش زيرا 
 کيريهرته يرتد  رع هرت  یاز افرتاد یدر ا ت راب  رارگزاران حکرومت ترانيا ان را ياال يتدو ا  يمو ع

 ی و از يعلررعشررد د یمیسرروب مرر  يع ررت خررو کيرراز ا رران يررزن   بهرران ن عا عرران دريررع 
 عيمعرتنف يرود ن هعچخر« دا ترعخد امر »يع عبد ا لع يع عباس  اشراره  رتد  رع يرع  توان یا ها م

ام  وفرع میسروب مر  ین  ظرام یاسريما ک اشتت  ع عالنه يرت  بروس س از  یو يتخرشرد یيرزن  رتی
 یيود رردو ايواِلسررود دنملرر یامررا  علرر ارانيرراز اصرریاب ن  زيررعلررو  در اسررال    ا هرر؛ارانييخ
رر  عرتاق ی هرار .يمکترب ترار ا هر؛ارييخ ر رافرع یا لرع يرع اير ديربن ع ارانير از عل   یو عواضر

 هرراهي  رر  ن يا  يرن تیل یشر نه  در صرردد اسر  يررع يترسرر عيرريررودو ا ی اترب امررا  علر
م ا ررع  عيرردر ا نيرري ررتدازدو رنش تی  عيمخاتا عررين  ررال  ام یععلرر تهيعلرر  ن عا عرران در سرر

 .ياشد یم یا ع مخايع  تاي ا عين يت شا یلير تیل ییيتوص

 وعل  علعا  ته يس  یعل اما  واژگان كليدی:

                                                           
 garavand25@yahoo.com            دا تهاه  تستان .يگتنه تار یعلع  ياسال  ن هت .يتار ید تت و 1
 papilonawaz94@gmail.com        ارشخاسی ارشد تاري. اسال   دا تهاه تهتان  و2
 hosein.maleki20@yahoo.com                         ارشخاسی ارشد تاري. اسال   دا تهاه خوارزمی  و3
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 شناسی واژه ی هدايت در نهج البالغه معنا
 1حسيع گتيی

  2 اس  گتيی چا سباری   
 3متي  گتيی چا سباری

 چکيده:
از گ؛شتع تا  خون  إهتدام ن رهامی از س وط در نر ع ی ضال    خواه  يخياديع ا سان اس و در 

ن  عادهای م تلیی دس  يازيده  تا يتوا د مديخع ی فاضلع ی اما  خوي  را در سايع  ايع سيت  يع ا هاره ها
سار اصو  ا تزاعی ان يسازدو  يک يا گ؛ش  زمان  يع نی ثاي  شده اس   ع يع خا ت خاصيی      مرلن 

تاَط »دا   يتتی   عی توا د يع ايع مه ی دس  يايدو ديخی  ع دعای رنزا ع ی ان     اس« ا ُعسَتِ يَ  ِإهِدَ ا ا  ِّ
بع يت امع ای يامع در ايع امت داردو ايا  هداي   يا ا رباق ععلی ان در سيته ی  بویی ن علویی  ايع اص   يا ری

ن  رفتار ععلی شيامبت  می خواهد  در  تان نيود داردورا ييان می  خد  ع ا چع ا سان درياره ی هداي
می توا د  عو ع ی ييان می  خد  ع ايع اصو  اهتدام را  خا دان ع ع  نی  در يامعع ی خود  ايع ح ي  

ک يعوس در يوامع ا سا ی داشتع ياشدو اريتدی ن مل   يتت می توا د يع ع سيته ی اما  علی ؛ا يا تعسی
  در  امع های ايتان يع فتما داران  دنستان ن دشعخان ت ن  واهی اما  علی عا  يايستع ی خود يتسدو انام

 ليد ع ده های رفتاری يتت  تار گيتدو در  تيجع  يامعع ای  ع تتخع ی ح ي ی هداي  ن  عا   خود  می توا د
نا عی ياشد   عی توا د ست وحع ی يت امع های ز دگی ش  ی ن ايتعاعی خوي  را چيزی يز ايا  نحی ن 

گاه يع شتتهاه های گعتاهی ن فخا مي نسيته ی علویی  تار دهدو    می يايدو هعا رور در غيت ايع صور    اخودا
 ع در ع ت حاضت   عو ع ی ايع گو ع فت ع ها ن يوامع  يسيار يع چت  می خوردو ايع م ا ع يع يترسی موضوع 

می شتدازدا ن در شايان يع شوشا ی يودن ديهت شيوه های مويود يتای  ي  ن إهتدام  در س خان اما  علیهدا
 شيوع يافتع اس   مختج می شودوهدايتهتی  وع يتت   ع در يهان امتنزی يسيار 

 و   هج ا بالغع: هداي   هداي  علویی  فوز عظي واژگان كليدی

                                                           
 Gorjiarshad2012@yahoo.com                        ارشخاس ارشد زيان ن ادييا  عتيی      و1
 Gorjiarshad2012@yahoo.com                      ارشخاس ارشد زيان ن ادييا  فارسی  متيی دا تهاه شيا   ور از ا       و2
 s.gorji82@yahoo.com                    ارشخاس ا هيا  ن علو   تا ی     و3

mailto:Gorjiarshad2012@yahoo.com
mailto:Gorjiarshad2012@yahoo.com
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 البالغهبا تطبيق بر نهج منينؤمهای برداشت و ارائه معارف در سيره اميرالروش

 1عباس میعودی

 چکيده:

در  غرر  متررتادف  اعررده   ررا ون  شرريوه   «method» یرنش  معرراد   لعررع ا هليسرر 
ح رراين ن  یمعخررای راه مررخظ  ن سيسررتعاتيد يترسرراسررلوب ن سرربد يرروده ن در اصرررالم يررع 

در إرامرع میراهي   مخران علریاجرا  يرد فعا ير  يرا امرت اسر و  اميتممیاهي  ن تعييع  تق ا 
هررای گو ررع ا رردو شخاسررايیهررا ن رنشررهای م تلیرری يهررته يررتدهديخرری يررع م ا برران خررود از شرريوه

ترتيع شريوه تبليرغ معرارف ديخری ضرتنر  داردو يرع عخروان  امر  تلف ييا های اما  علریم 
هرای متعرددی  اير  إح را از  هج ا بالغع يرع علر  تخروع موضروعا  ن میراهي   رنش يتداشر 

إرامررع  لعررا  امررا  يررايی يررع يهتررتيع رنشررهای يتداشرر  ن اسرر و ايررع شرر نه  يررا هرردف دسرر 
شتداختررع اسرر و فايررده  یليلرری رنايررا  ان حضررت ع يررع يترسرری تا بالغرردر  هررج علرری

يررايی يررع ا هررويی مخاسررب يررتای مبلغرران ديررع در ا  ررام معررارف يررع م ا برران ايررع تی يررن دسرر 
ياشردو رنش ييران  کترع  ايجراد ا هيرزه  رنش يیر  گتنهری ن شريوه توصريیی از يعلرع خود می

 مباح  مورد يی  در ايع ش نه  اس و 

 ا بالغعو هج إرامع اما  علی ن يايی يی  گتنهی رنش يتداش نش  کتعرواژگان كليدی:

 

 

                                                           
 abbasmahmoodi1358@yahoo.com                     ش نهتهت مت ز ت   ی حدي  حوزه علعيع و1



 

        977            

 البالغهتحليل مفهوم علم در نهج

 1متتضی مزگی   اد

 چکيده:

علرر  ن دا رر  در اسررال  دارای ارزش فتانا رری اسرر  ن احاديرر  متعررددی در ايررع زميخررع 
های متیررانتی در ايررع خ رروص   ررت شررده اسرر و امررا چررع علعرری دارای ارزش اسرر و ايررده

مرتم شده مپاًل يتخی از می  يع علر  يرع معخرای امرتنزی  رع شرام  علرو  تجتيری ن يرا غتيری 
يت فتمايتررا  امررا  يررا تکيررعا دو در ايررع شرر نه  سررتعاسرر  را خررار  از دامخررع ايررع احاديرر  دا 

 خرد گيرتدو  ترايج حاصر  از ايرع شر نه  رنشرع میايع مسرتلع مورديترسری  رتار می علی
عخوان ا بالغرع يرع معخرای متردان  امرتنزی يکرار رفترع ن شرتط  رافع يرودن يرع ع  یظ علر  در  هج

يرع معخرای سرودمخدی علر  يرتای  معياری يتای ارزشعخد يودن علر  اسر و  رافع يرودن يرک علر 
 فتد ن يامعع اس و  تايج حاص  هعاهخگ يا ييخ  شهيد مرهتی در ايع خ وص اس و

 ا بالغع  مرهتیو   هج: عل   افع  اما  علیواژگان كليدی

 

 

 

 

  

                                                           
 mezginejad@birjand.ac.ir           استاديار گتنه فلسیع ن  ال  دا تهاه ييتيخد      و1

mailto:mezginejad@birjand.ac.ir
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 نقش فضای صدور در فهم نهج البالغه

 1سيدعيسی مستتحعی
 

 چکيده:
گيت ررد   رر؛ا ن مکررا ی را در  ظررت مرریع ررال در میاهعررع خررود  شررتايط ن فضررای زمررا ی 

مرروارد غيررت معکررع  یمتررک  ن در يتخرر یمیاهعررا   فررارس از ايررع مسررتلع  امررتدر   امرر  ايررع 
ن مو عيرر  هررای صرردنر  ررال   اسرر و دريافرر  میرراهي   هررج ا بالغررع  يررز يرردنن تويررع يررع فضررا

 ی صرردنر  ررال  امررا  علرری  دريررافتی  ررا   خواهررد يررودو دا سررتع فضررامخيعااميتا عرر
  يت رتف شردن سبب در  میهرو  ن م رداق  لعرا  يرع  رار رفترع در سر خان ان حضرت 

ايها  ن يافتع شاسر. يتخری شربها  نارده يرع مرتع  هرج ا بالغرع  ن  يرز  ترف مراي ر  سر خان 
ش  رري  ترروان شررودو از سرروی ديهررت مرریحررا  م ا برران ان می یيررا م تضررا حضررت 

هرر؛ر شررخاخ  ن شرريوه تتييترری ن حکررومتی ان ن معاصررتان ايترران را از ايررع ره اميتا عررامخيع
را يررا فهرر  فضررای صرردنر عبررارا  ايررع  ترراب شررتيف معکررع سرراخ و ي رر   حضررت 

ععررده ای از فضررای صرردنر  هررج ا بالغررع را ميترروان يررا تیليرر  مررتع  هررج ا بالغررع  متايعررع يررع 
 .مسا يد ن م ادر ايع  تاب ن يهته گيتی از يتخی مخايع حديپی ن تاري ی يع دس  انرد

    هج ا بالغع  فضای صدنر  شأن صدنر  اسباب صدنرو: حضت  علیاژگان كليدیو 
 
 

 

                                                           
 dr.mostarhami@chmail.ir             ا عا عيع   استاديار يامعة ا ع ریی و1
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يانروش  های انحرافی عقيدتی در نهج البالغههای مقابله با شبهات و جر

 1حسيع مو ودی

 چکيده:

ا یتافا  ع يدتی در يامعع مسلعا ان ناهت شدو يتخی از  اغاز دنران امام  علیاز 
ا افی رها ن يتيا ا  ا یتمخیتفيع يا استیاده از فتص  شي  امده توا ستخد يا گتدانری افتادی  گتنه

 تد دو در موايهع يا ايع خرت يزرگ رنشعخد عع  می اما  علی در يامعع مسلعيع ايجاد  عايخدو
-های ا یتافی  اي  يترسی اس و رنشع ن رفع شبها  اعت ادی ن يتيانها در دن شيوه دفايع رنش

توصيع   ي يت  دهی  سب  يع شتيط زما یهای دفع عبارتخد از: شخاسايی ريتع شبها  ن ا یتافا   
سيدن يع تی ع ن ر  تيع مخاسب ن شيوستع يع مامخان  تتوين ياران ن اصیاب خوي  يعيع ا ت اب ه 

در صور  نهور شبها  از ديع  اموزش يع هخها  اعت ادا  نح؛ف زميخع ايجاد ا یتافو یدر  درست
-يا م ايلع علعی ن ععلی يع رفع ايع مه  ا دا  می اما  علی عت ادی ن يتنز ا یتافا  ع يديتیا

تی گشاس. يع شبها  ن تبييع ن رنشخهتی ا یتاف  هداي  يا حلع موايهع علعی اما  تد دو در مت
ود د ن در متحلع ا داما  ععلی  يز  تم   هتما ا ع  امت يععتنف ن  هی از مخکت ن م ايلع ععلی  عمی

ی هاهای دفع ن رفع شبها  اعت ادی ن يتيانيا مخیتفيع مورد تويع ايتان  تار داش ومجعوعع رنش
  ن اهای شک  گيتی شبهتوا خد از ريتعا یتافی در م اي   ظتيا  ر يبی مرتم شده اس   ع می

های ا یتافی  لعداد گتد دو تساه  ن تسامه در ديع  ناهتگتايی ن  یی تع    افتاط در تبعي  يتيان
از رهبتان مخیتف  تتيي  سکوالر ن هعچخيع غیل  از دشعع يا  تم  ظتيع توه  تو تع از يعلع ايع 

  ظتيا  هستخدو

 وع يدتی  يتيان ا یتافی  اعت ادا   شبهع اعت ادی  ا یتاف یاما  عل واژگان كليدی:
                                                           

 wahid.moshtaqi@gmail.com   دا تجوی د تتی يامعع ا ع ریی ا عا عيع رشتع ف ع تتييتی             و1
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يک منطق و حکمت علوی :  بن مايه های اپيستمولوژ
 علم" از منظر امام علی -النيت عق -مطالعه موردی "شناخت

 1سيد میعود  جاتی حسيخی

 چکيده:

يررتای شررخاخ  اسررال  نخ وصررا  سرر ع شرريعی ان فهرر   از حيرر  مرا عررا  اسررالمی 
مبررا ی تعررد ی  ررع فتهخررگ شرريعی يررتان يخررا شررده ن توسررعع يافتررع اسرر  ايتخرراب  اشرر؛يت خواهررد 

ا سررران يرررودوزيع سررربب در خرررار ا رررزا  مرررا يرررع فهررر  مبا ی"خداشخاسررری    يهررران شخاسررری  
ان چررع ضررتنری معررارف شرريعی اسرر  اهسررتی شخاسرری" ع مخرردر  درفتهخررگ تترريع ن شخاسی 

گرراهی مخررتظ  نمتررديک ازسرراختار" اشيسررتعو و،يکی" اسرر   ررع م ررو  فتهخررگ  تتمرری  عايررد ا
نمعررارف اسررالمی شرريعی اسرر  ويررع ايررع معخررا ن يررع  ظتمررا ان چررع زيررع ميرران فهرر  ان ان رری 

ن"  مخرن(اس  در "سرراختعان اسررتدال  انری ع ال رری يررتای شررخاخ  هسررتی نتو يرردعل ")
هردف اصرلی ايرع م ا رع حکع (اسر ويا تويرع يرع ايرع مهر   یوه زيسر  ديرع دارا ع")مخظتن 

يع ايرع اسر ودر خردم   مخررن ن حکعر  علروی شخاخ  يع مايع هايی اس   رع يرع ايرع  یرو 
 هرج ا بالغرع( نيرا ) مرتع" مسرتخد ن مختسرب يرع امرا  علریمخظور هار ده يا تییر  در"شيرتا 

ع ال يرر  درشرری يررازخوا ی مخرررن ن  -علرر  -شررخاخ  میررور  ررتاردادن  سررع مضررعون  ليرردی:
حکع  علوی ن فرتاه   عرودن شاسر. هرايی م خرع ن مرد   يرتای شتسر  از چيسرتی نچهرو هی 

ديهررتی "درمخرررن نحکعرر   -ا سرران  ن خررود -ا سرران " ن  يررز"  سررب  خرردا –يهرران  -فه "خرردا 
 علوی اس  و ايع يازخوا ی يع مدد فع"تیلي  میتوا"صور  می گيتدو

 وحکع  علوی   ع ال ي    عل    شخاخ   یاما  عل واژگان كليدی:

                                                           
 nejati.hosseini@gmail.com             مديت ي   يامعع شخاسی ديع  موسسع مرا عا  ن تی ي ا  ايتعاعی دا تهاه تهتان و 1
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 البالغه با تطبيق بر عصر مدرنيتهواكاوی مفهوم جاهليت در نهج
  1مهدی  ورمیعدی

 2ستش متي  رضايی 
 چکيده:

شررودو يررع های خاصرری تعتيررف می یررعايرر   رروعی از حيررا  يتررت اسرر   ررع يررا مياهل
های اعت ررادی  فتهخهرری  ايتعرراعی  ا سرران را در عتصررعای  ررع تعررا  ايعرراد ز رردگی گو ررع

های ياهلير  دهردو  وشرتار حاضرت يرع يترسری مو یرعا ت ادی ن سياسری تیر  ترأثيت  رتار می
های مدر يترع شتداخترع اسر و شتسر  اصرلی ايرع اسر   رع  یرعاالغع ن م ايسع ان يرا ما بدر  هج

ع ررت مدر يتررع مخربررن  های یررعايررا م های ياهليرر  در  ررال  امررا  علرریعچهو ررع مو یرر
های ياهلير   یرعامبرا ی م دن ديردگاه چهو رع اسر ؟ امرا  علریها در  یرعاهستخد؟ ايرع م

های مدر يترع يررا  یرعا  در م اير  میرتاف ع يردتی دا سرتعهای غيتخردايی ن ا را تکيرع يرت ا ديترع
تیليلری  -یهای ان يخرا شرده اسر و  شر نه  حاضرت يرع شريوه توصريیمیوري  ا سان ن ا ديترع

 یررع ن رايرررع اای يررع ا ربرراق مبررا ی هررت دن م ا ررعهررا از مخررايع  تايانری دادهن يررا رنش يعررع
 مست ي  ا ها اشاره داردو

 ا بالغع  فتهخگ  تعدنو    هجياهلي   مدر يتع  اما  علی واژگان كليدی:
 

 

 

                                                           
 mn13510301@gmail.com         ش نهتهت ش نهتهاه علو  ن فتهخگ اسالمی       و1
 ؛اهباموختع حوزه علعيع ن  ارشخاسی ارشد تاري. تتيع دا تهاه اديان ن مدا   و2
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 الطبابهنقد كتاب نهج

 1م  ریی هعدا ی

 چکيده:
-رنايرری در يامعرع ن  يررز میافر  دا تررهاهی ن تاسري  رشررتعهررای  بری گسرتتش امروزه

اسرالمی(   يراز يرع تردنيع ن تیسريت ايرا  ن رنايرا   بری يرت اسراس  -های  ب سرختی )ايتا ری
هرای  رب امروزه موازيع علرو  اسرالمی را ضرتنر  ييترتت ي تريده اسر و در تردنيع ن تیسريت

ی الز  ن ضررتنری اسرر  امررا نری رنايررا  از  تررب گو رراگون رنايرری امررتارنايرری  تتبررع ن گررتد
سراز ن میسرت چرون  غر  ن ادييرا  عرتب ن علرو  گو راگون هرای تیلير  افی  يس  يلکع دا  

ای  رع يرا رنش اسرخادی ايع م ا رع در مرا عرعاسر و ا یردي   از ضرتنريا نير ه ف رعحديپی يع
د ترت  ترا يف يخراب ا رای« ا ربايرع هرج»تیليلی ا جا  گتفتع اسر   يرع   رد ن يترسری  تراب  –

ترتيع اصررو  احعردی شتداخترع ن در تیلير  ا ت ررادی ايرع  تراب  يتخری از مهر  ورا رديع شرازده
ا یردي  رنايرا   بری را يرع  رار گتفترع ترا يرع يري  در زميخۀ      تدنيع  تتيعع  تیسريت ن ف رع

هررای ايترران در   رر   تتيعررع يررا تیسرريت رنايررا   برری يررا   ررور در ارامررۀ مررورد از اشررتباه 04از 
 دس  يافتع اس و یدر عال  رنايا  مخسوب يع اما  علهای الز   تیلي

 و  تیسيت رنايا رنايا   بی اما  علیاحعدی ا ربايع  ورا ديع شازده هج واژگان كليدی:
 

 

 

                                                           
 MA13577MA@GMAIL.COM             ی علعيع     )استاد حوزه علعيع   (     اموختع خار  ف ع ن فلسیع حوزهدا   و1

mailto:MA13577MA@GMAIL.COM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مهفتـل ـــــــــفصــ
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یت از منظر نهج البالغه  بررسی جایگاه و اهمیت خودسازی در بهبود مدیر
 1مریم احمد

 چکیده:

است كه از جنبه  یاركان مدیریت است، مدیر الیق كس از مهم ترین ییک یخودساز
 یعهدنامه مالك اشتر، امام علپردازد. در  یم یپا فراتر گذاشته و به دیگر ساز یخودساز
مهمترین  منینؤكند. در این خطبه امیرالم یمدیر الیق بیان م یاز شروط اصل یرا یک یخودساز

كند. در این خطبه  یورود از جایگاه بندگی خدا بیان مدروازه ورود به عرصه حکومت و مدیریت را 
هر مدیر و  بیان شده است به این صورت كه یمهم ترین لوازم خودساز یخدا و خداشناس یبندگ

له اول اصالح نماید و متعهد باشد و بنده مطلق پروردگار شود به موفقیت مرحمسئولی كه خود را در 
نهج البالغه به  35ریت نامه در اداره امور دست می یابد. بر همین اساس جستار پیش رو با محو

آن را بیان نموده  یغائ یت، آنگاه رهاوردهاو نقش آن در مدیریت پرداخته اس یمفهوم خودساز یسبرر
نتیجه آنکه خودسازی از دو بعد در بهبود مدیریت موثر است، اول آنکه با تقویت تعهد در  است.

وی مردم یتکامل فردی مدیر را فراهم می كند دیگر آنکه در بعد اجتماعی در رسیدگی به امور دینی ودن
 توانایی و احساس مسئولیت مدیر و تالش وی را ارتقا می بخشد.

 .نهج البالغه ،عهدنامه مالك اشتر ،بندگی، خودسازی، مدیریت، تعهد واژگان  کلیدی:
   

 

                                                           
                            Maryam.ahmad2030@yahoo.com ءد علوم قرآن حدیث دانشگاه الزهرادانشجوی كارشناسی ارش .1



 

        777            

 سیره عبادی امیرالمؤمنین

 1برون مهرداد

 چکیده:

در اینننن نوشنننتار، ابتننندا سنننیره شناسنننی عبنننادی، كنننه یکنننی از شننناخه هنننای سنننیره 
شناسنننی اسنننت را بررسنننی منننی كننننیم و هنننمن تعریننند واره هنننای سنننیره و عبنننادت در 
منننورد هنننرورت سنننیره شناسنننی، حقیقنننت عبنننادت و هنننرورت پنننرداختن بنننه عبنننادت و 

 .بحث خواهیم كرد در سیره امیرالمؤمنین علی جایگاه آن

 ، حق.حضرت علی تسیره عبادی، خدا، عباد واژگان کلیدی:
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 mehrdadpajahesh@yahoo.com         كارشناسی فن آوری و اطالعات دانشگاه جامع لوله سازی اهواز   .1
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کید بر نهج   سیاسی امام علیـ های اجتماعی شناسی دعاکارکرد  البالغهبا تأ

 1مصطفی دلشاد تهرانی
 2سمانه فتحی

 :چکیده

ای چننون دیگننر مردمننان نیسننت كننه تنهننا بننه من ننور زمزمننه دعننا نننزد امیرمؤمنننان علننی
از خوانننندن اینننن دعاهنننا  هنننا خواننننده شنننود، بلکنننه آن حضنننرتشننندن حاجتبرآورده

سیاسننی آن كننه در دعاهننای اجتمنناعی ن ای را در ن ننر داشننته اسننت. چنانكاركردهننای وینن ه
كننه دعاهننای اجتمنناعی كاركردهننای خاصننی لحنناا شننده اسننتآ از جملننه آن حضننرت

 هایی اسنت بنرای رفنع نیازهنای زنندگی اجتمناعی منردم و دعاهنای سیاسنی بنا توجنه بنهرهنمود
تننوان را می از سننوی دیگننر ایننن دعاهننا یاسننی جامعننه بیننان شننده اسننت.اهننداس س و نیازهننا

گنناهی و تعلننیم مردمننان محسننو  كننرد. تننالش ایننن نوشننتار بننر آن خط مشننی حکومننت بننرای آ
كیند بنر نهنج نگاهی بنه تمنام دعاهنای امنام علنی است تا با هنا را بنه روش البالغنه، آن بنا تک

ن سیاسننی ای اجتماعیوسننیله، كنناركرد دعاهنن الحنندی ی مننورد مطالعننه قننرار دهنند تننا بننه اینننفقه
دهنند الگننودهی، ایجنناد وحنندت، شناسننایی و اسننتخراد شننود. ایننن بررسننی نشننان می امننام

هننا از جملننه كاركردهننایی اسننت هننا، تبیننین مسننائل حکننومتی و راهنمننایی در نبردتصننحیا ارزش
 اند.سیاسی خود مطرح كرده -در دعاهای اجتماعی كه آن حضرت

 .هاراهنمایی در نبرد ها،، تصحیا ارزشنهج البالغهكاركرد، دعا،  :دیکلی واژگان
 

                                                           
 . استادیار دانشگاه قرآن و حدیث 1
 samaneh.fathi92@gmail.com                    . كارشناس ارشد علوم حدیث گرایش نهج البالغهآ دانشگاه قرآن و حدیث  2

mailto:samaneh.fathi92@gmail.com
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 نماز در سیره امام علیبررسی جایگاه 
 1علی حاجی تبار فیروزجائی
 2داود باقری زاده

 چکیده:

دو متغییننر مننؤثر و بررسننی جایگنناه نمنناز  گنناه نمنناز در سننیره امیرالمننؤمنینجای
بنه عننوان هندس اساسنی پن وهش بینان كنننده تنکثیر نمناز در سنیره امنام و  درسیره حضنرت

در تعرید نماز، نخسنتین عبنادت خاصنه و معنراد منؤمن بنا تعریند بازدارنندگی نمناز از آلنوده 
بننا بهننره گیننری از  بررسننی تننکثیر آن در سننیره حضننرت شنندن بننه فحشنناء وزشننتی هننا كننه در

بننه دسننت آمننده و نکننات در مننورد  یره امنناما در تننکثیر نمنناز بننر سننروش توصننیفی و یافتننه هنن
و در  تننکثیرش در درجننه اول اصننل بننودن آن و فننرر بننودن دیگننر ممننور در نگنناه امیرالمننؤمنین

درجنه دوم وسننیله بننودن نمناز كننه تننکثیر آن از جهنات مختلنند حننائز اهمینت اسننت درجننه سننوم 
بنرای دیننداری و  تکثیرش، طریق بنودن نمناز از نگناه ایشنان كنه دانسنتیم نمناز ینا امنر اساسنی

مقدم امور زندگی و اسنتحکام بخنش خنانواده اسنت كنه ننه تنهنا ینا نگناه كلنی بنه نمناز بلکنه 
باید نگاهی به جزءجزء آن داشنت كنه در اینن صنورت بنا تفهنیم بهتنر مطالنت، دریافنت ارتبناط 

 بین متغیرها و تکثیرآن دو بر یکدیگر آسان خواهد شد.

 .سیره امیرالمؤمنین ،تعرید نماز، تکثیر نماز جایگاه نماز، نماز، واژگان کلیدی: 

 

 

                                                           
 hajitabar.ali@gmail.com                                    كارشناسی دبیری الهیات ومعارس اسالمی .1
 مدرس دانشگاه فرهنگیان بابل .2



 

777  

یط د  امام علی هر امور عبادی در سیر برخورد با افراط و تفر

 1سید كریم خوش ن ر
 2فاطمه كریمی كامیار

 چکیده:

عبننادت بننه عنننوان یکننی از هننروری تننرین مسننکله زننندگی انسننان بسننیار حننایز اهمیننت 
بوده، مسیری برای رسیدن انسان بنه كمناالت منی باشندآ لنذا الزمنا اینن اصنل، حفنو اعتندال و 
میانننه روی، و دوری از افننراط و تفننریط اسننت. افننراط یعنننی تجنناوز از حنند و تفننریط یعنننی 

عبننادت وقتننی دچننار ایننن آفننت شننود بننه غایننت خننود كوتنناهی كننردن در رسننیدن بننه مقصنند، و 
نخواهد رسید. پر واها است كه بنرای دسنت ینابی بنه اینن هندس ابتندا بایند مواننع رسنیدن بنه 
عبادت صحیا را برطنرس كنرد كنه شناید بتنوان گفنت اصنلی تنرین منانع دنیناطلبی منی باشند و 

گنناهی و ابتنندا باینن و تفننریط، طبننق سننیر  امننام علننیبننرای حفننو عبننادت از افننراط  د سننطا آ
بینش خود را نسبت به اعمال عبادی بناال بنرد و در گنام بعند بایند عمنل گنرا بنود و بنه دانسنته هنا 
به نحنو احسنن عمنل كنرد و در نهاینت بایند امنور عبنادی خنود را ارزش گنذاری كنرد و جایگناه 
 آنها را شنناخت و بنا عمنل كنردن بنه موقنع و صنحیا، اعمنال خنود را از آسنیت افنراط و تفنریط

 مصون داشت. 

 ، بندگی، سیره، میانه روی، واجبات، مستحبات.امام علی واژگان کلیدی:

 
 

                                                           
  khoshnazar110@gmail.com     مدرس حوزه و دانشگاه علوم قرآنی مالیر          .1
  fatemehkamyar2014@gmail.com             دانشجوی كارشناسی ارشد علوم قرآنی دانشگاه مالیر           .2

mailto:khoshnazar110@gmail.com
mailto:fatemehkamyar2014@gmail.com.شماره
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 نظرگاه نهج البالغه حق و تکلیف انسان در رابطه با خداوند از

 1فروغ رحیم پور
         2نفیسه زارعی

 چکیده:                            

دارد ملننزم بننه انجننام تکننالید انسنان متناسننت بننا تعننامالتی كننه در طننول حینات خننویش 
مختلند اسننت و بنه علننت وجننود ارتبناط وثیننق و انکارنشندنی بننین حننق و تکلیند، بننه مننوازات 

كننند.این حقننو  و شننود كننه منننافع وی را تننکمین میانجننام تکننالید از حقننوقی هننم برخننوردار می
 شننوند و در اسننالم بننهتکننالید از سننوی مصننادر مختلفننی از جملننه شننرایع آسننمانی تعیننین می

عنننوان آخننرین شننریعت الهننی نیننز حقننو  و تکننالید، هننم در كننالم خداوننند و هننم در كننالم 
روش بننه طننور گسننترده مننورد توجننه قننرار گرفتننه اسننت. ایننن نوشننتار بننا  و ائمننه پیننامبر

درصنندد تبیننین چگننونگی حقننو  انسننان بننر خنندا و  سننخنان امیرالمننؤمنینتحلیننل محتننوای 
 خداوننند اسننت.از دینندگاه حضننرت علننین و رابطننه متقابننل حقننو  و تکننالید میننان انسننا

نند اسننت و  آدمنی نسننبت بننه خداوننند بنه تکننالیفی ن یننر شننناخت، اطاعت،عبنادت و شننکر مکل 
در قبننال ادای ایننن تکالید،خداوننند نیننز حقننوقی بننرای او مقننرر فرمننوده از جملننه حننق روزی و 

 حق هدایت. 

 انسان، خدا، نهج البالغه.  ،حضرت علی حق، تکلید، واژگان کلیدی:

 

                                                           
   fr.rahimpoor@gmail.com                            دانشیار گروه فلسفه و كالم اسالمی دانشگاه اصفهان .۱ 

 tasnim1347@yahoo.com       كارشناس ارشد كالم اسالمی دانشگاه اصفهان     .2
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 منین، امام علیؤسیره امیرالمجایگاه و جلوه های مناجات و نیایش در 

 1زهرا رهازاده عسگری

 چکیده:

منننان، در مناجننات هننا و نیننایش هننای خننود واالتننرین مراتننت ؤ، امیرمامننام علننی 
نیننایش و نیننایش و مناجننات بننا پروردگننار را جلننوه گننر سنناخته اسننت.زندگی ایشننان سراسننر 

و  مناجننات بننا خداوننند و محبننت بننه او و انقطننار بننه سات پروردگننار اسننت. ایشننان در دعاهننا
نیایش هنای خنود اود اشنتیا ، بنندگی و اد  عبودینت را بنه نمنایش گذاشنته اسنت. ایشنان بنه 
وینن ه در دعننای كمیننل حقیقننت عبودیننت و بننندگی را بننا زیبنناترین بیننان و احسنناس ترسننیم كننرده 

ی جایگنناه دعننای كمیننل را در میننان همننه دعاهننا چننون جایگنناه انسننان در اسننت چنننان كننه برخنن
میان همه موجنودات منی داننند و دعنای كمینل را اشنرس همنه دعاهنا بنر منی شنمرند. در سنیره 

عبودیننت و بننندگی عارفانننه و عاشننقانه در اود خننود بننه نمننایش گذاشننته شننده و  حضننرت آن
ودعننای  منینؤناجننات هننای امیرالمننانننند،دعای كمیننل، مجلننوه هننای آن در نیننایش هننایی م

و  صباح تجلی كرده اسنت. در اینن نوشنتار بنه بررسنی جایگناه نینایش در سنیره آن حضنرت
 جلوه های آن در دعاها و مناجات های ایشان می پردازیم.

 .، دعای كمیل منینؤیایش، دعا، سیره امیرالم، مناجات ، ن: امام علیواژگان کلیدی

 

 

 
                                                           

 zasgari@ut.ac.ir       استادیار دانشکده معارس و اندیشه اسالمی، دانشگاه تهران .۱
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 نان امیرمؤمنان علیسیره و سخ بررسی توّکل در
 1یحر ریاح
 2یجواد ایروان

 3یمعاف یمرتض
 چکینده:

ننل در»گیننرد آنچننه در ایننن نوشننتار بننا روش توصننیفی مننورد بررسننی قننرار می  بررسننی توك 
ننل  باشنند.می«  سنیره و سنخنان امیرمؤمنننان علنی در اینن تحقیننق بعند از بررسننی معننای توك 

نلک  كک بنه معننای قبنول وكالنت و اعتمناد منی داننند و همچننین تعریند  در لغت كه آن را از ریشنه وک
ننل مانننند سننبت، اعتمنناد بننه نفننال و... ، معنننای اصننطالحی آن نیننز مننورد  مفنناهیم مننرتبط بننا توك 

ننل در سننخنا بررسنی قننرار گرفتننه اسنت. اعننم  از  ن امیرالمنؤمنین علننیسنن ال بننه كنکناش توك 
نت آن  نل ماننند تقوینت ایمنان و یقنین، اهمی  نل نشنانه یقنین  و از اركنان  نقش توك  ماننند آنکنه توك 

ت  قلننت، بننی نیننازی از  ایمننان و از بهتننرین  اعمننال اسننت و همچنننین بننه آثننار آن همچننون قننو 
نننل در بنننندگان، آسنننان شننندن مشنننکالت و... پرداختنننه اینننم                    ودر هنننمن اینننن مباحنننث، توك 

اطر نشنان شنده اسنت و منورد تحلینل البالغه نیز بررسی شده است. اینن نکتنه مهنم  نینز خن نهج
نل  بنه اسنبا  نمنی باشند  نل بنه خداونند  متعنال اصنالز منانع از توس  و بررسی قنرار گرفتنه كنه توك 

ئنه ، چنند پیشننهاد و راهکنار را  اراواین دو منافاتی بنا هنم ندارنند و در انتهنا بعند از نتیجنه گینری
 می كنیم.

ل، اعتماد به نفال، اسبا ، واژگان کلیدی:  .سیره امیرالمؤمنین توك 

                                                           
 Hor.riyahi@yahoo.com             انشگاه رهوی             وحدیث، د . دانشجوی كارشناسی ارشد علوم قرآنی1
 Irvani_javad@yahoo.com            دانشیار دانشگاه علوم اسالمی رهوی .2
 Mortezamoafi1370@yahoo.com               وحدیث، دانشگاه رهوی  دانشجوی كارشناسی ارشد علوم قرآنی .3

mailto:Hor.riyahi@yahoo.com
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 دگی و جلوه های آن در سیره علیمفهوم عبودیت و بن

 1فاطمه زینلی پور
 2الهام عباسی

 چکیده:

امنروز كنه  یاسنت در دنینا یاز هنر وقنت دیگرتشننه فضنایل اخالقن امروزه جهنان، بنیش
پیندا  در بنین انسنان هنا رخننه یاز رساینل اخالقن یو بسنیار یتوطئه،كیننه تنوز ،خیاننت، یبد بین

رسند تنا اهمینت  یبنه ن نر من یبسنیار هنرور یصنحیا اخالقن یكرده است. نیاز به ینك الگنو
و  بیشنتر واهنا شنود. یوجنه بنه آینات قنرآن و رواینات اسنالمآن بنا ت یو بررسن یفضایل اخالقن

شنا اسنت هنر قندر بیشنتر حهنور و حضنور پیندا كنند فضنای حینات پنر  باور ما این اسنت كنه، او مک
عنین حنال قندرش مجهنول اسنت حتنی در عصنر منا و در جامعنه شنیعی منا. و عطر تر می شنود. در 

از جهتنی ناشنی از بنی سنعادتی ماسنت  این نکتنه قابنل سكنر اسنت كنه بنی خبنری از قندر علنی
در ایننن پنن وهش كننه بننه روش كتابخانننه ای  اسننت. ز ع مننت علننیولننی از سننویی دیگننر ناشننی ا

جنه برسند كنه اینن بایند باورمنان شنود كنه اسنادی توصیفی كنار شنده اسنت قصند داشنته بنه اینن نتی
بسننیار كننم دارد و یکننی از نننادرترین چهننره هننای الگننویی بننرای  ریخ حیننات بشننر چننون علننیتننا

 و به عنوان اسوه و نمونه اخالقی برای ما معرفی شده اند. . انسان هاست

 ، آیات، والیت، روایت. عبودیت، امیرالمؤمنین واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
   shahid3222.f@gamil.com         دانشجوی كارشناسی دانشکده علوم قرآنی زاهدان      .1
 e.abbasi@gmail.com                    دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان      .2
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 منین علیؤسیره امیرالم معنویت و عبادت در
  1ابراهیم صادقی
 2علیرها زنگنه ابراهیمی

 چکیده:
در مقابننل ع مننت خنندا و مبننداء هسننتی نهایننت خضننور و خشننور را داشننت و  علننی

در تزكینه و تهنذیت نفنال،و سنیر  او روشننگر اینن مطلنت اسنت. علنی دعاهنا و مناجاتهنای
جهنان نمنا بنود،او بنه هنر چنه ن ینر و لنوح هنمیرش چنون جنام مراتت كمالیه وجود یگانه و بی

در مبنناح ی كننه در ایننن مقالننه صننورت گرفتننه نننه تنهننا ن ننرات  دینند. یكننرد خنندا را منن ینگنناه منن
آ بلکننه دینندگاه اندیشننمندان دیگننر ادیننان راجننع ایننن  سننلمانان و دوسننتان حضننرت علننیم

از عبننادات و معنویننات بزرگننوار بیننان شننده اسننت. همچنننین سننعی شننده اسننت بطننور مختصننر 
بنود  مطنالبی عننوان شنود، چنرا كنه علنیو خلوص بنی حند  و حصرشنان  حضرت علی

 یرر دوزخ  صننرفا بننرای خداوننند بجننا مننكننه عبننادت را بنندون جلننت نفع بهشننت  و دفننع هنن
گرفننت یقینننی كننه بنناالتر از آنننرا  یوص در عبننادت از یقننین او سرچشننمه مننآوردآ و اینگونننه خلنن

 توان پیدا نمود زیرا به مرحله نهائی یقین رسیده بود.  ینم

 ، ایمان، خدا، نماز.عبادت، حضرت علیواژگان کلیدی: 
 

 

 

                                                           
 ebrahimsadeghi385@yahoo.com              كارشناس ارشد تاریخ و تمدن اسالمی     .1
 alireza_zangane21@yahoo.com                كارشناس ارشد تاریخ تشیع         .2
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 البالغهعد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی در نهج آثار دنیوی اعتقاد به معاد در ب  

 1رقیه صادقی نیری
 2یابوالفضل امید

 چکیده:

از جمله اصول ارزشمندی كه زندگی در این دنیای خاكی و مملو از درد، رنج و مشکالت را  
 برای انسان، سهل و آسان می نماید، ایمان و اعتقاد به معاد و حیات پال از مرگ است. 

انسان ها، آن را باور داشته و یقین دارند كه  پدیده مرگ و مردن، از امور مسلم و قطعی است كه همه
روزی عمرشان به پایان خواهد رسید.ولی در اینکه پال از مرگ و مردن چه خواهد شد و حوادث بعدی 
 آن، چگونه خواهد بود؟ دیدگاه ها متفاوت و ن ریه ها مختلد است.

مرگ، پرونده انسان، برای همیشه، عده ای، مرگ را پایان همه چیز می دانند و بر این باورند كه با آمدن 
مختومه اعالم و به بایگانی س رده شده و جسد او نیز به موجودی بی جان، م ل سنگ و چو ، تبدیل 
می شود. در طرس دیگر، خیلی از انسان ها، مرگ را پایان زندگی در دنیا و آغاز زندگی در عالم دیگر 

سان را از یك منزل به منزل دیگر و از یك عالم به عالم می دانند، مرگ را وسیله و مركبی می دانند كه ان
دیگر، انتقال می دهد.به جرمت می توان گفت كه نور نگاه به پدیده مرگ و حوادث پال از آن، تکثیر 
مستقیم بر نور و كیفیت زندگی انسان در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی خواهد 

 پردازد.  یدر نهج البالغه م یاین تاثیر در كالم امام عل یپ وهش حاهر به بررسداشت.

 .اعتقاد به معاد ی، تاثیرات دنیو یبه معاد ، نهج البالغه ، امام علاعتقاد : واژگان کلیدی
 

                                                           
 rsadeghiniri@yahoo.com        آسربایجان شهید مدنیعضو هیئت علمی دانشگاه  .1
 آسربایجان  وم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنیكارشناس ارشد رشته عل .2
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 ی امام علیجایگاه نماز در سیره 

 1فاطمه صیدی
 2سحر ملکی

 3مجید صیدی  

 چکیده:

كنه نیازمنند  ننوعی ارتبناط روحنی بنا نیرویننی  انسنان از دیربناز بنه اینن حقیقنت رسنیده بنود
مافو  خود است. در واقنع انسنان ساتناز عالقنه منند بنه ننوعی ارتبناط فطنری بنا خداونند اسنت و 

بارهنا در  حضنرت علنیباشند. یکی از اینن ارتباطنات روحنی بنا خداونند متعنال، نمناز منی
ی زالل آینات الهنی اسنت، از نمناز، سكنر و یناد نهج البالغه كنه خنود نشنکت گرفتنه از سرچشنمه

 ی امنام علنیی سنیرهد بنا مطالعنهاینن تحقینق در ن نر دارخدا سنخن بنه مینان آورده اسنت. 
هایی از اهمینت و جایگناه اینن عبنادت الهنی را اسنتخراد و سن ال فلسنفه سكنر و یناد خندا گوشه

چگوننه  امنامه و آن كنه تکوینل نمناز از من نر ایشنان چنه بنودو اینن در كالم آن حضنرت
 ای و تکیننهاسننتفاده از ابننزار كتابخانننه تحلیلننی و-ایننن فریضننه را ادا كننرده و بننا رویکننرد توصننیفی

هنای صنورت گرفتنه در  بنا بررسنیبر كتا  شرید نهج البالغه بنه بحنث پرداختنه شنده اسنت. 
از نگناه در نمنازش حضنور قلنت كامنل داشنتند.  این راسنتا، مشنخش شند كنه آن حضنرت

دهنند و كبننر و ی نمنناز ایننن اسننت كننه نمنناز بننه انسننان بصننیرت مننیفلسننفه علننی امننام
 كند. خودپسندی را از انسان دور می

 .ی نماز، نهج البالغه، نماز، تکویل و فلسفه امام علی: واژگان کلیدی

                                                           
 fatteme.321@gmail.com           البالغه نهج ارشد كارشناس.  1
 Maleki.sahar92@gmail.com                         تاریخ ایران اسالمی ارشد كارشناسی دانشجوی . 2
 دانشجوی كارشناسی تربیت بدنی.  3
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  اکرم امبرینما با عصمت پ متناقض اتیو نقد ترجمه آ یر یتفس یبازکاو
 یوزارت حضرت عل لهیوس وضع وزر آن حضرت به یمطالعه مورد

 1یمحمد طاهر
 2همکاران

 چکیده:
را مورد خطا  قرار داده  امبراكرمیگونه، پ نما و عتا  سم یوجود دارد كه خداوند به نوع یاتیقرآن آ در

غفار شدن، دستور به است فتهیاز فر ینه ،یوح قتیسخن گفته است. مشکوک بودن در مورد حق شانیدر مورد ا ای
 یها در صحت و اتقان برداشت یكالم یمبان ایتنق .باشد یها م ها و خطا  گزارش نیاز ا یا و مانند آن نمونه

همچون عدم  یزیكفرآم یمعان ا،یصح یكالم یكه با فقدان مبان یا به گونه دینما یم تیحائز اهم اریبس یریتفس
 یاتیاز آ یکیدوم سوره انشراح  هیدر آ اكرم امبری. فرونهادن وزر پشود یم لیتحم اتیبه آ امبرانیعصمت پ

اشت آن، افزون بر نگاه د یمحتوا ایآن از زبان مبدا به زبان مقصد و انتقال صح ایصح مهو ترج ریاست كه تفس
و  ایحص یكالم یبه مبان  هیمتن مبدا و مقصد، احاطه و اشراس و ریتاث یو همسان یو بالغ یدستور یساختارها

را در سهن  اكرم امبریپعصمت  عدم یتا تلق كند یدر زبان مقصد را طلت م یمبان نیبازتا  ا زیشده و ن ایتنق
 هیمه آبه نقد ترج یلیتحل -یفیازروش توص یریگ . پ وهش حاهر در صدد بوده تا با بهرهدیننما جادیخواننده ا

ها و  یمستدل برتر نییب ردازد و همن تب یریآزاد و تفس ،ییمعنا ن،یام ،یلغو یها ترجمه یبرخ انیمذكور از م
 مترجمان یرو شیرا در پ اتیدست از آ نیترجمه ا یروش و قواعد هرور نیمذكور، بهتر یها ترجمه یها یكاست

محل بحث، ساختار  هیاست كه در ترجمه آ افتهیدست  جینتا نیقراردهد و به ا میو مخاطبان ترجمه قرآن كر
لمه ك یلغو یبه معنا تیبا عنا یآن دور كرده و در مقابل استفاده از روش ترجمه مزج تیترجمه را از غا ،یبسندگ

 یکی اكرم امبریبار رسالت پ ینیدر فرونهادن سنگ یوزرات حضرت عل یریاتخاس قول تفس زیو ن« وزر»
  .باشد یبا مقوله عصمت م هیآ یرفع تناقض حاهر ایصح یاز معان

 سوره انشراح ،یوزارت  عل امبر،ینما، عصمت پ متناقض اتینقد ترجمه، آ :یدیکل واژگان
 

                                                           
 yahdin14@yahoo.com                   . دانشجوی دكتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس 1
 تیدانشگاه تربو هیئت علمی  اریدانش برند  یكاوس روح ، مدرس تیدانشگاه تربو هیئت علمی  اریدانش یخان یحاج یعل .2

  قمدانشگاه و هیئت علمی  اریدانش یناصر ی، مهد مدرس
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 منینؤمنظر امیرالم مؤلفه های وجوب نماز از

 1ملیحه عابدینی                                           

 چکیده:

تجلننی اود عننرود بننه سنناحت ربننوبی ، همانننا در عمننود دیننن بننا صننالبت نمنناز معنننا 
گردینند و ترسننیم شنناكله ی وجننو  ایننن لطنند تننام  خداوننندی و تبیننین زوایننای ایننن عننرود ،بننه 

جلنوه گنر گردیند.در  بنه روشننایی علنی منین ،ؤكنردار و گفتنار امنام مبنین آ امیرالمن یقین در
ایننن مجننال، ترسننیم چرایننی  ن ننر گنناه  حضننرتش در خصننوص نینناز بننه نمنناز مبتنننی بننر  گفتننار 
ایشان، در جسنتار پنیش رو  منورد مداقنه قنرار گرفتنه اسنت . در سنر آغناز  ، تنکثیر اینن عطینه  از 

ی گیننرد آ همچننون  خزانننه ی الهننی  بننر آدمننی در مؤلفننه هننایی سیننل مننورد بنناز شناسننی  قننرار منن
زمنانی كنه امنام متقنین ،  حنالوت اینن تنرنم عاشنقانه ، منزین بنه یناد پروردگنار را بنر آرامننش  و 
طهارت جسنمانی و روحنانی آدمنی  فرخننده منی نمایند  و در بزنگناهی دگنر ، سنر وجنو  اینن 

، گلننواره ی ربننوبی را در فراغننت از عصننیان و رهننایی از آمننال و هننوس هننای فریبنننده.   سننرانجام
امننام، ارمغننان شننه ر نینناز ،نمنناز را فروهشننتن چشننم هننا، رام كننردن جانهننا ونننرم كننردن دل هننای 
آدمیننان و بیننرون راننندن كبننر و غننرور از وجننود انسننان مننی داننند و در فرجننام، ن ننر گنناه  فخننر 
عالمین، در خصنوص هنایع كننندگان و تاركنان اینن رحمنت الیتنناهی منورد واكناوی  قنرار منی 

 تمییز دهنده ی میان مؤمن و كافراست.گیرد چرا كه نماز، 

 ، نماز، هوس، آرامش، فروتنی.  : امام علیواژگان کلیدی
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777  

ین شاخصه های عرفانی در نهج البالغه   بررسی و تبیین مهم تر
یم در این زمینه  و بهره گیری از قرآن کر

 1جعفر علون آبادی
 چکیده:

افننراد ننندارد. امننام  یهنندفی جننز تعننالی روح توحینند عرفننان در ن ننر امیرالمننؤمنین
دینن، معرفنت خداونند و كمنال شنناخت حضنرت حنق را تصندیق و  هاسناس و شنالود علی

توحید الهی منی دانند كنه باعنث اخنالص انسنان در تمنامی مراحنل زنندگی و انجنام همنا امنور 
رفنان م بنت می شود. برای آشننایی سنالکان حنق از مسنیر صنحیا سنیر و سنلوک و بازشناسنی ع

یننا  هننای عرفننان امننام علننیایی شاخصننهو سننازنده از عرفننان منفننی و مخننر ، شناسنن
رسنند. روش انجننام تحقیننق در ایننن پنن وهش بننا توجننه بننه نننور موهننور هننرورت بننه ن ننر مننی

رین تننتوصننیفی و تحلیلننی مننی باشنند. نتننایج بررسننی هننای مختلنند بیننانگر آن بننود كننه مهم
مننداری والیتامننور،  همحوری و اخننالص در همننتوحینند هننای عرفننان امننام علننیشاخصننه

االنننه در تننالش اقتصننادی در كنننار آخرت حننول محننور اهننل بیننت گرایننی، حضننور فع 
ت نفننال و تهننذیت نفننال و تزكیننه اسننت.  اجتمننار، جهنناد علیننه باطننل، بهننا دادن بننه عقننل، عننز 

در آن منود م بنا شنناخت حقیقنت اسنالم و قنرآن بنوده و بناطن شنریعت متو عرفان امام علی
مننی خننورده اسننت،از ایننن دینندگاه ،عرفننان حقیقننی همننه جوانننت زننندگی اعننم از حنناهر و بنناطن 

 فردی و اجتماعی را شامل می شود.

 ، نهج البالغه، سیر و سلوک.عرفان، شاخصه، امام علی واژگان کلیدی:
 

                                                           
 jkarimi15@yahoo.com              دانشجوی دكتری و مدرس دانشگاه پیام نور تهران .1
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 زهد اسالمی از نگاه نهج البالغه

 1بادیآمحمد غالمی نصر
 2محمدحسین طباخیان
 3احمدرها كریمی

 چکیده:

-كتننا  شننرید نهننج البالغننه بننا روش توصننیفی پنن وهش حاهننر، بننر اسنناس دینندگاه
بنه بررسنی مفهننوم زهند حقیقنی پرداختنه اسنت. در ابتنندا بنه تعریند زهند پرداختننه و  تحلیلنی،

چهنارچو  و حنندود آن را بررسننی كننرده و پننال از بینان ثمننرات زهنند از دینندگاه نهننج البالغننه، از 
بننه میننان آمننده و وارد بحننث زهنند و رهبانیننت و وجننه اشننتراک و افتننرا  آن دو  زهنند منفننی سننخن

شده اسنتآ بنرای شنناخت زهند اسنالمی و بنرای جلنوگیری از برداشنت غلنط ابتندایی از زهند، 
وارد مبحننث فلسننفه ی زهنند اسننالمی شنندهآ و در آنجننا بحننث جدینند آزادگننی فننردی و آزادگننی 

ی اجتمنناعی، بننه خننوبی مشننخش شننده اسننت كننه اجتمنناعی را بنناز مننی كننند تننا اینکننه در آزادگنن
تضاد دنینا و آخنرت زاهند، مربنوط بنه هنمیر و قلنت اوسنت و زهندگرائی عنین جامعنه گرائنی و 
در مننتن زننندگی و در بطننن روابننط اجتمنناعی قننرار دارد. در آخننر هننم بننه جهننت الگننو بننرداری، و 

. در ایننن آوردن مؤینندی بننرای زهنند حقیقننی اسننالمی، وارد مبحننث اوصنناس زاهنندان شننده اسننت
ر مقاله سعی بر آن شده كنه معننای صنحیا و صنوا  زهند فهماننده شنود و امیند اسنت كنه م من

 .ثمر واقع گردد

 زهد، رهبانیت، نفال، دنیا، آزادی. واژگان کلیدی:

                                                           
 gholami.hamrah@chmail.ir   و دبیر، دانشگاه فرهنگیان كاشان     كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی .1
 تاریخ اسالم دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت كارشناسی ارشد .2
 ارشد تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالتكارشناسی .3
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 در صحیفه سجادیه بررسی تأثیر کالم امام علی
              1زهرا فارسی

 چکیده:

در  پننذیری آنهننا از كننالم امننام علننی تننکثیراز وی گننی هننای مهننم دعاهننای صننحیفه، 
نهج البالغه اسنت كنه بنه واسنطه آن بنه موهنوعاتی ن ینر مضنامین اخالقنی و علمنی و سیاسنی 

انیننت اهنن ق و حقیقننت نفارش بننه حننن، انتقنناد از سننتم، سننل بیننتنو جامعننه شناسننی، حق 
در دهنه هنای یکنی از رویکنرد هنای منورد توجنه در مطالعنات مربنوط بنه ادبینات  پرداخته انند. 

 اخینر ،ررویکننرد بینننامتنیر اسننت كننه بننر ایننن اصنل اساسننی اسننتوار شننده اسننت كننه هننی  متنننی
بدون پیش متن نیست وبه عبنارتی دیگنر هنی  متننی بندون ارتبناط بنا متنهنای دیگنر شنکل نمنی 

گناه از منتن هنای پیشنین خلنق منی شنود گناه ینا ناخودآ    .گیرد بلکه همنواره بنا بهنره گینری خودآ
متنینت تحلیلنی و بنه كنارگیری نقند بینا-فیهش سعی بنر آن اسنت كنه بنا روش توصنیدر این پ و

بررسننی  عاهننای صننحیفه از كننالم امننام علننیبننا كنناركرد دینننی آن، چگننونگی تننکثیر پننذیری د
شود و بنا اسنتفاده از دو كناركرد اقتباسنی و ایحنایی مینزان اینن تنکثیر پنذیری منورد ارزینابی قنرار 

 گیرد.

 .ینامتنی دینی، بینامتنی، بامام سجاد ، صحیفهبالغه، امام علی: نهج الواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 گاه الزهراءدانش آموخته كارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانش .1
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 جایگاه نماز در بیانات علوی

 1ابراهیم  فالح

 چکیده:

نمناز، نمنناد و نمننود دینن و دینننداری و  تجلننی گناه عشننق و ارادت متقابننل بننده بننا خننالق 
مشنترک همنه یکتای هستی است. نماز  پنرچم و نشنان دینن و عمنود خیمنه دیاننت ومی نا  نامنه 

انسننانها بننا پروردگننار متعننال اسننت. گسننترش فرهنننگ نمنناز  و نیننز ابعنناد گوننناگون معنننوی، 
اجتمنناعی، فرهنگننی ، و سیاسننی و تربیتننی آن بننر پیکننره ی جامعننه ی اسننالمی در اندیشننه و 

ایننن پنن وهش بننا  خاصننی مننورد توجننه قننرار گرفتننه اسننت. بیانننات علننوی بننا دقننت و شننمول
جایگناه نمناز را در بیاننات در صندد اسنت كنه اهمینت و « ننات علنویجایگاه نمناز در بیا»عنوان
، نمنناز مهننم تننرین پننل ارتبنناطی قننرار دهنند. در بیانننات امننام علننیمننورد بررسننی  علننی

میننان آفریننده و آفرینندگار و سننبت پیوننند انسننان بننه ملکننوت الهننی  و دسننتیابی بننه سننعادت و 
اهمینت ان در اسنالم بنه بحنث  سیادت اسنت. در اینن مقالنه  نخسنت تعریند نمناز و نینایش و

گذاشته شده و سن ال جایگناه نمناز در بیاننات علنوی بنا اراینه ی مصنادیقی منورد پن وهش  قنرار 
، ه از ن نر اولنین شنهید نمناز علنیگرفته است. مهم ترین دسنتاورد اینن تحقینق آن اسنت كن

ز نمنناز جننامع تننرین و كنناملترین رازگننوئی و نینناز خننواهی و تقننر  جننویی بننه درگنناه سات بننی نیننا
 است.

 ، سعادت، نیایش.نماز، علی واژگان کلیدی:

 

                                                           
 Fallahabrahim@gmail.com      استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری      .1
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 مرگ پیش از مرگ  در نهج البالغه)تحلیل فنای عارفانه در نهج البالغه(

 1محمد فوالدی
 2مریم رحمانی

 چکیده:

هنای نفسنانی، یکنی از مبنانی اساسنی در فرهننگ اهنل عرفنان مبارزه بنا نفنال و خواسنته
ای بننرای شننود ،وسننیلهاز آن بننه مننوت ارادی تعبیننر مننیو تصننوس اسننت.این جهنناد نفسننانی كننه 

ی ی بشنری،او  را بنه اعنال درجنهزندگی برتنر اسنت كنه در پنی رهنایش انسنان از صنفات سمیمنه
تنوان  هنای عرفنانی ، منیبنا بررسنی شاخصنه دهند.اللنه و بقاءباللنه سنو  منیفیكمال یعنی فناء

كننه بننه  ی و در كننالم معنننوی ائمننهی اسننالمهننای بسننیاری از آنهننا را در  آمننوزهسرچشننمه
عرفننان در  ی آنهنناتجلی یافتننه است،جسننتجو كننرد.ای  زیبننا ،همننراه بننا راهبردهننای معنننوشننیوه

تننوان ایشننان را پنندر جلننوه و جننالی خاصننی دارد،  چنانکننه بننه حننق مننی كننالم امننام علننی
-در سنخنان خنود بنه آن اشناره منی میند.یکی از مبنانی كنه  حضنرت علنیعرفان اسالمی نا

الهنی را بنرای سنالا در پنی  كند همین منرگ عارفاننه اسنت كنه  رسنیدن بنه اینن مرحلنه، قنر 
شنود هنمن معرفنی هنر ینا از اینن مراحنل فننای ارادی بنه عننوان در این جستار سعی می دارد.

هنای آن در كنالم صندا هنای اساسنی عرفنان اسنالمی  ،بنه چگنونگی  كناربرد و میکی از آمنوزه
بنرای رسنیدن بنه اینن مقامنات معننوی  اشناره  رهنای آن حضنرتو نینز راهکا امام علنی

 شود.

 ، عرفان، نگاه عارفانه، موت ارادی.: نهج البالغه، امام علیواژگان کلیدی

                                                           
 dr.mfoladi@gmail.com             ادبیات فارسی دانشگاه قم     دانشیار زبان و .1
 Maryam.rahmani2001@gmail.com          دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم .2
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 خدا و انسان در سیره حضرت علی ارتباط متقابل و عاشقانه بین

 1مرتضی فیروزی
 چکیده:

 سرایی سخن توان می چگونه ناشناخته حقیقت این ،طالت ابی بن علی شخصیت درباره
 موجود یا یا گویند سخن او از ملکیان كه است دنیایی و ملکی بشر یا علی اصالز  كرد؟

 و خود عرفانی سطا با جز او درباره عرفان اهل كنند؟ گیریاندازه را او ملکوتیان كه است ملکوتی
 حد چه تا بنشینند؟ او معرفی به خواهندمی ابزاری چه با خود محدوده علوم با جز الهیون و فالسفه

گاه را مهجوران ما تا اندشناخته را او  می سخن دنیا به رغبتی بی و زهد زمینه در كه وقت آن كنند؟ آ
 نشناسد را علی امام اگر كال هی  و ندارد خبر دنیا لذات از ابدا كه است شخصی گویی گوید

 برزخ عالم و مرگ مورد در وقتی و است بوده اسالمی وسیع سرزمین حاكم او كه شود نمی باورش
 متقین مورد در خود نماید. چنانچه مشاهده می عیانا را آن یا برگشته عالم آن از گویی گوید می سخن

 می سخن فرشتگان خلقت و انهاآسم مورد در كه هنگامی و«  ... رءآها قد كمن الجنة و فهم»فرمود: 
 از نشان این استآ بوده ناحر و حاهر آنان خلقت هنگام گویی كه گوید می سخن ای گونه به گوید

 می درک و بیند می عینه به حاالت و آنات تمام در را خدا كه دارد حضرت آن واالی خداشناسی
 رموه یکونوا من غیر من كتابه فی سبحانه لهم فتجلی»فرماید:  می صادر لسانش از سخنی چنین و كند
 است داده نشان بندگان به را خود آن سطور و قرآن آیات البالی در خداوند« .. قدرته من مراهم بما
 ارتباط« اوست. در كه تراود برون همان كوزه از»شناخت  توان می او سخن از را كال هر كه چرا

 و عابد ارتباط بر عالوه احدیت سات با علی ارتباط است دوطرفه ارتباط یا خدا با علی
 سیره و رفتار و كالم از این و وزد می عشق خدا وجود به علی است معشو  و عاشق ارتباط معبود

 احادیث از كه است عاشقانه ارتباطی نیز علی با خدا ارتباط و است نمایان حضرت آن
 این زیبایی از ای گوشه الهی قوه و حول به كه برآنیم مقال این در و گردد می برداشت چنین قدسی
 . نماییم بیان علی منینؤامیرالم سیره و كالم از را زیبا ارتباط

 .، عشقل بیت، اهخدا، انسان، ارتباط، قرآن، علی واژگان کلیدی:
                                                           

 mfmr2020@yahoo.com                بهائیت گرایش ادیان و فر  ارشد اسینكارش .1

http://www.akairan.com/din-andisheh/emamat1/2015331154420.html
http://www.akairan.com/din-andisheh/emamat1/2015331154420.html
http://www.akairan.com/din-andisheh/emamat1/2015331154420.html
http://www.akairan.com/din-andisheh/emamat1/2015331154420.html
http://www.akairan.com/koodak/bimari/201492315151.html
http://www.akairan.com/koodak/bimari/201492315151.html
http://fun.akairan.com/talebini/stekhareh/
http://fun.akairan.com/talebini/stekhareh/
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 گی در اندیشه توحیدی امام علیمعنای زند 

 1قدرت الله قربانی

 چکیده:

را برای انسان مسلمان اهمیت معنای زندگی، پرسش از چگونگی تحقق آن در عصر حاهر 
های ارزشمندی است. زهدارای آمو ن زمینه نهج البالغه امام علیكند. در ایمعاصر هروری می

های معنابخش زندگی از من ر توحیدی اسالم اشاره دارد. در این لفهؤبه مهمترین م امام علی
گاه دنیا توحید عملی و نهایتا جایرویکرد، معنای زندگی در پرتو توحید ساتی و صفاتی، توحید افعالی، 

گیرد. توحید ساتی و صفاتی، مواردی چون بساطت، نامتناهیت و دیگرگونه و مرگ مورد بررسی قرار می
دا دهد كه خشود و نشان میكند كه باعث اجتنا  از تشبیه خدا به انسان میبودن خدا را گوشزد می

كند جهان و زندگی انسان، آفریده و تحت اثبات میدارای همه كماالت نامتناهی است. توحید افعالی 
حاكمیت مستمر خداست و انسان موجودی رها نیست و اصل غایتمندی افعال الهی حاكم بر زندگی 

كند كه او است. توحید عملی هرورت و راه كارها و نتایج عملکرد انسان درمقابل خدا را بیان می
 ه موارد توحیدی مذكور، دنیا بعنوان مقدمه كست كمال موجت رستگاری اوست. نهایتا اینکه با مالح

و سعادت حقیقی انسان، و مرگ به م ابه الزمه گذر از دنیای مادی به حیات اخروی، معنای خود را به 
ینکه، اهای زندگی نیز ابزار آزمون، كیفر، پاداش و تعالی انسان هستند. نتیجه آورند و سختیدست می

و معاد و مسیر تکاملی انسان در این دنیا را به درستی تعرید  م، مبداندیشه توحیدی امام علی
ن آزادگی ، عیكند كه آنای از زندگی انسان در پرتو عبودیت حق تعالی تعرید میكرده، معنای حقیقی

 اوست.

 .لبالغه، نهج ا، دنیاید افعالی، توحید عملی، توح: معنای زندگی، اندیشه توحیدیواژگان کلیدی

                                                           
 qorbani48@gmail.com               دانشیار فلسفه دانشگاه خوارزمی، تهران        .1
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 بررسی موردی داستان خدوی عمرو بن عبدود منینؤدر سیره امیرالم« اخالص»دال بر  حکایات
 1محمد قندهاری
 2سیدمحمدرها لواسانی

 چکیده:
بحث حهور و بروز فضائل اخالقی آن  منینؤی امیرالممباحث مهم در فهم سیرهاز جمله 

در رفتارهای ایشان است كه از طریق مصادر روایی و تاریخی شیعه و اهل سنت به نسل های  حضرت
باید مشخش  در این مصادر، بعد انتقال یافته است. در برخورد با هر فضیلت منسو  به آن حضرت

 هتوان آن فضیلت را پذیرفت و حمل به صحت نمود و در چتحت چه ساختاری و با چه شرائطی می نمود كه
ص اخال»ر به بررسی فضیلت ی حاهر برای تبیین ابعاد این موهومقاله شرائطی نباید چنین كرد.

در تواریخ شیعه  های حاكی از اخالص آن حضرتپرداخته و پال از مروری بر نقل« منینؤامیرالم
خیر کاهانت عمرو بن عبدود و ت» معروس ی موردی داستان اخالقی بسیارو اهل سنت، به عنوان نمونه

به این من ور در گام نخست به بازشناسی مصادر این  دهد.را مورد توجه قرار می «در قتل او منینؤامیرالم
هجری شناسائی شده و نشان داده  ۱1تا  4پردازیمآ شش منبع اصلی برای نقل این ماجرا از قرن ماجرا می

شهرآشو  در كتا  لفین شیعه، ابنؤشته و برای نخستین بار از میان مسنی دا ایشود كه این داستان ریشهمی
این ماجرا را سكر كرده و پال از او، دیگر محدثین و مورخین شیعه نیز به نقل از « طبری»ی المناقت به واسطه

و  با آن مواجه اند. در گام دوم به بیان مشکلی كه نقل ابن شهر آشكتا  وی این ماجرا را در آثار خود آورده
در اصل كتا  تاریخ طبری چنین ماجرائی سكر نشده « طبری»پردازیم: علیرغم تصریا او به نقل از است می

سوم  تا پال از آن در گام كنیم ریشه یابی است. از این رو تالش كرده ایم تا این ناسازگاری را از لحاا تاریخی
ص در مورد خا« ائل به وی ه در انفرادات اهل سنتساختار صحیا پذیرش فض»سوال اصلی مقاله یعنی  به
مهم ترین چالش كالمی در عموم داستان های منقول  ر برسیم.منینؤاستان های دال بر راخالص امیرالمد

است كه از من ر برخی از علمای  منینؤامیرالم از اهل سنت در این موهور، برجسته شدن چهره بشری
امامیه  از ابن  ی راویان حدیث و مورخینی مواجههبا دقت در نحوه ت.شیعه با روایاتی دیگر متعارض اس

 ی صحیا تعامل با این نقل ها دست یافت.و نحوه بازشناسی میتوان به شهر آشو  به بعد  با این داستان ها،
 ،عمرو بن عبدود،اخالص، نحوه برخورد،فضیلت.اخالص امیرالمؤمنین :واژگان کلیدی

                                                           
 ghandehari@gmail.com              دانشجوی دكترای قرآن وحدیث، پ وهشگر موسسه مطالعات امامیه .1
 ه اصول دیندانشگا دانشجوی دكترای قرآن وحدیث  .2

mailto:ghandehari@gmail.com
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 شیطان در کمال و تعالی انسان در نهج البالغهنقش بازدارندگی 

 1بهاءالدین قهرمانی ن اد
 2آسر قاسمی  

 چکیده:

های آشکارسازی  گیرد و زمینهشیطان موجودی است كه در مسیر تکاملی انسان قرار می
تاده و افكند. شیطان به دلیل آن كه خود از مسیر تکاملی دور نیروها و توان ساتی را از انسان سلت می

ها  ها در جانش ریشه دوانده و هنجارهای فطرتی جای خود را در وی به نابهنجاری رسایل و پستی
داده، موجودی سركش و متمرد است. از من ر نهج البالغه شیطان خطرناک ترین دشمن انسان است 

با آمیز، ساده و سبا گرفتار كردن انسان دربند آرزوهای طوالنی، زیبا جلوه دادن گناهان زشت و تنفر
وس در انسانها نفو برتری جویی در سهن انسان،جلوه دادن گناهان بزرگ در ن ر انسان و پرورش تعصت 

ر  »فرمایند:باره میدر این ۱۱1در خطبه  كند. حضرت علیمی
، وک یک هک قک رک م طک کک ی لک ن  سک انک یک یطک ن  الش  دک یا 

قدک  م عک کک ینک ل  د  حک ن یک قدک  هز اک ه  ، وک هز عک ات 
فک ک ه  وک نک ات 

زغک ن نک وا عک فک اصد  اک. فک تنک ا  الف  رقک الفک  ب 
اک، وک رقک ا  الفک اعک مک الجک م ب 

کک یک عط  آ «یک
شیطان راه های انحرافی خویش را برای شما آسان جلوه می دهد، و می خواهد  رشته های محکم  »

تنه د و به وسیله ی تفرقه، فدین شما را گره گره بگشاید و به جای اتحاد و هماهنگی، ایجاد تفرقه كن
 با توجه به اینکه كمال« برپا سازد. حال كه چنین است: از وسوسه ها و فریت های او روی بگردانید.

 اركن وكند و با استمداد ازعوامل كمال و تعالی  ی خویش رشدوجود ر ابعادانسان به این است كه د

اد را كه در نه یمنف یفعلیت رسانده و استعدادها را به م بت خود یوجود یاستعدادها رشد موانع زدن
زیرا  به غایت مطلو  خویش برسد، اهمیت موهور پ وهش، آشکار می گردد.  و  بگذارداوست كنار 

 و شدرمراتت  طی   با تدریج بهگیرد می قرار رشد مسیر در از آن زدن كنار با انسان كه موانعی از یکی
 است. شیطان گردد،می اللهشایسته عنوان خلیفه  تعالی

 .ه، نهج البالغوسوسه های شیطانی، توكل به خدا : انسان، كمال، شیطان،واژگان کلیدی

                                                           
 Bghahremani@ut.ac.ir     استادیار دانشگاه تهران، دانشکده معارس و اندیشه اسالمی                                         .1
  azar.ghasemi@ut.ac.ir        دانشجو دكتری مدرس معارس اسالمی دانشگاه تهران    .2
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 الگوی ارتباط انسان با خدا در نهج البالغه

 1سید مهدی لطفی

 چکیده: 

به طور كلی ارتباطنات انسنانی بنه چهنار گوننه ارتبناط انسنان بنا خندا، ارتبناط انسنان بنا 
شنود. از مینان اینن ها تقسنیم منیبا طبیعنت، وارتبناط انسنان بنا سنایر انسنان خود، ارتباط انسان

ارتبنناط انسننان بننا خنندا موهننوعی كهننن و دیرینننه در میننان بشننر اسننت كننه در هننای ارتبنناط، گونننه
هنای ارتبناط بنا خندا را شناسنان زمیننهقالت الگوهای متفاوتی قابنل تبینین اسنت. برخنی از روان

بینننند امننا الگننوی رابطننه انسننان بننا خنندا در نهننج البالغننه، دا مننیدر تننرس از خنندا و نینناز بننه خنن
ارتبناطی دو سنویه اسنت كنه مبتننی بننر معرفنت و شنناخت خداونند و جلنت محبنت و رهننایت 

خداوننند بعنننوان  یی در سننخنان حضننرت علننیالهننی نسننبت بننه بننندگان اسننت. از سننو
آفننرینش شننود كننه علننم و قنندرتش در موجننودی صنناحت اختیننار مطلننق انسننان معرفننی مننی

هننا از گیننرد كننه وهننم و خیننال انسننانموجننودات و ع مننت خلقننت انسننان مننورد اشنناره قننرار مننی
درک ع منننت خداونننند نننناتوان اسنننت و افکنننار ررس انننندیش، سات او را درک نمنننی كننننند. از 
سویی دیگر همن ارائنه مراتنت خداشناسنی، خداونند بنه آن انندازه بنا انسنان نزدینا نشنان داده 

یمنان صنحیا قنادر بنه ر ینتش اسنت. نحنوه تن نیم رابطنه بننده بنا خندا و شود كه آدمنی بنا امی
های وارده بر آن نیز از دیگر محورهنای منورد اشناره در نهنج البالغنه اسنت. اینن مقالنه بنر آسیت

پایه روش توصنیفی، هنمن بررسنی الگوهنای ممکنن در رابطنه انسنان بنا خندا بنه تبینین الگنوی 
 پردازد.مذكور در نهج البالغه می

 ، نهج البالغه، الگوی ارتباطی، ارتباط انسانی، ارتباط با خدا.حضرت علی واژگان کلیدی:

                                                           
 mhdlotfi@yahoo.comاستادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان           1
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 و تأثیر آن بر سبک زندگی منینؤرخی عبادات خاصه در سیره امیرالمجایگاه ب

 1فرزانه مع می گودرزی
 2عاطفه حیرت

 چکیده:
جامعه  یبسیار هرور ، از مباحثیو اجتماع یدر عرصه فرد یمو آدا  اسال یبحث از سبا زندگ

از آنجایی كه اسالم، دین جهان شمولی است و با نگاهی دقیق به نیازهای فطری و اساسی ما است و  یكنون
انسان، برنامه هایی برای نیل به رستگاری ترسیم كرده می توان سبا زندگی صحیا را از منابع اصیل آن یعنی 

به گستردگی مقوله سبا زندگی امکان تفحش عمیق  استخراد نمود.با توجهقرآن كریم و سیره معصومین
عد عبودیت به عنوان  یکی از مهم ترین عناصر سبا در همه ابعاد آن میسر نیست آلذا در این پ وهش به بک

ن » به عنوان  سلوک عملی امام علی با دقت ن ر در سیره ن ری و زندگی اسالمی پرداخته شد و و « مبی 
ر» بزرگ قرآن كریم و با استفاده از كتا  ارزشمند نهج البالغه و سایر كتت روایی، جایگاه و اهمیت « مفس 

عبادت و تاثیر آن بر سبا زندگی افراد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بررسی گردید.در نتایج این پ وهش 
حج، جهاد، سكر، تزكیه نفال، صدقه، دعا اشاره شد كه در زندگی به هشت عبادت برگزیده شامل نماز، روزه، 

حهور بیشتری داشته است. اثرات عبادت به صورت كلی و عبادات فو  به صورت  شخصی امیرالمؤمنین
خاص بر سبا زندگی افراد در سه حیطه تاثیر بینشی، تاثیر نگرشی و تاثیر رفتاری طبقه بندی شد.از تاثیرات 

سبا زندگی می توان به جهان بینی الهی در زندگی روزمره، ادراک راز آفرینش،پاسخ گویی  بینشی عبادت بر
به نیاز فطری، شناخت نفال، شناخت خداوند و شناخت سایر مخلوقات الهی ،ارتقاء بصیرت در مناسبات 

ساندن راجتماعی اشاره كرد.مهمترین تاثیرات عبادت بر سبا زندگی شامل گرایش به شکوفایی و به فعلیت 
خود حقیقی انسان، گرایش به هدفمندی و برنامه ریزی سبا زندگی،گرایش به فعالیت و م بت نگری حسن 
حن ،گرایش به درمان رسایل اخالقی و گرایش به ارتقاء معنویت می شود. همچنین از تاثیرات رفتاری عبادت 

ی و و  كیفی در عمل به وحاید فردی بر سبا زندگی می توان پرهیز از سستی و تنبلی باالبردن توان كم 
 اجتماعی، رعایت حقو  خانوادگی و اجتماعی و تمرین عملی باورهای قلبی را نام برد.

 .بالغه، سنت امام علی: سبا زندگی، عبادت، عبودیت، نهج الواژگان کلیدی
                                                           

 moazami28@yahoo.com          كارشناس ارشد رشته نهج البالغه، دانشگاه اصفهان       .1
  دكترای مشاوره و مدرس دانشگاه اصفهان .2
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 ی امیرالمؤمنینهای آن در سیرهمفهوم عبودیت و بندگی و جلوه
 1منیؤصمد م

 چکیده:
عبادت عارفانه است،سرچشمه الهام بخش تلقیهای عارفانه  در سیره امیرالمومنین         

 و عبادتهای عارفانه حضرت علی كلمات م پال از قران و سنت  رسول اكرمدر جهان اسال
است.هدفی كه این مقاله به دنبال دست یابی به آن است آآشنایی با مفهوم عالی عبادت كه یا سلسله 

شا و بی روح نیست همانگونه كه برخی از افراد مقدس مآ  می اندیشند بلکه برقراری اعمال خ
ارتباط معراد گونه و عالی ترین عکال العمل س اسگزارانه انسان است از پدید آورنده خلقت، احهار 
شگفتی و عشق انسان است به كامل و جمیل مطلق و باالخره سلوک وسیر به سوی خدا است.از دیگر 

عبادتآ سكر و یاد خدا است كه دل و قلت را صفا و جال می دهد و آن را آماده تجلیات الهی اهداس 
 تو نیز آشنایی با عالی ترین جلوه عبادت كه نماز و اثر گناه زدایی آن است و عزتی كه از عباد می سازد

یت دای عبوبه جلوه ه -به مفهوم عبودیت و بندگی-در این اثر:  خالصانه در دل شت حاصل می شود.
پرداخته می شود. نتایج حاصل از این اثر این است كه دل عقل و  و بندگی در سیره امام علی

زندگی  این دواست كه باید اهمیت داشته باشد نه زندگی جسم مادی زیرا جسم با مرگ انسان نابود 
به كرامت های می شود و تنها روح انسان است كه زندگی خود را ادامه می دهد و عشق و شو  باید 

پروردگار در سرای آخرت باشد نه به اسبا  و وسایل مادی و خوس انسان نیز باید از عقوبت هایی 
باشد كه انسان در اثر غفلت و گناه نصیت خود نموده است.انسان باید خود و اعمال صالا خود را 
 مخصوص پروردگار كند تا خداوند نیز لطد و عنایات خاص خویش را مخصوص انسان
نماید.خداوند انسان را با عباداتی همچون نمازها و زكات و روزه بندگان مومن خود را از این آفات 

بر پایه مهر و عشق  كند.تنها عبادات ائمه معصومینحراست و نگهبانی می كند و نفسها را رام می 
بركت  كلمات باغه كه به یگانه معبود حقیقی است.برای نگارش این مقاله سعی شده كه از نهج البال

 است و نیز شروحی كه بر كالم مبارک ایشان نگارش شده است استفاده شود. حضرت علی
 .: عبادت، جلوه، سیره، امیرالمؤمنینواژگان کلیدی

                                                           
 yahyaom.yo@gmail.com         دانشگاه آزاد اسالمی واحد كنگاور      دانشجوی 1
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 سـیـروسـلوک در نهج البالغه

 1م گان میرزایی

 چکیده:

 سیروسلوک به سنوی خداونند و تنالش بنرای قنر  الهنی از واالتنرین اهندافی اسنت كنه
كینند قننرار گرفتننه اسننت. منندعیان دروغننین و فرقننه  بننرای خلقننت انسننان در تعننالیم دینننی مننورد تک

آورننند كننه هننای كنناس  متعننددی در جامعننه كنننونی سننخن از عرفننان و سیروسننلوک بننه بیننان مننی
رسند رایحنه سیروسنلوک و قنر  الهنی اسنت. در مقالنه تنها رایحه ای كنه از آنهنا بنه مشنام نمنی

و لننوازم آن از من ننر از تعرینند سیروسننلوک، برخننی از اصننول حاهننر سننعی شننده اسننت پننال 
در قالننت دو محنور اساسننی، بننه شنرح سیننل معرفننی –بننا محوریننت نهنج البالغننه–امیرمؤمننان

تبننی تن ننیم و چینننش  گننردد:  قابننل سكننر اسننت مننوارد مننذكور، بننر اسنناس ترتیننت و اولویننت رک
 اند   نشده

نند بننه شننریعت، معنناد اصننول: شننامل اعتقنناد بننه توحینند و خنندا بنناوری، عبود ننت و بننندگی، تقی  ی 
ت، والیت پذیری.   باوری، عقالنی 

لوازم: شنامل ایمنان، اخنالص، تقنوا، معرفنت، عبنادت، طهنارت، فکنر و سكنر، اسنتاد، موع نه، 
 محاسبه، توبه.

 ، نهج البالغه، سیروسلوک، عرفان.علی: امامواژگان کلیدی

 

                                                           
 mmirzaee40@gmail.comو دانشجوی دكترا تفسیر تطبیقی پ وهشکده نهج البالغه         طلبه سطا چهار جامعة الزهراء .1
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 از منظر صحاح سته و منابع اهل سنت منینؤبعاد معنوی عرفانی شخصیت امیرالما

 1مریم هاشمی
 2بشارتی زهرا

 چکیده:

یعه و نابع شننندر مننن ینی امننام علننیت واالنون شخصننناگونی پیرامنننات گوننننرواینن
را بننه  اهننل سنننت در دسننت اسننت كننه وجننوهی از سننیره معنننوی و عرفننانی آن حضننرت

تننرویج سننبا زننندگی مننل در ایننن روایننات جهننت کتصننویر كشننیده اسننت. از آنجننایی كننه ت
ش ناسننالمی و ارایننه الگوهننای مناسننت بننرای حیننات سننعادتمندانه بشننر هننرورت دارد، پ وهنن

ان شنیعه و اهنل سننت در اینن بنا  را كنه بررسنی آن در نر آن دسته از رواینات مشنترک میننحاه
منابع اهل سنت از سنوی محققنان مسنلمان كمتنر منورد توجنه قنرار گرفتنه اسنت، بنا اسنتفاده از 

وینت و عبنادت در سنیره معن»  ر پاسنخگویی بنه اینن سنوال اصنلی كنه:صیفی تحلیلنی دروش تو
مننورد واكنناوی قننرار « سننت؟از من ننر صننحاح سننته و منننابع اهننل سنننت چگونننه ا امنام علننی

بننر ایننن اسنناس آنچننه از داللننت روایننات منقننول در كتننت صننحاح و منننابع حنندی ی  داده اسننت.
، ی از ایمننان و منزلننت علننیود، حنناكاهننل سنننت  از طننر  مختلنند  حاصننل مننی شنن

یننروی بننی قینند و شننرط از رسننول شننجاعت و مجاهنندت هننای بننی ن یننر او، خنندامحوری و پ
 است.  و علم و حکمت بی ن یر آن حضرت خدا

 ، ایمان، علم، حکمت، منزلت.امام علی واژگان کلیدی:

 

                                                           
 quranstudent@yahoo.com      كارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، تهران             .1
 Mrs.besharati@yahoo.com   دانشجوی دكتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبایی   .2

mailto:Mrs.besharati@yahoo.com
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 در شناخت خدای متعال برد عرفانی امام علیمعرفه الله بالله: راه
 1همدانیمصطفی 

 :چکیده

ورز شننناخت خنندای متعننال، آغنناز دیننن و انجننام آن و غایننت آرزوهننای یننا انسننان دیننن
كننند و ارزش وجننودی وی بننا عیننار ایننن اسننت كننه سننعادت دنیننا و آخننرت او را تضننمین مننی

هننا و دعاهننای هننا، نامننهاعننم از خطبننه د. روایننات امننام علننیشننناخت محننا خواهنند خننور
كنده از آموزه توحیندی اسنت كنه بنه معرفنت خندای متعنال و توصنید سات االهنی هنای ایشان آ

سنوالی كنه اینن تحقینق در پنی آن اسنت  صنفات حضنرت پروردگنار اختصناص دارد.و  ءو اسما
، راهبنرد معرفنت خندای متعنال چیسنت؟ بنه اینن معننا های امناماین است كه در میان آموزه

عرفنی خندای متعنال محصنول در م هنای امنامتنوان خندا را شنناخت و آمنوزهكه چگونه منی
ایننن  .چننه فرایننندی اسننت؟ آیننا محصننول تنندبر عقلننی اسننت یننا محصننول ادراک قلبننی اسننت؟

بنر  ده اسنت كنه امنام علنیتحلیلنی سنامان یافتنه اسنت نشنان دا -تحقیق، با روش توصیفی 
این بناور اسنت كنه معرفنت خندای متعنال بنا عقنل ممکنن نیسنت بلکنه بنا حقیقنت ایمنان كنه 

با خنود خندا اسنت ممکنن اسنت. معرفنه اللنه باللنه، بنه اینن معننا اسنت كنه همان معرفت خدا 
انسننان در پننی فنننای از خننود و رسننیدن بننه ادراک وجننه اللننه كننه همننا عننالم را فراگرفتننه اسننت و 
مشنناهد  قلبننی اسننما و صننفات االهننی كننه اركننان هننر چیننز را پننر كننرده اسننت، خنندا را بننه خنندا 

 ، معرفت خدا برایش حاصل نشده است.بشناسد و هر كال خدا را به غیر او بشناسد

 .امام علی ،عرفان، معرفت االهی، معرفه الله بالله: واژگان کلیدی
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 از دیدگاه امام علیمعرفت نفس 
 1مصطفی همدانی

 چکیده:

توجننه بننه حقیقننت نفننال انسننان و تاكینند معرفننت نفننال و آثننار و نتننایج ایننن معرفننت، از 
شنناختی شنناختی، معرفنتكنه دارای ابعناد انسنانهنای دیننی اسنت راهبرهای اساسنی در آمنوزه

نیننز مباحننث مربننوط بننه معرفننت نفننال و بیننان  در روایننات امننام علننی و خداشنناختی اسننت.
هننای عننال، از آمننوزهآثننار آن خصوصنناز تننالزم یننا عینیننت  معرفننت نفننال بننا معرفننت خنندای مت

تحلیلننی  -ایننن تحقیننق، در راسننتای بررسننی ایننن مسننئله بننا روش توصننیفی  پربسننامد اسننت. 
از دینندگاه امننام هننا و آثننار و نتننایج معرفننت نفننال را سننامان یافتننه اسننت تننا ابعنناد و سنناحت

 ال از من نر امنام علنیاینن پن وهش نشنان داده اسنت كنه معرفنت نفن تبینین كنند. علی
دقیقاز همان معرفنت پروردگنار اسنتآ زینرا حقیقنت نفنال انسنان، جلنو  ع منت االهنی اسنت. 

اختی، معرفننت نفننال، منتهننای هننر دانننش اسننت و عننالوه بننر شنننهمچنننین از من ننر معرفننت
معرفت پروردگار، دانش حقیقی بنه خنود و بلکنه بنه هسنتی نینز تنهنا از طرینق معرفنت نفنال بنه 

آیند. بناز ن نر اخالقنی و تربیتنی نینز معرفنت نفنال، تنهنا راه تطهینر خنود از رسائنل و دست منی
هننا انسننان را از رسائننل و آلننودگیتحصننیل فضننائل اخالقننی و تربیننت معنننوی انسننان اسننتآ زیننرا 

كنندآ همنانطور كنه انسنان كه همگی ناشی از فقدان توجه به فقنر وجنودی نفنال اسنت پناک منی
دای متعنال اسنت آراسنته نالی نفنال بنه خننرا به انوار كمناالت كنه نتیجنه توجنه بنه حینث اتصن

 كند.می

 .امام علی ،معرفت نفال، خودشناسی، معرفت الله: واژگان کلیدی
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 :متشهـل ــــــــفصــ
 در  اتـــــیـر و ادبـــــــهنـــ

  یـلـوــع ـرهــــــــــیس
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 البالغهها در نهجشناسی رنگنشانه

 1سلمان احمدوند
 2سیده فاطمه ذاکریان زاده

 چکیده:

 قیهدی   -ای دینه کهه مماافاهه  افهوون رهر  نالبالغهه  ارهر نانهد ام انهای  له نهج 
ماهاز ادره  نیهو  هرام  یهرد  یوانهد دم زنهرهنظیهر نه کماست  ره دلیل فصاحت و رالغت  ی  رهام نم

انگیههو و مههای  تیهها دم ایههک کاههاا نمههامیم دینهه   اتال هه   ازامهها   و زههو  ن رهها  بههام 
زههای کاهاا رهها یصهاویر رههدیر ادره   ماسههاه دم زهای  منگهیک ریههان  هده اسههت  کهالی انههای

 نیهوی و اسهاماده یشهبیه  اسهاعامه و حه مهای است  دم یعمیه  وزهه تیهالیکی ایهک یصهاویر مایه
از نوسههیق  و منههش نقههی اساسهه  دامنههد  از  نا ههر نههارر دم زیبههای  ادرهه  ایههک یصههاویر 

گ منهش دم کاهاا انهدب اسهت  رها وزهود ایهک  کامرستی منرنندانه ی منش اسهت   مهر چنهد ینهون
ههت دم  نههشو رسههاند ن دم وههرومدن تیهها  ن اطههف و یلمیهه  دمونمایههه چشههمگیر اسههت  م اممین

البالغه یها رهرای یو هی  و یها اناقها  نعهان  اسهاعامی  کنهای  و  هاه یشهبیه  رهه کهام مفاهه نهج
 هر انهوم نهانملوا  منهش  ناسه  منهش سهیاه اغلهف ریهاناست  رر ممیک سیاق و از ننظر نشانه

نه    هادار  و فراوانه   منهش  رنهو رهرای ا هامه رهه حهوادو نها وام و منهش زمد سبو ریان  ر ترن
 ررای نشان دادن ضع  و زوا  و افسرد   است 

 البالغه  ناس   نهج: منش  یصویر  یو ی   نشانهواژگان کلیدی

 

                                                           
 nimabamdad96@gmail.com     کام ناس الهیا   دانشجوی کام ناس  ام د ادیان  ر        1
 avishan62@gmail.com               کام ناس الهیا   دانشجوی کام ناس  ام د ادیان  ر        2
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 ، در بیان شاعران فارسیتصویر پردازی صبر در کالم امیرمؤمنان

 1فریده اتوان
 2احمد نحمدی نژادوا اک 

 چکیده:

ی اسهههالی یهههری از کهههالی روم هههان دیهههک رهههرهره و انیرناننهههان  ویژه مسهههو  نکهههرن
  از دیررههاز دم سهه نان و ا ههعام سهه نومان  مههم نایههه اسههاحکای کههالی و اسههاد   ریههان  لهه 

ان نجمو ههه سهه نان انیههر مهها  ههده اسههت  دم ایهک نیههر ی سه ک  ن نهان  ردیههده و مههم زینههت
نظیهر رهرای اسهاماده امهل سه ک اسهت  رویژه نههج البالغهه  ننبعه  دمتشهان و ر  ریان  ل 

 مای  ههعر فامسهه  نگههام  رههه کههالی نههو   زرههان از ممههان ن سههایک سههده هها ران فامسهه
اک هایار  رهه نهها دسهه هویم  رهد نودیه  ن همهای رعهان مهر چهه رهه  رنهروم زنهاند و ره ندا اه

دم ایههک انههد از کههالی  ن رههومر رهههره  رفاه  ریشههار نهههج البالغههه و دیگههر سهه نان ح ههر 
و  یعنهه   ههبر و یصههویر  ن دم کههالی انیههر ناننههاننقالههه یکهه  از نوضههو ا  دم تههوم یوزههه 

رهها اسههاناد رههه  رازیههاا و چگههونگ  نگههاه و یو ههی   ن دم ریههان  هها ران فامسهه  ررمسهه   ههده و
مای  از ا ههعام اما ههه  ههده اسههت  دم نایجههه تههوامیم دیههد کههه دم نمونههه فرنههایی نههو   لهه 

موح کهالی  ایود یها رهه  ونهه هدیهده ن  ریر نسهاقیم از فرنهایی انهای  له ریان  ا ران یا یأ
 دم ا عام دنیده  ده است  ح ر   ل 

    ا ران فامس   :  بر  نهج البالغه  انای  ل یواژگان کلید

 

                                                           
 faride_akhavan@yahoo.com   دانشجوی دکاری زران و ادریا   رر   دانشگاه  زاد اسالن  واحد  م   1
 a.mohamadi.np@gmail.com   دانشجوی دکاری زران و ادریا   رر   دانشگاه فردوس  نشهد      2
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 های ادبی و معانی نهج البالغه در نگاه دانشمندان علم بالغتبررسی ارزش

 1نر   امزمند نویدی
 2غالنرضا کریم  فرد

 چکیده:

من از  ن ح رلنهد انیهر سه ک  سهنگ  چهون نههج البالغهه  نشهأ   رفاهه از مو رانزا کهه دم
ما ما زههت دمهد  مهم رهه است یوانسهاه مهم د   هیماگان ما مو هن  ر شهد و اندیشهه  ل 

مههای موحهه  و دمدمههای  چههون حسههد  نمههاق  کبههر و کجههروی  نههوان داموی  ههمار ی ریمامی
سههاناد رههه   دم ایههک نقالههه رهها ای حیهها  ویونههد زنههدرا ههد و یشههنگان حقیقههت ما رههه سرچشههمه

رههه موت یو ههیم  ه یحلیلهه  رههه ررمسهه  فنههون رالغههت از نگههاه ای  و نایههدا  کاار انههه
ه ههههود کههههورداتاههه  ههده یهها نشههان داده    کهر سهههم دم کههالی انیهههک  لهههمندان ایهههاندیشهه

رهه البالغه وریو ورفروغه  از  هر ن و یرزمهان  ن اسهت و یهراوت موحه  نلکهوی  اسهت کهه  نهج
ر ی مو هن  ودن تماگهان دم رسهار غملهت و چراغه ح  ارری نمیهد و سهازنده رهرای ریهدام نمه

 را د دم نسیر نشاا ان ره کالی  ن انای روم وام 

   رالغت  ج البالغه  انیرالماننیک   ل : ررمس   نهواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 arjmand1990@gmail.com    دانشجوی دکاری زران و ادریا   رر   دانشگاه چمران      1
 ghkarimifard@yahoo.com       دانشیام دانشگاه امواز      2

http://www.arjmand1990@gmail.com
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ینی هنری وصف دنیا در نهج البالغه  تصویر آفر

 1 دیقه اسدی نجره
 2 دم دوست ل  

 3الیاس نوسوی
 چکیده:

-یصههویر فرین  منههری مکههک نهههم زیبههای  ارههر ادرهه  اسههت و از نهماههریک و نههارریک ماه

مسهاند و امیبها  مای  است که  وینهده ما دم اناقها  سهریر نمهامیم وی یهده و دیریهاا یهامی نه 
وویههایر  مههر انههدازه ایههک یصههاویرسههازد  ننههده و ارههر ادرهه  ایجههاد نهه نودیهه  و نحکمهه  رههیک توا

را ههد  نههاک ادرهه  امز ههمندیر نهه   ههود  ایههک یصههویر مهها نسههیر اناقهها  ویههای ما رههرای تواننههده 
مها نسازد  نهج البالغهه رعهد از  هر ن کهریم  رهه  نهوان چهرا  مهدایت انسهایر ن مموامیر و  سان

از یشهبیها  و  ی یهرنظیهر تهویی  رها رههرهک ارهر ره دم ایه  ناتاه  هده اسهت انهای  له 
  اسههاعاما   یصههاویر کنههای   نجههازا   سههجر مههای زیبهها  رههه یوضههی  و یبیههیک مرچههه یصههویرما

 ن ههه دم  ریشههار نسهها ل و نمههامیم نعنههوی   قیههدی   انسههان  و اتال هه  ورداتاههه  ههده انههد 
تههومد یصهاویر رکههام مفاهه دم یو ههی  دنیهها ررمسه  و هه  دنیها دم نهههج البالغهه رههه چشههم نه 

-ایهک نقالهه نه  ارهر  نلمهوس یهر و  ارهل فههم یهر را هد ممگ  حس  ن  را د یا ررای تواننده 

مها و یصهویر  فرینه  منهری دنیها رکههام یحلیله  رهه ررمسهه  زلهوه -کو هد یها  رها موت یو هیم 
 مفاه دم نهج البالغه رپردازد 

 یصویر  یصویر  فرین  منری  نهج البالغه  واژگان کلیدی:

                                                           
 asadi_sedighe@yahoo.com         دانشجوی دکارای زران و ادریا    ندمس دانشگاه ویای نوم مضوانشهر         1
 دریر  نوزت و ورومت اساان  یالن  ام د  لوی  ر ن و حدیث  2
 میئت  لم  م اه الهیا  دانشگاه ویای نوم مضوانشهر  3
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 ادبیات علوی در سروده های عربی سید اسماعیل شیرازی

 1نحمد مضا اسالن 
 2سعید نیس   

 3ممت دادمس ازیرلو

 چکیده:

ک ینمونه انسان کانل و اسوه ر  نظیر ن  را د  ادریا   یعه یک  از غن  یر انای  ل 
س  ن ادریا   لوی  ره  نوان یک  از زیر  اته مای ادریا   یعه ره أادریایهای اسالن  است که دم م

 ده از راومما و ا اقادا  ی  نلت است  سید اسما یل  یرازی حساا ن   ید   عر  یین  زو یده 
 ویکرد  ناساندن ریشار انای  ل از زمله  عرای ایران  است که دم سروده مای  رر  تود را م

و نیو دفاگ از نکاف و یت را اساماده اندیشه ی تالق تود  یصاویری زیبا و ردیر ررزای نهاده است  
  ندح و ذکر ف ایل  ا   لوی ما که  انل: یولد اناین انیک ادری ایک  ا ر را زران   ویا 

و نیو و   غدیر و یکمیل  نولت انای نود تداوند و ویانبر جا ت  رر مامی  ماهای ایشان  ن
دیک ما رر  مرده و را ذوق و  ریحه ی ننحصر ره فرد تویی یصاویر زذار  ما ره ساحت  ن انای ممای 

و ف ایل  انای  ل   از   صیت اله یسع   ده است ارعادک نو اام یقدیم کرده است  دم ای
 ایشان از ننظر سروده مای ایک  ا ر ره موت یو یم   یحلیل  ناجل   ردد 

   ادریا   لوی  سید اسما یل  یرازی   ا ر   عر  رر  انای  ل  واژگان کلیدی:

 

                                                           
  ر    ذمرایجان ندن   هید دانشگاه اساادیام  1
 saeedshushi@yahoo.com      ر            ذمرایجان ندن   هید زران و ادریا   رر  دانشگاه ام د کام ناس  2
  ر    ذمرایجان ندن   هید دانشگاه  رر  ادریا  و زران ام د کام ناس  3

mailto:saeedshushi@yahoo.com
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 در اشعار شاعران پایداری بازتاب سیمای امام علی
 1ریژن   اتان نحمود 

 2نحسک نحمدی فشامک 
 چکیده:

ای و حماس  مموامه اروامی ررای ریدامی موحیه زمع  ی  نلت مای اسمومه  صیت  
-ما دم  عر  ا ران نمود ن ما و  منانمای دین   نظهر دفاگ از امزتاسمومه  وند ونحسوا ن 

مای انسان  و دیک دم دفاگ از امزت انای  ل مای دم یامیخ اسالی  ا ما  وهلوانانه و نبامزه یارند 
ای و حماس  ویدا کرده است  ایک انای رومر نماد ی  انسان کانل و یمای اسالی  ساتاام اسمومه

البالغه ره  نوان یک  از نبان  وایدامی نومد یوزه مای ایشان دم کااا نهجماست  ممنمودتور 
  و ظلم  دالایان مموامه ررای  رفاک ح  تود و نبامزه را ر ایران  ا ران وایدامی  رام  رفاه است و

وامه دم یالت مساند  ا ران وایدامی  الوه رر ندح و نعت  مم  یرند از ایک نبنای وایدامی الگو ن 
مدف ایک   ان یرویج دمند ما دم ا عام مای انای  ل مای وایدامی و ممنمودلمهایا نهماریک ن

مای وذیری از ممنمودیاریر دم ا عام  ا ران وایدامی و چگونگ  وژومی یحلیل سیمای انای  ل 
چه  یوزه مر ه اسانااز  است   موت ایک وژومی  یحلیلالبالغه است  ایک انای رومر دم کااا نهج

مای هرمنش اسالن  و  نوزمای وایدامی را یکیه رر فای نذمب  و نبان  الگومای اسمومهریشار ره چهره
نحومی دم زوانر البالغه دم  عر  ا ران وایدامی را ث یرویج وحد    ل  و  دالت ر ن  و نهج
   ودنسلمان ن 

   ادریا  وایدامی البالغه   ا راننذمب   نهج   اسمومه: انای  ل واژگان کلیدی

                                                           
  aghakhani46@yahoo.com       دکاری ادریا  حماس  دانشگاه ا مهاندانشجوی   1
 fesharaki311@gmail.com     دانشیام  روه زران و ادریا  فامس  دانشگاه ا مهان    2

mailto:%20aghakhani46@yahoo.com
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 «غراء»شناسانه در خطبه جستاری سبک

 1 باس ا بال 
 2لمم  نمرد نیاسریفاطمه 

 3 رادی لیرضا کاوه نوت
 چکیده:

ی یکهه  از لمظهه  و ادرهه  رههه ن ارههه یمالبالغههه رهها دم رردا ههاک ررزسههاگ نهههج ا
مههای سههب   ناسهه  رههوده اسههت  چههه ی وژومیمای  ههال  ناههون دینهه   ممههوامه نایهههنمونههه

ینهههه  هههرف نظهههر از نحاهههوای ناعهههال  و دینههه   ن  امهههل ذوق و رالغهههت و کنشهههکران دم زن
ی ریهان و اسهلوا تهود سهاتاه اسهت  وهژومی حاضهر رها نگهام   هذما   ناس  ما  هیماهسب 

هههه اسهههانااز  و از ممگهههذم نبهههان   ی  ن  رهههه موت یو هههیم ینهرهههه یعریههه  سهههب  و ویشههه
مای  ههگمت  وم نهههج البالغههه یعنهه   ناسهه  یکهه  از تمبههه ناسهه  ریههان   رههه سب سب 

ادرهه  اتاصههاف یافاههه اسههت از نهماههریک  دم سههه سههم  فکههری  زرههان  و« غههرا »تمبههه 
مای ادرهه  یههوان رههه ایههک نکاههه ا ههامه نمههود کههه کامرسههت  مایهههموی  ن مای وههژومی وههیییافاههه

مم ههون یشههبیه  اسههاعامه  ی ههاد و وزههود یصههاویر  ونهها ون دیههدامی   ههنیدامی و حرکاهه  رههه 
مماننهد  ی و ما  ای ویهژه ر شهیده و دم سهم   وایه   رها یکهرام حروفه  سم  ادر  تمبه زلهوه

مههای  وایهه   ن دو و نوسههیق  حا ههل از سههجر و زنههاس دم فرازمههای  از ایههک تمبههه  زیبای 
 چندان  شاه است 

  ناس   سم  ادر  ی غرا   سب   تمبه: نهج البالغه  انای  ل واژگان کلیدی

                                                           
 دانشیام زران و ادریا   رر  دانشگاه کا ان  1
 و ادریا   رر  دانشگاه کا ان دانشجوی دکاری زران  2
 دانشجوی دکاری زران و ادریا   رر  دانشگاه کا ان  3
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 ثیر نهج البالغه بر اشعار شاعران فارسی گویأت

 1الداغ  نیاا 

 چکیده:

 ندیشههه مههای حصههر   لهه البالغههه رعنههوان  ویههده ای از سهه نان ناعههال  وانهههج 
ریری ژمف ررفرمنههش وادریهها  فامسهه  دا ههاه و ررمسهه  یههاریر ایههک ننههارر و چگههونگ  أممههوامه یهه

دمایههک نقالههه  نگامنههده ضههمک  یههت فههوق العههاده ای ررتههومدام اسههت   ن دم ههعر فامسهه  از امم
ادریها  زههان و ایهران و رها دم نظر هرفاک یهامیخ  هکل  یهری ا امه ره ناون دین  رعنهوان وشهاوانه 

ما رهها ذکههر نمونههه مههای  از  ده اسههت یههاریرا  کههالی ح ههر   لهه وامسهه  دمی  سههع  نمههو
ررمسهه  انجههای  ههده  ا ههعام فردوسهه   سههنای   نا رتسههرو و نظههان  نههومد ررمسهه   رامدمههد 

کههالی  ن و رالغههت و فصههاحت  اک ههر  هها ران از سهه نان ح ههر   لهه نشههان نیدمههد 
 روم وام رهره ررده و ره ا عامتود غنای ریشاری ر شیده اند 

    فردوس   سنای   نا رتسروفامس ان  را  نهج البالغه   : ح ر   ل واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

                                                           
  aldaghipf@gmail.com              اساادیامدانشگاه ویای نوماساان یهران   1

mailto:aldaghipf@gmail.com
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 بازتاب نهج البالغه در دیوان ناصر خسرو قبادیانی

 1وحیده رسمان 
 2فر اه رسمان 

 چکیده:
 وام ی روم ا ران نسلمان دم ا ص  نقا  دنیا ره ساایی از نقاو  از  سارت دیک اسالی   

که را وزود ایک ورداتاند  ویانبر ی نعصونکو دیگر ا مه   ح ر   ل ویانبر
ا ران  « الشعرا  انرا  الکالی» ا ر نبودند انا  ا ران ما دوست دا اند  حدی   از ایشان نقل است: 

ز امدا  تا   نسبت ره ح ر  راص  ا ران ایران  از دیریان را تاند  ایرانواد امان س ک
اند و س ک  ماه  ران ایران  دم ساایی ح ر   ل اند و اک ر  ریف ره ایماق  ادا اه  ل 

ایک ا عام از ایمان وا ع   نان ره  ن ح ر  سرچشمه  ر اه است  نا ر تسرو  بادیان   از  ا ران 
ورداتاه  روم وامح ر   ل  عامت ره ساایی نقای فامس  زران  رن ونجم  دم زای زای ا

است  وی از  ا ران  است که  عر ما دم تدنت یبلیغ دین  نهاد و از  ن چون اروامی ررای یرویج 
نکاف دین  یامی  رفت و دم  الف وند و اتالق از  ن ررای  رایی نردی ره واک  و ورمیو  نان از ولیدی 

 ر  یای  است که ره ساایی حرندی نحاوای  اریک وژومی طبقهی ایریک نسألهرهره  رفت  ا ل 
د  وردازو احادیث و زند   فردی و ازاما   و رازیاا نهج البالغه دم دیوان نا ر تسرو ن   ل 

ه ی  ن ح ر  ورداتاو ذکر احادیث و سیره دم ا عامت  ره ساایی ح ر   ل  یا نا ر تسرو 
ه نوگ رینی وی است؟ دمندا عام نا ر تسرو  نشاندم   یا ساایی از ح ر   ل  است؟
 دم ا عامت چه چیوی روده است؟  م اساماده از احادیث ح ر   ل نا ر تسرو د  یانگیوه

   نهج البالغه رتسرو  ادریا  فامس   ح ر   ل : نا واژگان کلیدی
                                                           

 vahidehbastami@yahoo.com     ادریا  فامس    زران و کام ناس ام د  1
 fereshteh.bastami@yahoo.com                       کام ناس فک  ومی اطال ا      2
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 در دیوان شعری امیری فیروزکوهی یمای اهل بیتس
 1نحمد رن  احمدی

 چکیده:
هه  سههیمای امههل ریههتی ههد از جلن  دم رههویژه یههاکنون  دیررههاز دم  ههعر  هها ران ناعهن

ننجههر  ههده اسههت  « ادریهها  نههذمب » ههود کههه رههه تلهه  نعا ههر رههه وفههوم دیههده ن  هدوم  ههعر
ا  نذمب   رهه  نهوان یکه  از  ونهه مای مایهج دم ادریها  فامسه  مای ادره   از زملهه نقولههادرین

مهها و ف ههایل   ههکام و نههذمب  رهها تلهه   رههام تههود  زیبای  ههود  نولههدان ا ههعام نحسههوا ن 
مای الههه  ه  رفههان  ما رههه ن اطبههان نشههان داده و ننجههر رههه امیقههای سههم  نهههان   صههیت

از زملههه  هها ران  اسههت کههریم انیههری فیروزکههوم    ههوند مهها ن فرمنهش و  ههعوم ازامهها    ن
فه  ح هر   له  هکه  از دمی  و  هاحف  ضها  انهای م  انهای حسهیک هعر رهه نعرن

حاضهر رها اسهاناد رهه  هوامد  هعری رهه  هحقیقت ورداتاه اسهت  لهذا نقاله ره یشنگان الونان
مم ههون  دم دیههوان  هها ر ورداتاههه اسهت  نبههاح   ررمسه  و نمایانههدن سههیمای امههل ریهت

ی و  صههیان حههاکمی رههر  ن  هیرسههیم زنانهه  تههود  فسههاد و یبههام   ناانیههدی و تسههران و یعههدن
 اوضههاگ زانعههه رههه نح ههر  نههها و اسههارحای از  ن روم ههان  غیبههت  اناظههام و ههکایت رههردن از 

نهان ظههوم رهه رشهام   از  ینههدو هاضهلف همهای ندینهویژ   یو هی  و ننجه   ترالون
و  یا ابهاس منهر رها  ها ر ایهک  رهر اسهت  افهوون رحهث نهومد دینه   ها ر  عر ن انیک هزمل

 یعهاریر از اسهاماده رها و ریهان  ادره  رهاموایها  ناهوایر و مم نهیک  و  یها  یماسهیر از ادره 
ورداتاهه اسهت و  انانهان نعصهوی یسهیما نهدح و رهه و ه  یشهبیه و   کنایههیاسهاعام
  .ر شیده است رر ن اطف ییأریر ذام و زاودانگ   مت  عر تویی ره اینگونه 

ا  نعا ر  انیری فیروزکوم   : امل ریتواژگان کلیدی     عر  یع   ادرین
                                                           

 r.naderi1369@gmail.com        اساادیام زران و ادریا   را دانشگاه مازی کرنانشاه            1
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 در آیینۀ شعر سید علی خان مدنی حضرت علی هسیر  ازتاب سیما وب

 1ول  رهاموند     
 چکیده:

ت وی را ث  ده یا ررت  از ادیبان و  کردام و  ماام نی  انای  ل  و  کوه   صین
سرایند ان ره فراتوم یوان و دانی تویی ره  و ه مای  از سیما و سیرۀ وی ورداتاه و دم ساایی او 
سروده مای  ومانگیوی ما ره وهنۀ فرمنش و ادا امنغان نمایند  یک  از فرزانگان  که مموامه دوسادام 

د  ل  اوده است  سیاز ایشان ره نیک  یاد کرده و او ما ره  ایساگ  س روده و دم  عر تود ن انای 
او یک  از اتاران یارناب  سمان فرمنش و ادا  یع  است که دم زنینه مای  چون تان ندن  است 

زران و ادریا    دیک وژوم  و  رح حا  نویس  اندیشمند روده و  رام  رانسنگ  ما دم مر ی  ره زا 
 نیک از یوان  عری ر   گرف  رهره نند روده و سروده مای نغو و ورنغوی ما از نهاده است  وی مم

نایه مای غو    ندح   مرا   ف ر و و   ره سرایی  عر ورداتاه ی ره یاد ام نهاده است  او دم توی
دم ایک نو اام  نگامنده رر  ن است یا را موت یحلیل  ندی ما دم  نها راز و نموده است و نعان  امز م

ان  دم  عر سید  ل  تان ندن  ورداتاه و نع   ره زلوه مای   صیا  ح ر   ل یو یم –
 ندح انای  ل  شمند فرمی اه دمایک وژومی نشان ن  دمد که ایک داننهماه دم  نها ما ژمف رکاود 

 از مر  ونه وی ید   و د وام وی  دومی زساه و را سب  و زران  د  انگیو ره ساایی وی ورداتاه و 
س ت نشان داده است افوون رر ایک  او  را ا عامی زیبا    یرا و دلررا  یماگ  تود ما ره  ن انای

  نمامیم  چون   ام  و دانشومی   وامسای  و ورمیوکامی  ر  راک  و ر  دم ساایی  ن ح ر 
 ما ره مو ن  زلوه  ر نموده است  وروای    دساگیری و یامیگری و ممدن  و ممرازی را ویانبر

     عر  سید  ل  تان ندن : ندح  ح ر   ل واژگان کلیدی

                                                           
   daneshmand11@gmail.com                  اساادیام  روه زران و ادریا   رر  دانشگاه  هید چمران امواز   1

mailto:daneshmand11@gmail.com
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 های شعر علویگرایش

 1زمرا وامساووم
 2اکری کرن 

 چکیده:

مهای حیها  تهود طهوم تهاف دم طهو   هرن طهوم کله  و  هعر  لهوی رهه عر  یعه ره 
ن اله  کالنه   یهامی   و فکهری مها و انهواگ ن اله  ادره  یوانسهاه اسهت ن هانیک دم  الف

ما رههه ممههراه  ههوم و احساسهها  سههرایند ان تههود از نلههل و نههذامف  ونهها ون ناجلهه  سههازد  دم 
ایههک نقالههه چهههام  ههرایی :  ههعر ننهها ب    ههعر ف هها ل    ههعر داسههاان  و  ههعر و یهه  ما دم 

رهردیم کهه مها  انهواگ ادره  ما نهای ا عام  لوی نعرف  نمهودیم و دم ذیهل مهر یه  از ایهک  هرایی
 ههوند  یعههدادی از انههواگ ادرهه  دم مهها رههرای ن سههایک رههام دم ایههک نقالههه نعرفهه  نهه رع هه  از  ن

مها دم حهوزه  هعر  لهوی  هکل  رفانهد و رع ه  سهرای  و تیبرنانهه عر  لهوی ناننهد  غدیریهه
ای دم ادریهها  فامسهه  مهها دامای سههارقه کهههک و  سههاردهنانهههمهها و سههالینانهههدیگههر ناننههد  سهها  

ند   ههروه دوی از انههواگ ادرهه   رهها یوزههه رههه نحاههوا و ن ههمون ا ههعام  لههوی دچههام یحههو  و مسهها
یههوان ذیههل ممههیک مسههد سههایر انههواگ ادرهه  دم  ههعر  لههوی ما نیههو نهه یغییههر  ههدند  رههه نظههر نهه 

 ما یعری  و طبقه رندی نمود  رایی

 :  عر  لوی   رایی ما  انواگ ادر   ادریا  فامس  واژگان کلیدی

 

                                                           
 zparsapoor@yahoo.com     دانشیام وژومشگاه  لوی انسان  و نمالعا  فرمنگ       1
 ندمس دانشجوی دکاری دانشگاه یرریت  2
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 ادبی در شعر علـــوی هایگونه

 1زمرا وامساووم
 2اکری کرن 

 چکیده:

 سهههاره ندایههههه   لههههههوی دم  هههعر فامسههه  از اراهههدای  ههههههرن چههههامی یههها زنهههان 
مهای نانهو   سهروده  هده نعا هههر  ارل یانل و ررمسه  اسهت  ایهک نهدای  دم انهواگ و  ونهههه

رر نسهت  ایهک نقالهه  .ما دامنهدمهای تههههاف تهود که مر کدای از نظر فههههری و نحاهوا  ویژ ه 
مههای  از انههواگ  ههعر  لههههوی ما نعرفهه  رهها کاو هه   سههارده دم طههو  یهههههامیخ ادریهها  نمونههه

مهای حیهدمی  مها  حملههنانههمها   له مها  فاهههوینانهغدیههههریهمای ادر  ناننهد  ونههه .نماید
دم   ن ح ههر  دمنههد کههه ننا ههف و ف هههایلنشههان نهه  مهها و غیههرهننا ههف  لههوی  و یانانههه

انهد رها  هگردمای  ساره زهان  هعر فامسه  از ینهوگ و یهاز   ررتهومدام رهوده و  ها ران یوانسهاه
مههای ن الهه   الههف مما د مههای ن الهه    صههیا   ن حهههه ر رههههالغ  و ادرهه  زنبههه

یحلیلهه  انجههای  ههده  -ایههک وههههژومی رههه موت یو ههیم  . ههعری  نعرفهه  و و هه  نماینههد
 ما ما نعرف  نماید  کند  ررت  ازیک  ههونهم یالت ن و ررای ن سایک را است 

 مای  عری   الف  عری  فری  نحاوا                 عر  لوی   ونه: واژگان کلیدی

 

 

                                                           
 zparsapoor@yahoo.com     دانشیام وژومشگاه  لوی انسان  و نمالعا  فرمنگ       1
 دانشجوی دکاری زران و ادریا  فامس  دانشگاه یرریت ندمس  2
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یبایی  البالغهنهج  111ی شناسی عناصر ادبی در خطبهبررسی ز
 1احمد وا ازانوس
 2 اطمه محمان 

 چکیده:
ی  ههد و  ههانوده  ناسهه   نا ههر ادرهه  دم تمبهههزیبای دم وهه  ررمسهه   ایههک زسههاام 

نوزههود دم یی ریههان نعههان   انههواگ  اطمههه ههیوه البالغههه اسههت و رههه نههوامدی مم ههون نهج
تمبههه  ینههوگ و نیههوان یأریر ههذامی  اطمههه   ههوم تیهها   نوسههیق   فصههاحت واژ ههان  اسههالیف 

زههای  کههه ذکههر اسههت از  ن کنیم   ههایانما ا ههامه نهه زمههال  و امیبهها   نا ههر ادرهه  دم تمبههه
 ناسهه  رع ههار دامای  ههوانیک  ههرامدادی و نسههب  اسههت لههذا وههژومی دم ایههک حههوزه نقههد زیبای 

ی نههذکوم  ررتههومدامی از مههای رههامز تمبهههویژ   سههاگ  رههه طبههر نا ههد و ذوق وی دامد ر
ی نمههامیم  میهه  و انسههجای نعنههای    ههدم  و وویههای   اطمههه رههه دلیههل ررتههومدامی از نالمههه

ق  اطمههه  ریههان موان و دوم از یکلهه  رههه تههاطر اسههاعما   نا ههر یصههویروردازی رهها مههدف  ههد
 ناسهه   اسههلور  ننسههجم  ممگههون  نوسههیق  و میههام کههالی رهها ر شهه  دم نعنهها و زیبای  م 

کنهد  مای نهذکوم ننامه  ن ما ما دم تمبههنعنها و  اطمهه  کهه ایهک  انهل کهامررد یصهنع   مایهه
 وا و سهاتاام زمهال   فصهاحت واژ هان  یناسهف المهاع رها نعنها  ممامنگ   وینی واژ هان رها

 و ممامنگ  و سن یت مر چهام  نصر ادر  را مم مسایم 

  ناس    نا ر ادر    زیبای 113ی البالغه  تمبه  نهجانای  ل  واژگان کلیدی:
 

                                                           
 Ahmad_pasha95@yahoo.com                                       (دانشیام دانشگاه ریک الملل  انای تمین  )مه  1
 Atefh.27aban.Rahmani@gmail.com                                    دانشجوی کام ناس  ام د  2
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 البالغهی قاصعه نهجشناسی خطبهبررسی سبک

 1احمد وا ازانوس 
 2 اطمه محمان 

 چکیده:

یارهد و ایهک دو  نصهر دم کنهام ارر ادر  از دو  نصهر نحاهوا و سهاتاام ظهامری ن هج نه 
 ومنههد اسههلوا یرکیبهه  اسههت وویهها از  نا ههر سههازنده ادریهها   ههانل مههم اسههلوا ما ودیههد نهه 

مهای ن اله  ریهان و یعبیهر   نمههوی نهومد نظهر ما افکام   واط  و ی یل که رها اسهاماده از  هیوه
ی مای سهب   ناسه  رهه نمالعههمهد   زی رهه ذکهر اسهت ررمسه طهف  هرام نه دم اتایام ن ا

مههای سههب   ناسهه  ما دم وردازنههد و  ههام  نهه  یههوان زلوهمههای زرههان  نههاک ادرهه  ن ویژ  
نمهههون  تههاف از طریهه  کههامررد ارواممههای سههب   ناسهه  نههومد ررمسهه   ههرام داد  دم ایههک 

رها  وا و سهاتاام زمهال   فصهاحت  وژومی سع  رهر  ن اسهت کهه  ممهامنگ   هوینی واژ هان
واژ ان و ممامنگ  سهاتاام زمهال  رها نحاهوا نهومد ررمسه   هرام دمهیم یها نشهان دمهیم کهه دم 

اند یها رهه تهور  یناسهف ایک تمبه مر سهه سهم   وایه   واژ هان  و نحهوی رهه کهام  رفاهه  هده
ه  ی ظهوم ررساند لمظ و نعنا ما ره ننصن

   ناس ی  ا عه  زیبای   ناس   سب البالغه  تمبهنهج  : انای  ل واژگان کلیدی

 

 

                                                           
 Ahmad_pasha95@yahoo.com                    دانشیام دانشگاه ریک الملل  انای تمین )مه(  1
 Atefh.27aban.Rahmani@gmail.com                          دانشجوی کام ناس  ام د  2
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 البالغهنهج ی غراءشناسی خطبهبررسی سبک

 1احمد وا ازانوس 
 2 اطمه محمان 

 چکیده:
وردازنههد و مههای زرههان  نههاک ادرهه  ن ی ویژ  مای سههب   ناسهه  رههه نمالعهههررمسهه 

زیبههای  یهه  ارههر ادرهه  و ویژ هه  مههای سههع  دامنههد رهها اسههاماده از اروامههای زرههان  ناسهه  زلوه
 مههون  حههاکم رههر  ن ما   ههکام کننههد  چنههیک نمالعههای  رههه دنبهها  نقهها  نشههارب نوزههود دم 

وهذیرد و ای ر شه  از  رهام وی  هوم  ن ی  رام ادره  ادیهف مسهاند کهه رها ررمسه  نمونههکلیه
مههای سههب   ناسهه  ما دم ن ههمون  تههاف رهها اسههاماده از ارواممههای یههوان زلوه ههام  ن 

 ناسهه  رع ههار دامای مههای سب زههای  کههه وژومی ناسهه  نههومد کنکههات  ههرام داد و از  نب س
ا هد و  وانیک  رامدادی و نسب  مساند رهدیه  اسهت کهه وهژومی دم ایهک حهوزه رسهاگ  رهه طبهر ن

دم ایههک وههژومی سههع  رههر  ن اسههت کههه  ممههامنگ   ههوینی واژ ههان رهها  وا و ذوق وی دامد 
و ممهامنگ  سهاتاام زمهال  رها نحاهوا نهومد ررمسه   هرام  ساتاام زمال   فصهاحت واژ هان

دمیم یا نشهان دمهیم کهه دم ایهک تمبهه مهر سهه سهم   وایه   واژ هان  و نحهوی رهه کهام  رفاهه 
ه ده  ی ظهوم ررساند اند یا ره تور  یناسف لمظ و نعنا ما ره ننصن

  ناس  ب ی غرا   زیبای   ناس   سالبالغه  تمبه  نهج: انای  ل واژگان کلیدی
 

 

                                                           
 Ahmad_pasha95@yahoo.com                         دانشیام دانشگاه ریک الملل  انای تمین )مه(  1
 Atefh.27aban.Rahmani@gmail.com              دانشجوی کام ناس  ام د  2
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پردازی در خطبه  البالغهی غراء نهجبررسی عنصر تصویر
 1احمد وا ازانوس
 2 اطمه محمان 

 چکیده:
 ههود کههه از  ناسهه  دم کههالی نحسههوا ن یصههویروردازی یکهه  از امکههان نهههم زیبای 

دیرراز نهومد یوزهه ادرها  و نا هدان رهوده  رهدیک  هوم  کهه ادرها   یصهویر ما زهو   ینمه   رهام 
 دادنهد یحلیهل و امزیهار   هرام ن  مها ما از ایهک ننظهر نهومددانساند و نا دان نیهو  رهام  نن تود 

ی غههرا  ما از نظههر یو ههیم  تمبههه-دم ایههک وههژومی سههع  رههر  ن اسههت کههه رهها موت یحلیلهه 
 زی رهه ذکهر اسهت کهه دم ایهک تمبهه رها یوزهه روردازی نومد امزیار   هرام دمهیم یصویر و یصوی

 ههبه و م ایههت ا ا ههای حهها  ن اطههف و و نیههوان   ههنای  تواننههده رهها وزهرههه نمهههوی زمههال  
ی یناسههف دمندهدمب  مههوی از یشههبیها  رلیههغ و ناکههد نمصههل اسههاماده  ههده کههه ایههک نشههان

ی یههرس و مجههو اسههت یصههویر رهها نعناسههت و یهها اسههاعما  کنایههه دم ناههون  کههه نملههو از  اطمههه
ند رها ی یشه یص نسهبت رهه یجسهیم دم نشان از ممهامنگ  یصهویر رها  اطمهه اسهت و یها رسها

ایک تمبه  الوه رر وویهای  ر شه  رهه نهاک  رها یوزهه رهه حجهم زیهاد زمهال  فعلیهه نسهبت رهه 
زمال  اسمیه نشهان از سهن یت یصهویر رها اسهلوا اسهت زیهرا زمهال  فعلیهه نیهو نسهبت رهه 

 کنند یر ن زمال  اسمیه ناک ما ناحرب

  ناس   یصویروردازیی غرا   زیبای ه  تمبهالبالغ  نهج: انای  ل واژگان کلیدی

 

                                                           
 Ahmad_pasha95@yahoo.com                    دانشیام دانشگاه ریک الملل  انای تمین )مه(  1
 Atefh.27aban.Rahmani@gmail.com                دانشجوی کام ناس  ام د  2
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پردازی در خطبه  البالغهی قاصعه نهجبررسی عنصر تصویر
 1احمد وا ازانوس
 2 اطمه محمان 

 چکیده:
 ههود کههه از  ناسهه  دم کههالی نحسههوا ن یصههویروردازی یکهه  از امکههان نهههم زیبای 

  یصهویر ما زهو   ینمه   رهام دیرراز نهومد یوزهه ادرها  و نا هدان رهوده  رهدیک  هوم  کهه ادرها 
 دادنهد یحلیهل و امزیهار   هرام ن  مها ما از ایهک ننظهر نهومددانساند و نا دان نیهو  رهام  نتود ن 

ی  ا ههعه ما از نظههر یو ههیم  تمبههه-دم ایههک وههژومی سههع  رههر  ن اسههت کههه رهها موت یحلیلهه 
ایههک تمبههه رهها   زی رههه ذکههر اسههت کههه دم یصههویر و یصههویروردازی نههومد امزیههار   ههرام دمههیم 

 ههبه و م ایههت ا ا ههای حهها  یوزههه رههه نمهههوی زمههال  و نیههوان   ههنای  تواننههده رهها وزه
ی دمندهن اطههف و دمب  مههوی از یشههبیها  رلیههغ و ناکههد نمصههل اسههاماده  ههده کههه ایههک نشههان

ی یهرس و مجهو یناسف یصهویر رها نعناسهت و یها اسهاعما  کنایهه دم ناهون  کهه نملهو از  اطمهه
امنگ  یصههویر رهها  اطمههه اسههت و یهها رسههاند رهها ی یشهه یص نسههبت رههه اسههت نشههان از ممهه

یجسیم دم ایک تمبه  الوه رر وویهای  ر شه  رهه نهاک  رها یوزهه رهه حجهم زیهاد زمهال  فعلیهه 
نسبت ره زمهال  اسهمیه نشهان از سهن یت یصهویر رها اسهلوا اسهت زیهرا زمهال  فعلیهه نیهو 

 کنند یر ن نسبت ره زمال  اسمیه ناک ما ناحرب

  ناس   یصویروردازی ی  ا عه  زیبای البالغه  تمبه  نهج: انای  ل ژگان کلیدیوا
 

                                                           
 Ahmad_pasha95@yahoo.com                  الملل  انای تمین  )مه( دانشیام  روه  رر  دانشگاه ریک  1
 Atefh.27aban.Rahmani@gmail.com    الملل  انای تمین  )مه( دانشجوی کام ناس  ام د  رر  دانشگاه ریک  2

mailto:Ahmad_pasha95@yahoo.com
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 البالغهی نهجی قاصعهبررسی عنصر عاطفه در خطبه

 1احمد وا ازانوس
 2 اطمه محمان 

 چکیده: 

دمههد و رههه  نههوان  اطمههه یهها احسههاس سههم  دمونهه  و نعنههوی ارههر ادرهه  ما یشههکیل ن 
مههدف ایههک نقالههه یو ههی  و یحلیههل   ههود  رههام ادرهه  یلقهه  ن  یری  ههکل نصههر اساسهه  دم 

ی  ا هعه از زوایهای نامهاو  اسهت و نگامنهد ان دم ایهک نقالهه اراهدا رهه  نصر  اطمهه دم تمبهه
ی رعههد رههه نعیاممههای سههنجی وردازنههد و دم نرحلهههی  ن رهها نعنهها ن ذکههر انههواگ  اطمههه و مارمههه

  کههه تواننههده ما رههه سههمت  ههدق  ههدق و کههذا  اطمههه )ذکههر  ههوانل -1 اطمههه مم ههون 
مای  کههه ننجههر رههه  ههدم  و  ههدم  و وویههای   اطمههه )ذکههر نالمههه -2دمههد(  اطمههه سههوق ن 

ینوگ  اطمهه )رها یوزهه رهه رلنهد رهودن تمبهه  هامد ینهوگ  اطمهه مسهایم  -3وویای  تمبه  ده( 
و ربها   -4 هوند( که مهر یه  از ایهک  واطه  رهه ا ا های  هرایی و ف های تمبهه ناغییهر ن 

 هکوه و  ظمهت  -5اسامرام  اطمهه )نوزهف اسهامرام و وحهد  ام انیه  تمبهه  هده اسهت( 
ما  اطمهه )ادریها   ههال  نوزهود دم ایههک تمبهه نقهی اساسهه  دم م هد و رالنههد   ارهدی انسههان

 دامد( 

  ناس    اطمه ی  ا عه  زیبای البالغه  تمبه  نهج: انای  ل واژگان کلیدی

 

 

                                                           
 Ahmad_pasha95@yahoo.com                   الملل  انای تمین  )مه( دانشیام  روه  رر  دانشگاه ریک  1
  Atefh.27aban.rahmani@gmail.com       الملل  انای تمین  )مه(  دانشجوی کام ناس  ام د دانشگاه ریک  2
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 نهج البالغه  ۶۸ادبی خطبه  بررسی و تحلیل جلوه های
 با تکیه بر نشانه شناسی و بینامتنیت و علوم بالغی

 1 ل  ویران 
 2نعصونه مریع  

 چکیده:

نههج  ۶۸دم تمبهه  یحلیهل زلهوه مهای ادره  کهالی  له مدف ایک نقالهه ررمسه  و 
البالغههه اسههت یعنهه  وههرداتاک رههه زنبههه مههای  از  مایههه مههای  لمظهه  و نعنههوی کههه دم ایجههاد 

 ن ما رههه نناهههای تههود نوسههیق  دمونهه  و نعنههوی تمبههه نقههی رسههوای  دامنههد و زیبههای  منههری 
دم ایههک نقالههه رهها موت یو ههیم  و یحلیلهه  رههه نحاههوای تمبههه ورداتاههه توامههد   مسههانده اسههت

مهه مهای زیبا هناتا  تمبهه  د یها رهه  رهر اسها س  لهم نشهانه  ۶۸ایهک سهوا  کهه نهماهریک نالن
  ناسهه  ورینانانیههت و لههوی رالغهه  چیسههت   دسههت یارههد و نهماههریک نایجههه ایههک وههژومی  ن

سههت کههه نهههج البالغههه نانهه  ادرهه  دم حههد ا ههالی رالغههت و سرچشههمه رسههیامی از نعههامف و ا
رر رفاههه از  ههر ن کههریم اسههت کههه  رهها نظریههه زیبههای  رههه  ههمام نهه   یههد کههه سههب  و سههیاق  ن 

 رینانان  ن  یوان ره زیبای  مای ونهان  که دم ناک وزود دامد دست یافت 

    لم نشانه  ناس   رینانانیت   مایه مای رالغ   نهج البالغه ۶۸: تمبه واژگان کلیدی

 
 

 

                                                           
 اسااد یام دانشگاه توامزن   1
 masoomeh.rabiee@gmail.com                دانشجو دانشگاه توامزن      2

mailto:masoomeh.rabiee@gmail.com
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 ی صفویهای مناقب و مدایح علوی در شعر دورهویژگی

 1زهرن فاطمه یسلیم
 چکیده:  

-نههذمف مسههم  ایههران  ههد کههه رازیههاا« یشههیر»ی  ههمویه رههرای ن سههایک رههام دم دومه

ی  ههعر نههذمب  و فواینههدهمههای وسههیع  دم  ههعر و ادریهها  ایههک دومه دا ههت و ننجههر رههه م ههد 
 هود کهه دم نهدح و ننقبهت و سهور دم یعریم  کله   هعر یین  رهه ا هعامی  ماهه ن   یین   د 

مای  چهون  هعر و یه   فهاطم    لویهر  هود و  هاتهه ن سهرود و امل ریهت ویانبر
مضههوی  فههاطم  و    دامد   ههعر  لههوی رههه نجمو ههه ا ههعامی کههه رههه نههدح و ننقبههت  ریههان 

 ههود   ههعر  لههوی وردازنههد   ماههه ن ن  او ههاف  سههیره و زنههد   و زایگههاه انههای  لهه 
از تههوان  کنههد یهها ههعری اسههت مدفمنههد  کههه ن ههاطبی نههوگ رشههر اسههت و از او د ههو  ن 

مههدف از یههألی  ایههک نقالههه ریههان ن اصههر   نصههیف نمانههد و او دت  ر  نعرفههت  لهه 
مههای نههدای   لههوی  دم مههای ننا ههف  لههوی دم  هههد  ههموی اسههت  ویژ هه زایگههاه و ویژ هه 

 صههر  ههموی دم دوازده  ههروه ناننههد: سههرایی ا ههعام طویههل  یعههدد  هها ران  او ههاف  لههوی 
اسهت  رهر اسهاس ناهایج ایهک و  هوامد  هعری ررمسه   هده رندی و مر  هروه رها  هرحو    دساه

ی نحاوامههای فامسهه  دم یحقیهه   نههدای   لههوی ننجههر رههه ینههوگ ن ههانیک و نههو ومی دم  ر ههه
یحلیلهه  رهها ریههان - صههر  ههمویه  ههده اسههت موت یحقیهه  دم ایههک نقالههه رههه  ههوم  یو ههیم 

 ررت   نامماست 

  ای   لوی  انای  ل  عر  موی   عر  یع   ننا ف  لوی  ند واژگان کلیدی:
 

                                                           
 ftaslim@yahoo.com                  نشگاه زهری     ندمس دا  1



 

       787             

 در نگـاه شاعران یامـام خمیـن یدر رهبـر  تجلی سیره حکومت علوی

 1زمره یقوی
 2الهه امزمند

 چکیده:
رهههود و انهههای    هههدالت  لههه یازهههرا  رهههامزیریک  هههعام انقهههالا اسهههالن

 هد  لهذا  ممهای نحسهوا نه  ه  تله   هدق  ن انهای  رنیانگذام ایهک نه هت ره)مه( تمین
 هره   رها  هما  انهای  له  ایشهان دم  هعر فامسه یو مفاهام    صهیا یمهازلهوهرازیاا 

 )مه(   و انهای تمینههاسهت  عر  و یهت فقیههه اسهامرام و یهت  لهتهومده اسهت  دم   ینهه  ه
 ههود کههه  یصههویر نهه امز ههمند از نسههل انیرالمههاننیک ی  او یاد ههامیدام ذوالمقههام ونیههراو

ت اسههت   ههجاگ اسههت و یمههاو نالمههه یسههیره نعنههو  ههبوم  سههاده  مفاههامیی مماننههد زههدن
 ایسههاد  ا ههر انههای نقاههدم و  ههکیبا نهه  یدم ررارههر ظلههم و یعههدن   زیسههت اسههت و نظلههوی ولهه

ار زنانهه لقهف  رفاهه اسهت حا هل ایهک نگهرت نهردی  مونهار و  ها ران تصو ه   ل )مه( تمین
 است   ره ممبر روم وام انقالا اسالن

  یمفاام یما  نالمه)مه(   انای تمینی  سیره  لو : انای  لواژگان کلیدی

 

 

 

                                                           
 ohrehtaghavi40@yahoo.com فوق لیسان  زران و ادریا   را و میأ   لم  دانشگاه فرمنگیان وردی  ح ر  نعصونه  م  1
 arjmand.elahe@yahoo.com         کام ناس ام د ندیریت      2
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 تأثیر ادبی کتاب نهج البالغه بر ادبیات عصر انحطاط

 1زواد زرنگیان
 2زمرا سهرار  کیا

 :چکیده

ادریهها   ررهه   صههر انحمهها  رههه سههبف نههامموامی مههای روزههود  نههده دم دومان  
حکونههت   مههان  ممههوامه نههومد ررمسهه  و کنکههات دانههی وژومههان رههوده اسههت  منههش و رههوی 
یکلهه    مایههه مههای  رههدیع   ونهها ون و رههازامی  ههدن رسههیامی ازناههون  ادریهها  ایههک دومه ما 

ر و ذکهاو   ها ران و ادیبهان  چهون رشد  رهه سهمت نهوو  و وه  مفهت سهوق داد  ا رچهه فکه
ه »و « ارک نبایه نصهری» ی ایکها  دم دم  صهر سهقو  ادا  رره  ینهها نقمهه«  هم  الهدیک حلن

 لهه  رههک »انیرناننههان  ایههک ایههای رههود انهها رایههد ا ههرام نمههود یههأریر  ههگرف سهه نان رهه  رههدیلی 
 رههر ادریهها  ایههک  صههر نحسههوس« نهههج البالغههه»و ناههون سههحر انگیههو کاههاا « اریمالههف

نو ههاام حاضههر رههر  ن اسههت از کانهها  نقههد و ررمسهه   نیههوان ارههر  ههذامی کاههاا نهههج اسههت  
البالغههه دم ادیبههان ایههک دومه ما رههه ن اطههف رنمایانههد  دسههااومد وههژومی نشههان توامههد داد کههه 
اساحکای واژ ان  ن هر موان و ریهان سهجر  نیهو دم ایهک ارهر  هران نایهه نوزهف وای  یهری واژ هان 

  د که ریی از ویی یحت یأریر ادریا  یرک  رودند   ن نود نویسند ان 

 : نهج البالغه  ادریا   صر انحما    ن ر  نقد واژگان کلیدی

 

                                                           
 jarangiyanjavad@yahoo.com     کام ناس ام د ادریا   را دانشگاه کا ان          1
 sohrabikia91@yahoo.com           کام ناس ام د ادریا   را دانشگاه کا ان       2
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 جستاری بر تأثیر ادبی قرآن در کالم علوی

 1نریم زالل  نژاد

 چکیده:

 ههر ن و دسههت وههرومده کههالی الههه  اسههت و از ه  اسههت کههه نهههج البالغههه یههال  یلههو رههدی
ممههه زههها   میقههار ناههارر از  ههر ن کههریم اسههت  یصههویر  فرینهه  یکهه  از نهماههریک ارههوام یههاریر 
 ذامی اسهت  ایهک  هیوه ریهان   دم یمهان   یها   هر ن نجیهد رسهیام ررزسهاه اسهت و دم کهالی 

مهم ایهک ارهوام رسهیام  هگرف و منرنندانهه رهه کهام مفاهه  انیر فصاحت و رالغت انهای  له  
ویونههدی نا سسههان  رهها یعههالیم  ر نهه  دامد  دمتلهه  ارههر  اسههت  از  نجهها کههه انههای  لهه  

زاودانه تویی  از نهج البالغه کاهاا ادره  زیبهای  سهاتاه کهه نوزهف نه   هود مماننهد  هر ن 
 هر ن کهریم دم ایهک زنینهه رهه  ینه  رها یهاریر از  انهای  له   را موح و زان  دن  ویوند ر ومد 

نمودن و نلمهوس کهردن نمهامیم ذمنه  و اناوا ه  ورداتاهه و رها اسهاماده از  ن  نمهامیم و نعهان  
ما ره زیبهایریک  هکل رهرای ن اطهف رهه یصهویر کشهیده انهد  مهدف ح هر  دم رههره  یهری از 

 ن اسهت کهه رها  دم ایهک نو هاام سهع  رهر ایت انسهانها رهه سهوی تهدا نه  را هد ایک اروام   مهد
یحلیل  اراهدا رها نمههوی واژ هان کلیهدی چهون  هوم  تیها    هنا  هده و سهپ   –موت یو یم  

ورداتاههه  ننیکار فرین   ادره   هر ن رهر کهالی انیرالمهرهه ررمسه  زلهوه مهای  از یهاریر یصهوی
  ود 

 یاریر  ادر    ر ن  یصویر فرین   نهج البالغه  واژگان کلیدی: 

 

                                                           
 maryam1980j@gmail.com                     ندمس  روه زران و ادریا   رر  دانشگاه ویای نوم  م       1
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 در تحّول شعر شیعی نقش امام علی

 1یلیال زمشید
 2 زینف حسین

 چکیده:

دا اه است و اممیت و نقی نارر  ن دم یرویج   عر از دیرراز زایگام  ویژه دم نیان  وی  را
ران  عر  یری از زرا د  رهره  ی  ناتاه  ده و غیر  ارل انکام نو یبییک اندیشه و افکام  انر فرمنش

ایل دفا   دم نیان  بایل و احواا ن ال   را  ی  انر مایج ره  مام مم نیک ره  نوان یک  از وس
مفاه است   عر  یع  نیو که از ایک انر نسا ن  نبوده   الوه رر حمظ نقی و زایگاه تاف تود  ن 

 ین دم دومه مادامای اممیت زیادی دم یعری   نشر و  سارت  قاید حوا  یعه و یامیخ ور نحاوا  
اه و گیر ررمس  زایاررایک ررمس  زایگاه  عر  یعه  سرایند ان  ن و از ممه نهمرا د  رنن ال  ن 

دم   یواند ریانگر امزت  عر  یع  ضو   نهم و حا و اممیت روده که نرر  ن  نو یأریر ا مه
ییک نقی را مدف یب  یحلیل –  موت یو یمحاضر  ره  ینقاله را د   وادر    سیاس دین یینه مازن
فاه است  که انای دم  عر ره نگامت دم نده و دم نهایت ره ایک نهم دست یا زایگاه انای  ل  و

اه ره تدنت  رف  و انسان  دین ی ن ما دم یبییک زنبه ما یو منر  و نهام  ادر یرا یوانمند  ل 
د  یعه دم زنان تود ره   ا ران نا  نشون یک و یرغیف کنند ان ا لاست و نه ینها از  - مام نعهن

اند   رلکه را یوزه تاف تود ره  عر ایک  ا ران و را مدف نشر  قاید  یعه  سع  دم ره کما  مفاه
 اند مساندن و مفر نوا ص  ن دا اه

    عر   یعه   صر أنوی : انای  ل واژگان کلیدی

                                                           
 l.jamshidi53@gmail.com      اساادیام دانشگاه ویای نوم   روه زران و ادریا   را  هرساان نوم راد    1
 hosseiniz3924@gmail.com                       ام د زران و ادریا   را دانشگاه ویای نوم نوم راد            کام ناس 2



 

       788             

 از قرآن مجید منین علیؤثیر پذیری  نهج البالغه امیرالمأت

 1 کرالله زهان نهیک
 2نجیدمضا زهان نهیک

 چکیده:

کااا  ری  نههج البالغهه رهه ال القهر ن نو هوف اسهت و رهه کالنه  دون کهالی تهال  
اسههت   هک کاههاا ر شهه  از کلمهها   لهههایه  ههود وق یو ههی  نهه  هو فرایهر از کههالی ن لهه
دمسه  نیانوتهت و از کاهار  زهو  هر ن نجیهد فهک  ری اسهالیه  نکههکه از  نوز امی زو نبه

فههرا نگرفههت   لههذا ایههک کههالی و کاههاا از نظههر سههب  و فصههاحت و رالغههت  تمارههه و نگههامت
کانالر ناأرر از س ک تدا و ویانبر نه  را هد و رهه نو هاه دکاهر  ههیدی:  ن هه سه نان انهای ما یها 

  رویهر از  ماهآ  فریننهده اسهت   منگهردان دمزه رها  رهرده کهه  وینهد رریهر از سه ک  فریهده و ف
  وههیی و رهه هاندیشهه  رهه یرینههیم  ماههام  نهه    ماههام  لهه ورومد ههام دماسههت کههه از کههالی 

کم یا ریی   و ممهیک ویژ ه  اسهت کهه  ایسهاگ  نه  یارهد کهه نلههم کهالی  – ی نوتاک از اسااد
 ر وانههد و ی ههو  سههید مضهه : مههر کهه  تواسههت تمبههه افصههحا و رلغهها وا ههر نهه   ههود و رههه 
کنههد و  ن کهه  کههه تواسههاام  نههوان وا ههظ  ی[ ویههرو  تمیههف نانیههده  ههود رایههد از او   لهه

 نقالهه حاضهر رها ریهان دو نملهف مهر چنهد رههزوید  یرود  ناچام از کهالی  ن ح هر  یهام رلیغ
غهه و یهأریر  هر ن رهر نههج سهب   هر ن و نههج البال )اله  اتاصام و   یر نوضهوگ فهوق اسهت : 

  ن دو   ررت  از  نا ا  ادر  دم  ر ن و نهج البالغه و نقایسه (ا   البالغه

   نهج البالغه  یاریر وذیری  ل  یاریر  ادر    ر ن واژگان کلیدی: 

                                                           
 jahanmahin62@yahoo.com                       زهری        م ی   روه نعامف دانشگاه  زاد اسالن  واحد  1
 ندیر نرکو نجری  ناس  و ندیر مواری  مون  دانشگاه زهری  2
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یه قرطاجنی یبایی شناسی خطبه های خداشناسی نهج البالغه بر اساس نظر  ز

 1نینا زیگامه
 2سکینه نحمدی
 3زمرا فامس 

 چکیده:
اسهت  نهج البالغه رها یهأریر وهذیری از  هر ن رهه  هرح نیازمهای ن اله  رشهری ورداتاهه 

رهها کههالی  نهه  را ههد کههه انههای  لهه  از نهماههریک  نههها نیههاز فمههری تدا ناسهه  و تههدازوی 
یم کههه رههه  ههیوای تههود رههه نعرفهه  تداونههد نهه  وههردازد  رهها یوزههه رههه ایههک ن ههمون  رههر  ن  ههد

)نههج البالغهه( رهر  یهیم و دم حهد ر ها ت یه  نقالهه  ر هی  ساحت نقهدس کهالی انیهر
زیبههای   ناسهه  از دیههد اه  رطههازن  نههومد ررمسهه  ما رهها نقههد  تدا ناسهه  کههالی ح ههر 

 رام دمیم  نقدی کهه رهه ررمسه  ازهوای یه  نهاک و چگهونگ  امیبها   ن مها رها یکهدیگر کهه دم 
نهایت رهه ویوسهاگ  کهالی ننجهر نه   هود  نه  وهردازد  مهر یه  از نا هدان نعیاممهای  ما رهرای 

  رهها  ههیوه ای نامههاو  از زیبههای  یهه  نههاک رههر نهه   ههمامند کههه از نیههان  ن مهها حههازی  رطههازن
دیگران نالب مای  ما ررای زیبای  ناک اما هه نه  دمهد کهه از زملهه ی ایهک نعیاممها نه  یهوان رهه 

 انواگ انسجای  یکرام  یناسف و حسک ا االف ا امه کرد  

   تدا ناس   زیبای   ناس     رطازن   نهج البالغه  انای  ل   :واژگان کلیدی
 

 البالغه در زبان و سخن سعدیتاثیر سبک ادبی نهج 

                                                           
            m.jigare91@yahoo.comوادریا   رر   دانشگاه الومرا زران اساادیام   1
                      s459mohammadi@gmail.comگاه الومرا زران و ادریا   رر  دانشکام ناس  ام د   2
                     z.farsi66@gmail.comگاه الومرا کام ناس  ام د زران و ادریا   رر  دانش  3

mailto:m.jigare91@yahoo.com
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 رنگ از سخن موال( ی)دارد سخن سعد
 1سید  ل  مضا حجازی

 چکیده:

  داننههد کههه کماههر وامسهه  نهه یالماکلمههیک و سههراینده و نویسههنده اما افصهه   یسههعد
ررسههد و مم ههون او رههه اتاصههام و ورنعنهها رنویسههد و سهههل نمانههر  ییوانسههاه رههه وایههه و  زرههان

    رهها یمههان سههت کههه ندانههد ایههک ا جورههه ادا وامسههم  کماههر کسههممههه   رسههراید و رهها ایههک
و نو هاه مهایی ما که دم وهنهه سه ک دا هاه   سهمت ا ظهم ن هانیک رهدیر ا هعام   نهام  مای

و زانشهیک  ن   و و ه سه نان نغهو و ورنغهو ویهانبر اکهریتهایم   هر ن و   واندام نعجوه نب
ایههک  دم یانا ههاا سههعد اسههت     لههانیههر ریههان  انیرناننههان  انههای    فرزانههه رههومر  یعنهه

اسهاماده ات از  یها    ر  ها ران  رهه دلیهل وسهعت و  سهارد رهر دیگه ینقا  و نقهدی دا هاک و
زرهان   ما  هر ن فامسه ینعنهو یکهه ا هر ن نهو  ومم نیک نهج البالغهه اسهت یها زهای و موایا  

 زران ما یاد کرد    نیو ره  نوان نهج البالغه فامس یکلیا  سعد ردانیم   اید راوان از ما

    لساان  روساان  سب  ادر   ارروذیری ی: انیرناننان  نهج البالغه  سعدواژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 Sa.hejazi@yahoo.com                                   اساادیام و   و میئت  لم  دانشگاه  م و اسااد زانعه المصمم  العالمیه    1
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 البالغههای نهجبا تاکید بر خطبه رنگ در کالم امیرالمؤمنین علینور و  هویت نمادین

 1نعینه السادا  حجازی
 چکیده:

رالغههت وهه  از  ههر ن کههریم ناننههدی نههدامد  از نظههر فصههاحت و  هههج البالغههه کاههار  اسههت کهههن
سهه نومان اسههت  کههالی او ما رههه حهه  فرویههر از کههالی تههال  و فرایههر از کههالی ی ویشههوا ی  لهه انهها

دم امایههه ی ن ههانیک  قلهه  و امز هه   زیبا ناسههانه ههگردمای از  انههای  لهه انههد  ن لههوق دانسههاه
رهها اسههاماده از نمادمههای  ب  حسهه  وی ایههک ن ههانیک دم  ههالنههاا دم  الههف یصههویروردازی زیبهها و امایههه

اسههاماده رههه ن اطبههان زهههت نمههوذ و یههأریر رههیی از وههیی دم  نههها  نمههامیم القههاینلمههوس دم ماسههاای 
  مودیههریک ارواممههای ریههان  رههه  ههمام نهه یههریک و کههامرردیزملههه  ههوی نمههادوردازی از انههد نمههوده

انهد  ا هکا   ا هداد  حهروف و ره رهردهنسلمانان از ایهک ارهوام دم زههت ریهان نمهامیم وا ی اسهالن  رهه
انههد  منههش و نامیههت  ن از زملههه  ههر  ههدهمنههش رههه طههرق ن الهه  دم ادریهها  و منههر اسههالن  زلههوه

نههوامدی اسههت کههه رههه طههوم نانههاوا دم نهههج البالغههه رههه کاممفاههه اسههت  ایههک نقالههه سههع  رههه ررمسهه  
 ههدم ی کاههاا  رانمارهها یاکیههد رههر تمبههه نههوم و منههش دم کههالی انیرالمههاننیک  لهه  مویههت

رههه واسههمه کامرسههت  ننیکانیرالمهها مای زیبا ناسههانه کههالیالبالغههه رهها مههدف  ههناتت زنبهههنهج
 وی  رههه  ن اسههت: دم دا ههاه است سههوا ی  کههه ایههک نقالههه دم وهه  واسههخ ن ههمون  نههوم و منههش

ه چهه اسههت؟ رهها یوزههه رههه نههاک انههای  لهه مهها نههای رههرده  ههده البالغههه از کههدای منشمای نهجتمبههه
مای نهههج البالغههه انههد؟ دمنایجههه دم نههاک تمبهههنامیههت  مویههت و نمهههون  رههرای  ن منههش  ایههل رههوده

مها رهه  نهوان یکه  از نظهامر الهه  یوزهه  هده اسهت  واژ هان  چهون مو هن   منش رامما رهه  ونها ون 
مههای سههبو  زمد  سههرل ییر هه   نههوم منگامنههش و منههش رههاتاک نههومد اسههاماده  ههرام  رفاههه اسههت  منش

مای ن الهه  نههومد تمههاا مهها( دم تبمهههنههش سههبو رهها یکههرامی رسههیامی ریشههار از سههایر منش)م
انههد  دم نیههان  نا ههر نوزههود دم طبیعههت از منههش و ینههوگ منههش دم دمتاههان   ههرام  رفاه ح ههر 

یهوان منهش سهبو ما نمهادی از ما و ورند ان ره ویژه طهاووس  نهای رهرده  هده اسهت  رهه اسهاناد ناهون ن  ل
 زند    مسالت و ایمان دانست رمردم   سر

    نوم  منش  مویتالبالغه  تمبهنهج: واژگان کلیدی
                                                           

 m.hejazi@ub.ac.ir     و میئت  لم  دانشگاه رجنومد   روه منر اسالن   کام ناس ام د منر اسالن    1

mailto:m.hejazi@ub.ac.ir
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یبا شناختی در کالم امیرالمجلوه های ادب  منین علیؤی و ز

  1حسین  سهیال
  2مض  یننصوم احمد

 چکیده:

کنههام یوزههه رههه  ههکل ظههامری  ههعر رههه دلیههل نههو    ههرایی   ناسهه  ادرهه  دمزیبههای 
ر ذو هه  و   صهه  از نحههیی ازامهها    ههکل نهه یمبیقهه  رههه ررمسهه    یههرد نهههج البالغههه یههأرن

جید نمونههه ای کانههل از وهه  از  ههر ن ن سههنش ویشههوای سهه نومان انههای  لهه نیاد ههام  ههرا
 یو نعنهو  ت و رالغهت  ماسهاه و رها  هنایر لمظهو ناند ام ما رهه زیهوم منهر فصهاح  نمامیم  ال

 ههج البالغهه  ن اسهت کهه انهای  له ن  ر شهیده اسهت یک  ازرهامزیریک ویژ ه رر کالی زان
رهها موت زیبههای سهه ک  مههاک ممههراه رهها یههوازن ننمقهه  دم واژه و لغههت و دسههاوم دمکنههام نظههم 

دمایههک زسههاام ادکرده اسههت  نوسههیقای   ا ههالت نعنههای  دمایههک اررتال یههت و وویههای  ایجهه
  هوم  رههه یحلیلهه  -یو هیم  موت رها یههازه نویسهند ان نقالهه کو ههیده انهد دمفههری ریهان 

ا ننیک یو ههی  نماینههد و رههایبهها سهه ک  مههاک ما دم کههالی انیرالمههز  یزنینههه مهها یا کاار انههه
فر ینههدمای تههاف ادرهه  وویوسههاگ   ننیک  لهه ایحلیههل نمونههه مههای  از کههالی انیرالمهه

نعهههان  دم رههههره  یهههری از کلمههها  رههها رسهههاند رههها  دم هههنعت لمظههه  سهههجر ودم هههنایر 
سهه  رهها  وانههل دیگههر یشههبیه  اسههاعامه نجاز وکنایههه رههه نعنوی ی ههادونرا ا  نظیههر وزیبههای   نا

 یصویرکشیده  ده است 

   ناس   فصاحت  رالغت  انای  ل البالغه  زیبا : نهجواژگان کلیدی

                                                           
 s.hossaini71@yahoo.com    فرمنگیان   ر ان       دانشگاه ندمس  -فامس  وادریا  زران دکاری  1
 فرمنگیان   ر ان دانشگاه ندمس  - ناس  زران دکاری  2
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 در ادبّیات ُکردی م علیبازتاب مقام و سخنان اما

د  منان حسین   ربامیک   1سین
 2 لیرضا  هرساان 

 چکیده:

هرد زهای سهرودهدم زهای - له  ویهژه انهایرهه - ریتحفن امل مهای  ها ران کم
هه  احادیههث ایههک روم ههوامان رههه  ونههه مههای ا ابههاس    ههکام اسههت  یکهه  از ایههک نمودمهها  یجلن

یههث مههای ایههک سهه نومان رههوده اسههت  دم ایههک نیههان احادیرزمههه  رر یندسههازی و     دم سههروده
یههر اسههت  انمههای ن الهه  زنههد   ایشههان  نمایههو زنبههه نههریبی رهها زایگههاه ح ههر  انیههر

هردمهای  از سهرودهکو هند یها نمونههرناررایک نگامند ان دم ایهک زسهاام نه  کهه  مهای سه نومان کم
 و یهها احادیههث نههریبی رهها ارعههاد   صههیت  ن ح ههر  مهها احادیههث انههای  لهه دم  ن

 ما ما ررمس  نمایند نمود یافاه است ما ره دست داده  سپ  ضمک یرزمه و  وانویس    ن

ردی  و یت انای  ل  :واژگان کلیدی    احادیث  ادریا  کم

 

 

 

                                                           
 arman.hosseini@yahoo.com   دانشگاه  هید ندن   ذمرایجان      دانشجوی دکاری زران و ادریا  فامس   1
 دانشجوی دکاری زران و ادریا  فامس  دانشگاه  زاد اسالن  واحد تری  راد  2
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 تجلی غدیر در اشعار  سید حمیری به عنوان سند شیعه

 1سید اسما یل حسین  ازداد
 2نحمد رهران  نصیرنحله

 چکیده:

امزت  ههعر و  ال ههه طبیعهه  مههر انسههان  رههه  ن رههر کسهه  وو ههیده نیسههت   ههعر رههه 
مهای ادره  اسهاماده  هردد دم  ن از  مایهه تصوف ا هر دم وزن و  افیهه نناسهف سهروده  هود و دم

نمایههد   ن انههدازه کههه  ههعر دم دفههاگ و ی بیههت یهه  یبیههیک نقا ههد  نقههی رهه  رههدیل  ما ایمهها نهه 
ر نوضوگ ن  یوانهد یهأریر دا هاه را هد مهی  زنهش افهوامی یهوان و  هدم   ن ما نهدامد   هالوه  ره

عههه غههدیر وزههود دامد  و اسههناد یههامی   کههه دمرههامه وا   یهها   ههر ن و موایهها  نعصههونیک
  حقانیههت و یههت  لهه  رههک ارهه  طالههف یههریک سههندمای اربهها  وا عههه غههدیر ویکه  از نهههم

ا عامی است که یوسهی  ها ران رهه نظهم دم  نهده و یمهان  زوایها و حهوادو نررهو  رهه غهدیر ما 
وان او سر هام از ننا هف ی  ها ران اسهت کهه دیهانهد  سهید حمیهری از زملههره یصهویر کشهیده

و سههفن نعانههدان و غا ههبان حقههوق ایشههان اسههت و حاهه  رههه  ههدمی دم رههه نظههم  تامههل ریهه
کو ها رهوده کهه  طالهف کشیدن ننا ف و نمالف نررو  رهه زنهد ان  ح هر   له  رهک اره 

ریهاومد کهه  که  ف هیلا  از  له  رهک اره  طالهفموزی ره نردی کوفهه ا هالی کهرده کهه مهر 
 دمم   ما که رر یک دامی ره او وادات ن نک  ن ما  ره نظم دم نیاومده را م  اسف و تلعا

 : غدیر   عر   ا ران  سید حمیری واژگان کلیدی

 

                                                           
 seydesmail_hoseyniajdadi@yahoo.com   دانشیامیام زران و ادریا   رر  دانشگاه  یالن    1
 Mbahraminasirmahalleh@yahoo.com     کام ناس ام د زران و ادریا   رر  دانشگاه  یالن    2

mailto:seydesmail_hoseyniajdadi@yahoo.com
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 لیطبه وصف المنافقین از حضرت عخ یوقعیتو بافت م یبافت متن یواکاو
 1سید اسما یل حسین  ازداد نیاک 

 2نیاسیده اکری متشنده
 3حسینعل  ایازی

 چکیده:
و   ا   ازام ما و یماسیر ن ال  سیاسرا یأویلچند  یه رودنی   یره واسمه  ناون ادر

تمیف  ا ناگ نشامکیک دم فهم رافت نان  دم ف ای رافت نو عیا    ممراه است  مدف ا ل  فرمنگ
ی رافت کالن  )نان ( و رافت غیر کالن  )نو عیا ( کالی است  ا مالح رافت نعمو  ره دو دساه

نان  ره ررمس  نقی ی   نصر زران  دم ناک و یاریر  ن دم یبلوم  ومی مای  ود  رافتیقسیم ن 
از  مای زیبا  ناتا  ناون مساند  ننظوموردازند و دم و  دسایار  ره زلوهکامکردی و نعنای  ناک ن 

 ود   تا   که یولید  ده  ررمس  مای نو عیا  یعن  ایک که ناک دم چهامچوا نو عیت رافت
را د  دم دومان حکونت  ن  انای  ل یزیبا یما فقیک از نجمو ه س نرانالمناو   یتمبه

  ما  دندزنش  ررت ی یرسبف  کل  ره رام  ومده و حا یرسیام یماننافقان تسام    ل
 ایجاد یکه ننافقان ررا  مایما و نیرنشموز زانعه و حررهرا یوزه ره  رایی  ن  لذا ح ر  انیر

ست ساا  اساس  دم ایک وژومی ایک ا  رفاند  ره  رح  ما   نان ورداتاند  ن فانه و یمر ه ره کام
نان  و  مای ساتاامیمای ن ال  نو عیا  ایک تمبه چه یأریری دم  رایی و یناسف رافتکه رافت

و  یاامسات یمات که تمبه  ره سبف یناسف رافتمای ایک وژومی ایک اسزیبای   ن دامد؟ از یافاه
 یه کام یراست  ر  و تمار    رالغ نظیر ادر ر یما  ن  سر ام از ویژ   نو عیا یماترا راف  نان

ر یأریر تمبه ر  نو عیا یمارا رافت  و نان یساتاام یمایناسف رافت  ریان و ردیر  و نیو  منر نعان
 ورداتت   ره یحلیل  ن توامیم  نان یما زیبای یانری که دم ایک نقاله  ضمک واکاوافووده است  

     ننافقان  ح ر   ل   رافت نو عیا : رافت نانیواژگان کلید
                                                           

 d.hoseini54@gmail.com         اساادیام دانشگاه  یالن        1
 اساادیام دانشگاه  یالن  2
 دانشجوی کام ناس  ام د دانشگاه  یالن  3

mailto:d.hoseini54@gmail.com
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 قرن بیستم های نوین تبلیغات دربا شیوه یعلامام  یهای تبلیغمقایسه شیوه

 1 فالح  سید نحمدزواد حسین  

 چکیده:
 اطههف فرسههانده  ن  رامههدف یأریر ههذامی و ا نههاگ ن ییبلیههغ  فر ینههد اناقهها  ویههای از سههو

از ارواممههها  ینهههوگ  ما و اسهههاماده  کهههامررد  هههیوهییبلیغههها  نهههدمن انهههروز اسهههت  دم
ویههدا کههرده و زبههر و یحمیههل ویههای  زههایگویک اتایههام ن اطبههان دم وههذیرت  ن  یاافسام سههی اه
ت  ضههروم  سههاز امی ندا ههاه و رههه ممههیک  لهه  دینهه یمههایههک وضههعیت رهها  نوزها ههده اسههت  

نمایانههد   دم ایههک  ر ههه رههیی از  ذ ههاه مل ن  انسههان - اتال هه یمااما ههه و کامرسههت  ههیوه
اسههت کههه  ههالوه رههر   وی یبلیغههایزهههت نکههانی  ف ایههک نقالههه کشهه  ا ههو  و نعیاممههایمههد

را ههد  رههرای مسههیدن رههه ایههک مههدف موت  و  ههر     انسههان ا ههو  اتال هه ی  دامایکام نههد
 هردد کهه ایهک یمبیه  ویژ ه  نقایسهه ن   انهای  له  ماي یبلیغهنویک یبلیغا  را  هیوه یما

یغههه  مای یبل هههود  دم ایهههک وهههژومی وههه  از نعرفههه   هههیوهنو هههاام حاضهههر نحسهههوا ن 
مههای نههویک یبلیغهها  دم  ههرن ریسههام رههه نقایسههه ایههک دو مویکههرد و موت انیرالمههاننیک

 ورداتاه توامد  د 

   انای  ل  سیره ی رویف  سلمه  ح نعیام یبلیغا   ن اطف  فر :یواژگان کلید

 

 

 

                                                           
                 م وی سیاس  دانشگاه  زاد اسالن کام ناس ام د  ل  1



 

                     781 

 در رسانه بازی های رایانه ای بازنمایی چهره امام علی
 1نهدی ح  ومدی طا انک 
  2نریم ح  ومدی طا انک 

 چکیده:
ا تود م ی یراند که رهرهان  دم  دم یالت ید و  احب از ننارر نهم  دم  نری ره  مام نانروزه مسانه یک  

 ح وم  نها  ارل یصوم ما ر  یوان زند  است که نم یما دم حدزایگاه مسانهرف  نقی و ما افوایی دمند از طاز مسانه
الت و نقی نا دت یو فرد  فعالیت ازاما  یمااز زنبه ینیساند  رلکه دم رسیام  ما فقی وسیله سر رندانست  مسانه

ما ن  یر مسانهرد تود  مم ون ساای را یوزه ره ویژ یهای ننحصر ره فمای مایانهدامند دم ایک نیان مسانه نوظهوم رازی
نویک  دم  نری مایانه ای ره اروام   ن ه حقیقت دامد  مسانه رازی مای کنند  نه  توامند رازنمای کو ند   ن ه ما ن

مر چند که ره !سررازان مایانه ای که ردون می گونه حساسیت  یا  م  تانه مایمان نموذ کرده اندد مک رد   ده اند 
یاس  س یماررت  زریان همریومم یوطئه رنا  ده را د  زیرا مم اکنون سی هکه ایک اد اما رر اساس نظری مسد نظر نم

ه و از اطوم  ری    کام  شرهید  نند ان رازی مای مایانه ای مای مسانه ای از زمله یولو ا اصادی دم  الف  رکت
ما از اساقال  کانل ررتومدام نیساند و اغلف ند که مسانهغرر  مم  رر ایک نسئله اذ ان دام یماررت  نظریهسوی دیگر 

 ود  سبف  ن اروام دست  احبان  دم  مساند رناررایک رازنمای  یا ممان  کاف ریک وا عیت و  ن ه از ایک مسانه اما ه
امج از زهان ت یامسانه  رازنمای ی یر کل  و چرای  یو ی  و یبییک چگونگ یررا یرسیام یما ده است یالت
زان فیس   ضمک ررمس  اطال ا  حا ل از    ناسیک ماساا مدف ایک وژومی که را موت نشانه وم   یرد دم ا

اک  از ح ناایج وژومی انجای رازی یوسی نحق  ره نقد و یحلیل رازی سای نازرازو دم ورسپولی  ورداتاه  ده است
ه زو نگاه ح وم  رکت مای مسانه ای غرا  ن است که  ر ه مای ن ال  اتالق  ا اقادا   و سیاست  مموام

نمار  سمامت دساگاه مای  ظیم  مل  زوانر اسالن   رنای  زدید  است  یا  الوه رر ی ریف سازه مای فکری و
زاسوس  و نظان   دم  مای سلمه  ر دم ایجاد فکر  موت   اد  و زریان مای نومد نیاز ایجاد نمایند و دم ایک 

تود مست که ایک مسانه ما  مراسانه دم مسانه مایاسالی یماتا   دم و  یقویت  رایی مندی ماساا غرا را مو
و ا مه ویانبراسالینسلمانان و ای ننموم از اسالین دادن چهرهمایانه ای مدفشان نشا ررت  از رازی مای را تص

صویری رسیام رد و ن  را د و یالت ن  نماید یا از طری  ایک مسانه  ی ی  ل و را تص انا نعصونیک
 نقی ربندد ویروان ایک دیک دم ذمک ن اطبان  مولناب از اسالی و نوزه مای دیک اسالی و انانان و

  ای  انای  ل ای   رازی مایانهمسانه  رازنم واژگان کلیدی:

                                                           
  mhtablog@yahoo.com            وژومشگر و نساندساز دم حوزه نمالعا  رازی مای مایانه ای              1
  haqverdi.m@gmail.com          ندمس  روه نعامف دانشگاه  هرکرد و وژومشگر                   2

mailto:mhtablog@yahoo.com-
mailto:haqverdi.m@gmail.com-
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 پژوهشی در عناصر به کار رفته در تشبیهات نهج البالغه

 1طیبه حمووی
 2وحید سبویانپوم

 چکیده:

از زملههه ا سههای فنههون رالغههت اسههت کههه  ههالوه رههر زیبهها نمههودن کههالی  دم انههواگ  یشههبیه 
وی یههده یههر تههود  رهها نحسههوس نمههودن نمههامیم  قالنهه  و وی یههده  دمب و رههاوم  نههها ما رههرای 
ن اطههف  سههان نهه  نمایههد   نا ههر یشههبیه رههویژه  نشههبه رههه  اغلههف رر رفاههه از زنههان  نکههان و 

غههه رههه انههای ی کنکههات دم اناسههاا نهههج البالفرمنههش مههر زانعههه اسههت  یکهه  از مامههها
ایهک نقالهه رهر  ن  ه کهام مفاهه دم نههج البالغهه اسهت    اسا راج و نمالعه دم  نا هر ره ل 

است یا را نگام  رهه  نا هر رهه کهام مفاهه دم یشهبیها  نههج البالغهه  نیهوان  رارهت و ممسهوی  
   او  رنشیند  ایک  نا ر ما را فرمنش  نکان  و زنان  دوم نهج البالغه ره

   رالغت  یشبیه   نا ر یشبیه : نهج البالغه  انای  ل واژگان کلیدی
 

 

 

 

 

                                                           
 Ham_t@yahoo.com                 کام ناس ام د نهج البالغه و ندمس حوزه  لمیه کرج  1
 دانشیام دانشگاه مازی کرنانشاه  2
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ینب تحلیل مقایسه ای خطبه امام علی بر اساس برجسته سازی مربع  و حضرت ز
یک ون دایک )مطالعه موردی مذمت مردم کوفه(  ایدئولوژ

 1انسیه تو ل 

 2زمی انصامی نیا  

 چکیده :

 مامان ودیهده ای زرهان  اسهت کهه دم ارهر امیبها  یولیهد نه   هود و نهوگ  ن ناهأرر از      
دو سهویه اسهت و  یمارمهه ا ی مامهان  مارمهه ی زرهان و ایهد ولوژنو عیت است  رنها رهر یحلیهل 

حههاکم و  ههرایی  ی ارههل دسههایار  اسههت  رسههارما یظههامر  مامههان  نعههان  زیههاد یدم وما
نحیمهه  دم کنههام افکههام و ایههد ولوژی  وینههده نهه  یوانههد نقههی رسههوای  ما دم  ههکل  یههری یهه  
 مامههان یأریر ههذام  ایمهها نمایههد  دم ایههک رحههث  کو ههی  ههده رهها یوزههه رههه ررزسههاه سههازی 

و تصهلت  یت  رهه مفاام ناسه  نهردی کوفهه و تهواید ولوژی  کهه دم ن همون تمبهه مها مسه
وههژومی حاضههر رهها موت  ایههک  مامههان  ردیههده  ا ههامه  ههود   یههری  نههان کههه نوزههف  ههکل  

یحلیل  و نیهو رها اسهاماده از مویکهرد یحلیهل  مامهان رهر وایهه ررزسهاه سهازی  -یحقی  یو یم  
اید ولوژی  ون دای   ره یحلیهل یمبیقه  تمبهه مها نه  وهردازد  وررسهاندیریک ارهوام زرهان  کهه 

و دتههت  رانیشههان  یههان دم تمبههه انههای  لهه حیلههه کوفدم ررزسههاه سههازی و نمههاق و نکههر و 
دیههده نهه   ههود دم زنینههه مههای یم یههل  رینانانیههت  ر نهه  و اسههاعامه یجلهه   ح ههر  زینههف

 یافاه است   

   ررزساه سازی     زینف  ل  ان  نررر اید ولوژی  : یحلیل  مامواژگان کلیدی

                                                           
 ادریا   رر  دانشگاه الومرا   دانشیام زران و  1
 ریا   رر  از دانشگاه الومرا  دانشجوی دکارای زران و اد  2
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 ثیر پذیری روابط تناص قرآنی در  خطبه های نهج البالغهأت

 1فاطمه تول 

 چکیده:

نههج البالغههه  دمیهای رهه  کرانهه  از  نهوزه مههای رلنههد الهه  اسههت و مههر که  رههه انههدازه 
یالت و کو هی تهویی از  ن رههره توامهد یافهت   یکه  از زنبهه مهای ررمسه  نههج البالغهه   
ررمس  یناف )رینانانیت(  ن اسهت  ینهاف )رینانانیهت(  نبانه  رهر ایهک اندیشهه اسهت کهه یه  

 هرن ریسهام  06ندی دو سهویه و ینگاینهش رها سهایر ناهون دامد  ن سهایک رهام دم دمهه ی ناک  ویو
نههیالدی  ژولیهها کریسههاوا  نا ههد فرانسههوی رلغههامی ا  ههل  ایههک نظریههه ما اما ههه کههرد  دم وا ههر 

رهه تهود « رینهانان »ممان ا اباس از ناک مهای دیگهر دم حهوزه ی زرهان  ناسه  زدیهد  هبغه ی 
ن   هر ن رها نههج البالغهه رهه  ونهه ای زیبها و اراکهامی مل داده اسهت یها ن   یهرد  موارهی رینهانا

 نجا که ن  یوان ایک موارهی رینهانان  ما از ویژ ه  مهای ررزسهاه ی ایهک ارهر  رانقهدم رهه حسهاا 
اک حاضههر هر ن(  نهههاک غایههف ) هههه  نصههر نههه  سههها مویکههردی یحلیلههه ومد  دم ایههک نقالههه رهه

نهههج البالغههه از ایههک  رههه انجههای نهه  مسههد و زیبههای  مههای ن )نهههج البالغههه( و  ملیهها  رینههانا
 دید اه نومد یوزه  رام ن   یرد 

  ر ن  نهج البالغه   یناف  رینانان   مواری رینانان   تمبه ما واژگان کلیدی: 
 

 

 

                                                           
 khezeli.f@gmail.com          دانشجوی دکاری زران و ادریا   رر  دانشگاه  زاد واحد یهران      1
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 داری در آثار شعرا و نویسندگان با تاثیر پذیری از نهج البالغه امانت

 1نریم تلیل 

 چکیده:

نهج البالغهه رهه لحهاع چهامچوا و سهاتاام زملهه مها و نهوگ کلمها  رکهام  رفاهه         
 ههده دم یبیههیک نوضههو ا  ن الهه  سیاسهه    ازامهها   و    از فصههاحت و رالغههت رسههیام 
را ی  ررتهومدام اسهت و رهه یعریه  دوسهت و د همک از نظهر ادره    کالنه    حقهو   حهاوی 

مژف نگههر دم یههدویک لم  دانشههمند و نمالههف  رانسههنش  میقهه  اسههت کههه ممگهه  از وزههود نههو
دم ایههک نقالههه سههع   ههده امیبهها  نعنههای  تههاف رههیک نوضههو ا  )انانههت     ن حکایههت دامد 

اناناهدامی ( دم حههوزه مههای ن الهه  نههج البالغههه ا ههم از سیاسهه    ازامها     حقههو   کههه رهها 
ده اسهت الهای از ن انیک ایهک کاهاا امز همند یوسهی  هعرا و نویسهند ان دم  رام هان تله   ه

نشههان داده  ههود مویکههرد ایههک نو ههاام رههه یجویههه و یحلیههل ویرانههون  رههام یههالی   ههده نپرداتاههه 
 رلکه  رفا یاریر وذیری از نمالهف نههج البالغهه ما دم  الهف یه   هعر یها ن هر رهاز و نه  نمایهد  

نقا   ن الم  دمرامه اناناهدامی نو هاه  هده اسهت وله  دم ریشهار ایهک نقالهه مها از انانهت رهه 
 نوان ی  نوضوگ فر ه  کهه دم زیهر نجمو هه ی ن هانیک اتال ه    هرام دامد یهاد  هده اسهت و 

 ره نسئله یاریر وذیری می  ا امه ای نشده است   

 : انانت  انانادامی   عرا  نویسند ان  نهج البالغه  نباحث اتال   واژگان کلیدی
 
 

                                                           
 mkhalili341@yahoo.com       کام ناس  ام د دانشگاه ویای نوم  1
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 در ادب عربی و فارسی ی جلوه های حکمت علیبررس

 1فرماد دیوسا م                     
  2 الح نحمد زلوتان

 3نعصونه وویا
 چکیده:

ت ررزساه و نمااز روده است  ادریا  مر  ون  ناأرر از  وانل ن الم  است که دم   ن نو عین
یوای کالی     را دمای زنان و نکان فرایر مفاه و یأریر ان  گرف ن ررت  از ایک  وانل  از حدن نرز

 را د و از ا ماق ایمان  ن ح ر مای  ا ف ایشان که دم اوج زیبای  ن   حکمت ل 
 هما  رن  و زلوما یاریده و ره  نو نسلما م یدی  المااا رر ادریا   صرساه  مم چون توواررت

ما نموذ ما ررچیدند یا کالنشان دم زانما تو هتا   ر شیده است  ایک  رام ادر   از  ن حکمت
فامس   است که را  ررمس  ا عام  رر  و یو یم  رر  ن -ایک وژومی را اساماده از ننهج یحلیل  کند  

ما از نیان انبوه  رام ره یما ا  ذامد    مای  از ترنک حکمت  ل دم دو کشوم  راق و ایران  زلوه
ما دم ادا تویی  و  ن  رفاه ا از کالی   ن ح ر ما مچرا که  ایک دو کشوم اسالن  ریشاریک یأریر

مای ن ال  روده است که دم ایک نقاله  ن ما ره رحث ناجل  نموده اند  ایک یأریر وذیری از زنبه
 نشینیم ن 

   حکمت  ادا  را    ادا فامس   یآریر وذیری ادا انای  ل : واژگان کلیدی
 

                                                           
 divsalarf@yahoo.com                     دانشکده ادریا  واحد کرج رر  ادریا  و زران  روه  لم  میئت   و  1
                                                                                                                        lah_modares@yahoo.com   دانشکده  لوی اسالن   دانشگاه امل البیت کررال المقدسه  و میئت  لم    روه سیاحت دین   2
 masumeh_pouya@yahoo.com                    دانشکده ادریا   واحد کرج     را ادریا  و انزر ام د کام ناس  دانشجوی  3
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 پژوهش عناصری  از وجوه زبان شناسانه نهج البالغه

  1سیمعل  زامدی فر
 2نوسوی  جری  ننه

 چکیده: 

زرههان  ناسهه  رعههد از یحقیقهها  فلسههم  یوسههی ویاگنشههاایک دم نههومد زرههان  رههه یکهه  از 
نهماههریک رحههث مههای فلسههم  و ادرهه  دم  ههرون اتیههر یبههدیل  ههده اسههت  ناههون ادرهه  فههاتر ما 
نیاوان از زنبه مای  ونا ون زرهان  هناتا   نهومد یحلیهل و ررمسه   هرام داد  نههج البالغهه  رهه 

ان یک  از ناند امیریک ناون کههک و ا هیل  رره  کهه رعهد از  هر ن کهریم از یهاریر  هذامیریک  نو
وهژومی  روسهیله  نا هر زرهان  یحلیهل  هردد  ناک مای یمای دومان مها رهوده اسهت  نیهو نیاوانهد

حاضهههر رههها موت یو هههیم هیحلیل  رهههه ررمسههه  ررتههه  از وزهههوه زرانشناسهههانه  مم هههون 
ننههان ایصههویر وههردازی منههری دم کههالی انیرن    ههنای  زدایهه  و ناسههازوامی و وههامادوک   ایقههاگ

 ن  وردازد    ل 

 .: نهج البالغه  زرانشناس   ایقاگ    نای  زدای واژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 s_zahedifar@yahoo.com          اساادیام دانشگاه  هید ندن   ذمرایجان     1
    Ameneh_mosavi@yahoo.com                 دکارای زران و ادریا   را     2

mailto:s_zahedifar@yahoo.com
mailto:Ameneh_mosavi@yahoo.com
mailto:Ameneh_mosavi@yahoo.com
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 البالغه در کالم امیرالمؤمنین جلوه های ادبی نهج

 1فاطمه زینل  ووم
 2الهای  باس 

 چکیده:

رومر کالی  لوی ما ره ح  ن  یوان یمسیر و یبییک کالی اله   ن نعجوه زاوید ویانبر 
و نا ینم   ک » که  ماساه ره  نرر  و اسااد  احف س ک نهج البالغه نانید و و  از کالی ویانبر

ن مو ا  وح  یوح   است   رر اوج سایغ  له مای اندیشه و رالغت ن  دمتشد و  نقای « الهوی ای
 ینحدم  ن  السیل   و  » ر ک  ما یامای مسیدن ردان نیست که تود چه زیبا و رلیغ فرنودند : طب

سیل حکمت و اندیشه یارناب اله  از  لل مفیر  لم او زامی و نرغکان اندیشه   «یر   ال  المیر 
 الی  لویرشری یامای طیران رر اوج  له مای  لم ریکران او ما ندامند  از زمله نصدا های رالغت ک

رهره  یری از  نا ا  لمظ  و کالن  دم س ک تا ه ضرا الم لها است   ضرا الم لها دامای دو 
زنبه لمظ  ساتاام  ناس  و نان  زیبا  ناتا  است که ا ر  رفار دم حد لمظ و ظامر کالی یو   

ه رای  نککنیم از دمب کنه نعن  و ویای ا ل  کالی زانانده ایم وایک تسران  است ر  رومر   ر
سیرازلمظ ره نعن  دا اه را یم راید ضرا الم ل ما  ناتت و نعاد  نعنا   و نمهون   نرا دم زران 

 نقصد که حداک ر ظرفیت ویای ا ل  لمظ ما نناقل کرد ره کام ررد  

   کالی  لوی  اندیشه و رالغت   له مای  لم  نهج البالغه : انای  ل واژگان کلیدی

 

 

                                                           
  shahid3222.f@gamil.com      دانشجوی کام ناس  دانشکده  لوی  ر ن  زامدان         1
 e.abbasi@gmail.com                دانشجوی کام ناس  ام د  لوی  ر ن   دانشگاه سیساان و رلوچساان            2
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 در نهج البالغه  یشخصیت امام علررسی ُبعد ادبی ب
 و بازتاب آن در آثار برخی از متکلمین و ادباء شیعی

 1فاطمه سعدون 

 چکیده:

عد ادر  نهج البالغه مموامه ررای   نهج البالغه از ارعاد ناعددی  ارل یأنل و یدرر است انا رم
ج البالغه دم نانه نهادا دوساان و وژومشگران زذاریت تا   دا اه است  ایک مویکرد وژومش  

از ویژ یهای ننحصر ره فردی ررتومدام  نمود ریشاری ویدا ن  کند زیرا ن ر انای مای انای
کمار ایک سب  نو اامی ما یجرره کرده است   ن ه که واض  و   کام  است که ادریا   صر انای

یأریر  و و  از زنان او از سب  نویسند   انای است ادیبان و نویسند ان مم  صر انای
نرای رالد ن   وذیرفاند و از  نایر و فنون ادر  که انای دم نگامت نانه مای تود ره کام وامان و ام

نو ت رسیام رهره نند  دند  دم ایک نیان زلوه مای ایک یأریر دم  رام ادرا  و ناکلمیک  یع  نذمف 
ره زهت دا اک   عر و ن ر  ارل یوزه است  ن  یوان  مت که انایدم ممه فر ه مای  یعه ا م از

یسلی را  و ر  نظیر دم فک س نومی و نویسند   ندمسه ای ما یأسی  نمودند که  ا ردان رسیامی 
ه نویسند    ردان ندمسدم ایک ندمسه یرریت یافاند و از سب  ادر   ن یأریر وذیرفاند و مر کدای از  ا

و ادیف زنان تود  دند  دم ایک نو اام ره ررت   یا  و نویسند   تود انایدم ادر انای  ل 
 از ایک نویسند ان و  رام  نان ا امه توامد  د  

   سب  نویسند    ادیبان و ناکلمیک  یعه انای  ل واژگان کلیدی: 

 

                                                           
 f.sadoni2018@gmail.com    دانشجوی دکارا دانشگاه  هید چمران امواز م اه زران و ادریا   رر                1
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 در شعر عربی و فارسی زتاب حکمت های گهربار امام علیجلوه ای از با

 1فاطمه سعدون   

 چکیده:

عد نذمب  ررای نا  یعیان  از نظر ام ادی  س نان ح ر   ل    دم نهج البالغه غیر از رم
و دا اک نکاه مای وند نوز ررای ممه نردی از نسلمان و غیر نسلمان دم توم اممیت و یوزه مساند  

یجاز و رموم تاف از چند نظر  ارل یأنل مساند  ا یان حکمت ما و کلما   صام انایدم ایک ن
عد حکمت  نوزی  زذاریت و اممیت  نها ما ن ا   کرده است   اتاصام و سر امی نعنا افوون رر رم

دم ایک س نان رکام ررده است ره  نوان  نوزه  ین   ازاما   و اتال   که اناینمامیم  می  د
نا و ه ینها نعنمای اتال   دم  عر و ن ر ادریا   رر  و فامس  انعکاس یافاه اند  ررت  از  ا ران 

یک ره  ن مون کالی انای رلکه  یک واژ ان والماع ایشان ما دم  عر تود اساماده نمودند و ن ما نوَّ
کرده اند   نوزه مای  از  بیل  بر ورردرامی دم س ا  ما  یشوی  ره  لم  س ک  هررام انای

و تودوسندی  نکومی   نوزی  دومی از  یبجوی  نردی  دومی ازحسد و م   ومزی  ورمیو از یکبر
َکم  و وند رای د انه ای مساندلبساگ  ره دنیا و یجمال   ن   نذنت ر ل  وغیره     ممه نمامیم حی

رکام دم س نان کویاه و  میق   نها ما ره نردی سمامت ن  کنند یا دم زند    که ح ر   ل 
ا ران یمای  اروالعال  نعری و از  روم ان  مم ون نانب   اروالعاامیه  ارو  یرند  از  ا ران رومر  را 

وامس   وی  روم ان  نانند نولوی  سعدی  حافظ  فردوس  و نا رتسرو ایک نمامیم ما دم  عر تود 
 رکام  رفاه اند و ره زذاریت و غنای  ن افووده اند 

   حکمت مای نهج البالغه  یأریروذیری  ادریا   رر  و فامس    : انای  ل واژگان کلیدی

                                                           
 f.sadoni2018@gmail.com   دانشجوی دکارای م اه زران و ادریا   رر  دانشگاه  هید چمران امواز      1
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یباشناختی تشبیه در خطبه های نهج البالغهجلوه   های ز

 1فاطمه سعدون 

 چکیده:

نهج البالغه کاار  است که را  ذ ت  رن ما که از یدویک  ن ن   ذمد و رایوزه ره  رح      
عد ادر   ن  وم   رفاه است  انا منوز مم نوضو ا   ما و وژومشهای  سارده ای که ویرانون رم

عد را  ه یک  از هج البالغه کنقی  و وژومی دامد  مویکرد ریان    نانده که نیاز ره یحنانو   دم ایک رم
عد ادر )رالغ ( س نان انایزیر نجمو ه مای  است  ره نمالعه دم  یوه رکام یری  نا ر تیا   رم

 انگیوی )یشبیه  اساعامه و کنایه( دم نهج البالغه و زایگاه  نها دم یصویروردازی  بام  ما ن  وردازد 
ما ررای ن اطبان یرسیم نماید   یبای   ناتا  کالی  هررام اناین  یواند  و ه ای از زلوه مای ز

ره  نوان نهماریک  نصر یریان  یصویر ری   ا  رکام مفاه دم تمبه مای انایدم ایک نیان یشبیه
از  لبالغه رشمام ن  مود  انای  ل زایگاه نهم  دم یشکیل یصاویر ادر  تمبه مای نهج ا

ا اساماده یشبیها  نناسف و زیبا دم نوضو ا  نهم تمبه ما نانند زهاد دم ماه تدا  تالفت و دنی
دم یشبیها  تود از انوم وا ع  و نحسوس نانند  ار  سایه   ا   یی و غیره  نموده است  انای

قا  نعنا ما  ره انارهره ررده است یا را اساماده از ایک ن ا  مای وا ع  و  ین   الوه رر زذاریت  بام  
 و یأریر  ن دم ذمک ن اطف یسریر ر شد 

 : رالغت نهج البالغه  یشبیه  یصویر وردازی مای ادر  واژگان کلیدی      

 

 

                                                           
 f.sadoni2018@gmail.com    رر  دانشگاه  هید چمران امواز      دانشجوی دکارا م اه زران وادریا     1
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 در نهج البالغه یامام عل یانی نامه هارویکرد بی

 1فاطمه سعدون 

 چکیده:
دم   نهها  ههیعیان زایگههاه نهمهه  لبالغههه رههه  نههوان دونههیک کاههاا نههذمبنهههج ا  

عههد نههذمبنویسههند ان  رههام دینهه  دامد  انهها ا یوژومشههها ارعههاد   یههک کاههاا  ظههیم افههوون رههر رم
را هد   رچهه  رهام فراوانه  از  هدیم   ز  نهها مویکهرد ادره  و ریهان   ن نها  دیگری دامد کهه یکه

مهای   از زیبهای یده اسهت انها ممهه  نهها ینهها  و هه ایاکنون دم ایک رعد ره م هاه یحریهر دم  نه
دم نهههج البالغههه منههوز  انههای یرههه یصههویر کشههیده انههد و رالغههت رهها ما  سهه نان انههای

از  نا ههر تیهها   وههژومی و نمالعههه دامد  اسههاماده رجهها و نناسههف انههای یرههرا یزیههاد یزهها
الغهه کهه دم حهوزه  لهم ریهان نمهرح نانند یشبیه و اسهاعامه وکنایهه دم نانهه مهای نههج الب یانگیو

دم رهه   دا انهه نه  طلبهد  یسهلی انهای  لهوامدی اسهت کهه وژومشه  ز وند یک  از ن  ن
ارههوام و فنههون  ینلمههوس و رهها رکههام یر  رههه  ههکل  یر کشههیدن وا عیاههها و حههوادو یههامی یصههو
 یهر نه  کنهد  ایهک سهب  تواننهده نههج البالغهه  سهان یان دمك نو عیاهای  ن زنهان ما رهرا لم ری

الههای نویسهند ان  ییهریک ننبهر رهرا   ن کهریم ا هلوه  از  هر ریان  رویژه دم نانه مای انای
کهه ریشهار  نهان رهه ایهک  یاسهت  رمهوم  ز  ن دم اساماده از ایک فنهون ادرهمم  صر ایشان و و  ا

نبایههه و دیگههران  دم ایههک نقالههه نملههف ا اههراف کههرده انههد  اززملههه  بدالحمیههد الکایههف  ارههک 
مه  کنایهه( رکهام مفاهه دم یشهبیه  اسهاعارهه  نا هر ریان )  زیبا هناتا ی ده یها رها مویکهرد  سع

 ورداتاه  ود   انای ینانه ما

عواژگان کلیدی   انای  ل  ید ادر    نا ر  لم ریان  نانه ما: نهج البالغه  رم

                                                           
 f.sadoni2018@gmail.com     دانشجوی دکارا دانشگاه  هید چمران امواز م اه زران و ادریا   رر                1
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یم  رویکرد معنایی تأثیر پذیری نهج البالغه از قرآن کر

 1فاطمه سعدون 

 چکیده:

ن سهایک نمسهر و از مسهو  اکهری وهرومت یافاهه نکاهف  هر ن کهریم و وه  انای  له     
دم نهههج البالغههه دم ریههان نوضههو ا  ن الهه  رههه  یهها   دانههای رههه  لههوی  ههر ن رههود  انههای

 ریمه  ر ن کریم اسهاناد نه  کهرد و رهه زهرأ  نه  یهوان  مهت کهه  همحه ای از نههج البالغهه 
م دم مهه نیسههت  نگههر  نکههه  یههه   بههام   یهها واژه ای از  ههر ن دم  ن رکههام مفاههه را ههد  انههای

لمهظ و مههم دم نعنهها از  ههر ن یهأریر وههذیرفت  از نظههر نعنهها  نمهامیم  ناننههد تدا ناسهه   نبههامزه 
دم نهههج البالغههه رههه  نوضههو ای  مسههاند کههه انههای  لهه  غیههره دم ماه تههدا  زمههد و یقههوی و

رها لمهظ و  سب   ر ن رهه ریهان  نهها ورداتاهه اسهت  ایهک امیبها  ینگاینهش فکهری انهای  له 
 هد کهه دم  صهر اسهالن  و وه  از  ن فهک سه نومی و کاارهت رهه یأسه  از  نعنای  هر ن سهبف

ناههأرر از سههب   ر نهه   ههردد  دم ایههک زسههاام نمونههه مههای  از  تمارههه مهها و نانههه مههای انههای
دم نوضههو ا  نههذکوم   ومده  ههده اسههت و  ههیوه یههأریری وههذیری ایشههان از  سهه نان انههای

 سب  ریان   ر ن نومد ررمس   رام  رفاه است  

   ر ن کریم  نهج البالغه  یأریروذیری نعنای   انای  ل اژگان کلیدی: و 
 

 

 

                                                           
 f.sadoni2018@gmail.com                        ادریا   رر  دانشگاه  هید چمران امواز     م اه زران و   دانشجوی دکاری1
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یبایی شناسی آرایه ادبی تشخیص در نهج البالغه  ز

 1فاطمه سعدون 

 چکیده: 

 ههر ن کههریم و وهه  از  ن نهههج البالغههه رههدون  هه  از  سههارده یههریک رسههارمای    
وژومشهه  نمالعهها   زیبههای   ههناتا  ناههون ادرهه  نهه  را ههند  یکهه  از ایههک نباحههث وژومشهه   
رازیاا زلوه مای زیبهای  مایهه ادره  یشه یص یها زهان ر شه  رهه نوزهودا  ره  زهان دم نهاک 

ذ هاگان نهان  رهه نیهان نیانهده اسهت   هاید رهه مای ادر  است  از یشه یص دم  رهام رالغه   
ایههک دلیههل کههه تاسههاگاه یشهه یص اسههاعامه نکنیههه اسههت و رالغیههون  ههدیم ن هها  مههای  دم ایههک 

ادره  رکهام  نومد ردون ا امه ره یشه یص  ومده انهد  دم نههج البالغهه نهوامد فراوانه  از ایهک  مایهه
میم  از  بیههل دنیهها  زنههش  دم ایههراد تمبههه مهای  هررههام تههود نمهها مفاهه اسههت  انههای  لهه 

 هههرمای کوفههه و رصههره و    ما نشهه یص کههرده اسههت و  نههها ما ناننههد یهه  انسههان ن اطههف  ههرام 
 هالوه رهر ر شهیدن موح حیها   ت نه  کنهد  ایهک سهب  سه نومی انهایداده و را  نها  حب

و سر زند   ره نعان   رهه المهاع و  بهام  مها نوسهیق  و یهوازن  هوی  زریهای  نه  ر شهد کهه 
ذ   ههنیدامی ن اطههف ما از  ههایدن  نههها ن هها   نهه  کنههد  دم ایههک زسههاام یههالت توامههد لهه

نمونهه   د کهه وه  از نگهام  ازمهال  رهر  ما   د هاگان و نعا هران دم نهومد ایهک  مایهه ادره  
کهه  مایهه یشه یص دم  نهها رکهام مفاهه اسهت نهومد ررمسه   هرام  مای  از س نان انهای  له 

  یرند 

    رر  و فامس   یش یص)زان ر ش (   لوی رالغ   نهج البالغه : ادریاواژگان کلیدی

                                                           
 f.sadoni2018@gmail.com                               د چمران امواز           اه زران وادریا   رر  دانشگاه  هیدانشجوی دکارا م   1
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یبایی شناختی سجع در نهج البالغه  کارکرد ز

 1فاطمه سعدون 

 چکیده:  

سب  ادر  نهج البالغهه سهبک  ننحصهر رهه فهرد اسهت کهه ممهه  هنایر و فنهون ادره      
رههه  ههال  یههریک  ههیوه دم  ن رکههام  رفاههه  ههده انههد  نمونههه مههای  ههنایر ادرهه  سههه  ههاته  لههم 
رالغت یعن  نعهان  و ریهان و رهدیر  روفهوم دم ایهک کاهاا  ظهیم رکهام  رفاهه  هده انهد  یازهای  

رهک نیه م البحرانه  و نیهرزا حبیهف تهوی  ر هی  ارهل یهوزه  از که ررته  از  هامحان ناننهد ا
 ههرحهای تههود رههر نهههج البالغههه ما رههه یوضههی  نکاههه مههای رالغهه   ن  ههرام داده انههد  سههجر کههه 
نوضوگ نقالهه وهیی موسهت یکه  از  مایهه مهای ادره  اسهت کهه دم ن هر کهامررد دامد و دم ررته  

ر ضههمک ایجههاد مههم  وایهه  و انسههجای  رههام رالغهه   ههدیم رهها نههای فا ههله توانههده نهه   ههود  سههج
ت  کههالی ر شهیدن رهه  بهام  مهای نههج البالغهه رههه زیبهای   هنیدامی  نهها نیوکمه  کهرده اسه

ه   هوی   نوزون و نسجر انهای  له  رهرتالف سهایر ناهون ادره  نصهنوگ  نهه ینهها رهه یکل 
ننجههر نشههده رلکههه رههه  ن زلههوه ای تههاف ر شههیده و دم نایجههه یههأریر سهه ک ایشههان دم ذمههک 
ن اطههف ما نیههو یقویههت کههرده اسههت  دم ایههک زسههاام اراههدا رههه کههامکرد زیبههای   ههناتا  سههجر  
سههپ  نظریهها  ینهه  چنههد از ادرهها   رههویژه ارههک ارهه  الحدید) ههامح نهههج البالغههه( دم اممیههت 

 سجر و دم  تر نمونه مای ناعددی از انواگ سجر دم نهج البالغه  ومده  ده است 

 ر  زیبای   ناس   وای   واژ ان نهج البالغه : نحسنا  لمظ   سجواژگان کلیدی

 

                                                           
 f.sadoni2018@gmail.com      دانشجوی دکارای زران وادریا   رر  دانشگاه  هید چمران امواز    1
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یبایی شنیداری عبارت ها  هارمونی لفظ و معنای واژگان نهج البالغه و جایگاه آن در ز

 1فاطمه سعدون 

 چکیده:

الماع و حهروف رکهام مفاهه دم  نهها زایگهاه نهمه  از نظهر یأریر هذامی  میه  و القهای    
نعان  ی  نوضوگ  دم ذمک ن اطهف ایمها نه  کننهد کهه ایهک یهأریر ما نه  یهوان رهه مهامنون  یها 

زرههان  ناسهه  «)فقههه اللغههه»ا ههاالف لمههظ و نعنهها یعبیههر کههرد کههه دم نمالعهها  دانههی  ههدیم 
اسههت  رمههومی کههه نحویههان  ههدیم ر ههی وسههیع  از نمالعهها   زدیههد(اممیت ویههژه ای دا ههاه

تههود دم زنینههه نباحههث زرانشههناتا   ههر ن کههریم ما رههه ایههک نقولههه اتاصههاف دادنههد  از ایههک 
روم ان و  رام لغهوی  نهان نه  یهوان رهه ارهک زنه  دم کاهاا  ال صها ص    تلیهل المرامیهدی دم 

کهه دم سه نان تهود ناههأرر از   لهه نهای کاهاا  العهیک  و سهیبویه دم  الکاههاا  ا هامه کهرد  ا
لمظ و نعنهای  هر ن کهریم اسهت و تهود نیهو از یسهلی و احاطهه کانهل رهه لغهت و ادا  رره  و 
 لوی ن ال   ن زنهان ررتهومدام رهوده  دم ایهراد سه نان تهود دم نناسهبت مها و نو عیهت مهای 
 ن الهه  از حههروف و واژ ههان  اسههاماده نمههوده اسههت کههه رهها یوزههه رههه  ههما  حروف)زهههر 

ممه      ( کههه دم ادانههه ممهیک نو ههاام توامههد  نهد  ممههامنگ  کانههل رها نعنهها و نمهههوی نههومدی 
نظر ایشان دامنهد  دم ایهک نقولهه  بهام  مهای ن المه  از نههج البالغهه دم نوضهو ا   ونها ون 

نو عیهت ایهراد سه ک یوسهی  ومده  ده و ممهامنگ  و مهامنون  لمهظ ونعنهای  نهها رها یوزهه رهه 
 ررمس   رام  رفاه است نومد  انای  ل 

 : زیبای   ناتا   وای  الماع  مامنون  لمظ و نعنا  رالغت نهج البالغه واژگان کلیدی

                                                           
 f.sadoni2018@gmail.com    دانشجوی دکارا م اه زران وادریا   رر  دانشگاه  هید چمران امواز        1
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یتی نامه ی مالک اشتر  بوستان و گلستان سعدی با تطبیق دستورات مدیر
 1نحمد حسک سومان 

 چکیده: 
دم  ن یافههت  نانههه ی  از نهههم یههریک نو ههاه مههای  کههه نهه  یههوان ا ههو  نههدیریا  ما      
 ی وههر ونههد و  نوزنههده  ح ههر   لهه رههه نالهه  ا ههار اسههت  دم ایههک نانههه  انههای  لهه 

زهت مهدایت و مو هک رینه  ناله   دم ماسهاای رروهای  حکهونا  اسهالن  و  منهان   ا هول  
نههدیریا  ما ریههان نهه  دامنههد یهها چههرا  ماه یمههان  زنانههدامان  فرنانههدمان حکههونا  و نههدیران 

 هت ممهت  هرن از  هدوم دسهاوما   ها ر  هیریک سه ک  هیراز نیهو وه  از  ذرا د  سعدی 
  دم  سههاان و روسههاان  رههه زسههاجوی  منههان  هههری نهه  وههردازد کههه رنیههان و ننیکاانیرالمهه

ل  دم نانههه ی ونجههاه و   ههالوده ی ا ههل   ن  احکههای و  ههوانیک دیههک اسههالی اسههت  رهها انههدب یههانن
ان رههه ا ههاراکا  تا هه  دم ا ههو  نههدیریا  سههوی نهههج البالغههه و روسههاان و  لسههاان نهه  یههو

مسید  رهرممیک اسهاس  نگامنهد ان دم ایهک نقالهه رر ننهد  رهه موت کاار انهه ای و فهیی رهردامی 
رههه  نههدیریا  ما دم نانههه ی ح ههر  انیههرو دم نهایههت نقایسههه و یمبیهه   ا ههاراکا  ا ههو  

حههاک  از  ن اسههت نالهه  ا ههار و روسههاان و  لسههاان سههعدی نههومد ررمسهه   ههرام دمنههد  ناههارج  
که ایک دو ارهر  دم یهازده نهومد از ا هو  نهدیریا  یمبیه  دامنهد  ایهک نهوامد  بامینهد از وو هاندن 
 یوا دیگران  یوزه ره مسهوی نیه   ذ هاگان  ورمیهو از ننهت  هذامی  نشهوم  رها دانشهمندان 

و  و ورمیههو از ممنشههین  رهها نادانههان  موت ررتههومد رهها د ههمک و وههذیرت  ههل   انا ههاا نههدیران
کههام وامان  نهررههان   اممیههت یوزههه رههه سههپامیان و نظانیههان  یههدریر دم زمههر  ومی نالیهها   

 مشدام از می اک تون ناح   حاکم و رازم انان  

 ندیریت  نهج البالغه  روساان   لساان   منانشهر واژگان کلیدی: 
                                                           

 Surany.Dr@Gmail.com     دکارای زران فامس  و ندمس دانشگاه  زاد نج   راد          1
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 البالغه در کالم امیرالمؤمنینهجهای ادبی نجلوه
 1 بدالحسیک  ومچه
 2سمیرا حیای 

 : چکیده

البالغههه  ههالوه رههر امزت نعنههای  از نمههود منههری و رالغهه   ارههل کلمهها   صههام دم نهههج
ه  نیههو ررتههومدام اسههت  از ویژ ی اسههاماده مههای انههای  لهه مههای ررزسههاه حکمههت هه یههوزن

فنهه  و منههری از  ههوم تیهها  و  نا ههر رالغهه  چههون انههواگ یشههبیه  اسههاعامه  کنایههه و  ههنایر 
مهای منهری و رالغه  دم ایهم رها یشهری  و یحلیهل  هیوهدم ایک نقالهه سهع  نمهودهردیع  است  

ت و ارههر  ههذامی ا ههد حکمههت اون  از کلمهها   صههام نهههج یههک البالغههه وههرده از ماز زههذارین
نشهان دمنهده ف انهت ادره  سه نان ررمسه  ایهک  نا هر فنه  و منهری  مها رهردامیم کههحکمت

 ز تود  ده است است که سرنش  ادیبان و  ا ران و  ا  ل 

  ام  رالغت   وم تیا    نایر ردیع   کلما   صانای  ل واژگان کلیدی: 

  

                                                           
 Hosain_shorche@yahoo.com   یمبیق   دانشگاه  لوی و نعامف  م نوتاه دکاری یمسیر دانی  1
 Hayati.sss.95@gmail.com                             کام ناس  ام د الهیا   رایی  لوی  ر ن  و حدیث  دانشگاه مازی کرنانشاه  2

mailto:Hosain_shorche@yahoo.com
mailto:Hayati.sss.95@gmail.com
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 در شعر محمد حسین علی الصغیر مدح حضرت علی

 1سومان  یخ ا سالن  نکری  
 2محیم  بدالله 

 چکیده:

ان و نویسههند ان رههومر نعا ههر  النههه دکاههر  نحمههد حسههیک  لهه  الصههغیر   از  هها ر
ایشان مهم رهه لحهاع  لهم و دانهی و مهم رهه زههت لیا هت و  ایسهاگ  و مهم از  را د ن  راق 

زهههت نو عیههت  لمهه  دم  لههوی حههوزوی و دانشههگام    صههیت رسههیام امزنههده ای اسههت  
رسههیامی او ما رههه تههاطر نباحههث زیبهها و  میقهه  کههه طههرح کههرده اسههت  اسههااد او  دم کههل 

لمه  دم  هراق اسهت کهه ایشهان زههت کننهد  ایهک رها یریک میبهه  مای  راق یلقه  نه دانشگاه
ای ا ههعام دم نههدح دیههوان امههل البیههت وی نجمو ههه .ک ههر  دانههی و وسههعت فهههم داماسههت

مههای رههیک اسههت  رسههیامی از ایههک ا ههعام دم زشههنوامه و ا مههۀ اطهههام ویههانبر اکههری
ی ایهک ا هعام ما نله  اما هه  ردیهده  یها اینکهه  ها ر نجمو ههمهای ما و مماییالملل  و انجمک

اممیههت ایههک دیههوان ا ههعام رههه ی نمود  ومزمههر« دیههوان امههل البیههت»دم کاههار  یحههت  نههوان 
هرایی اریهای  زیبها دم  هأن ا مهه ن اسهت  اسهت نحق  دم ایهک نقالهه رهر  ی اطههاملحاع سم

مهای  ن ما ما دم دیهوان ایهک  ها ر  را ه  ررمسه  نمهوده و ویژ ه  مای ندح انهای  له  یوه
 ریان دامد  

   ندح   ظمت و روم    ایسااد   دم ررارر ظلم : ح ر   ل یواژگان کلید
 
 

                                                           
 Aran435@yahoo.com      د زران و ادریا  فامس   دریر  نوزت و ورومت  هرساان نهاراد   کام ناس ام   1
 rahimabdollahi1346@gmail.com       ومیأ   لم  دانشگاه  زاد اسالن  واحد نهاراد       2

mailto:Aran435@yahoo.com
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 در شعر ناصر خسرو قبادیانی یت علی بن ابی طالبتجلی شخص

 1 سادای  زمرا  الح

 چکیده:

رههه  نههوان انسههان  کانههل و نقاههدای امههل  رفههان دم ادریهها    لهه  ارههک ارهه  طالههف
ایههران و ر صههوف دم ادریهها   رفههان  نقههی  نهههم و اساسهه  دامد  اسههاناد رههه احادیههث  ن 
روم وام و مم نیک ننسهوا کهردن ررته  مسهوی  هوفیانه از زملهه تر هه وو ه  و     رهدان انهای 

رههه   صههیت انههای  ممههای ر شهه  از ایههک ح ههوم اسههت  لکههک دم  ر ههه سیاسههت و یوزههه
رهه  نهوان زانشهیک رهال فصهل نبه  نکهری اسهالی و اممیهت و یهت  ن ح هر   ینهها   ل 

نا ههر تسههرو  بادیههان  رههه  نههوان  ههیعه ای  رتهه  از روم ههان نمههود یافاههه اسههت دم سهه نان ر
کههه  از زملههه  ههعرا و نویسههند ان  اسههت ماسههایک و سرسههپرده و یههت  لهه  رههک اریمالههف

دم ا هعام  یجله  انهای  له  یوزهه ویهژه ای دامد  ی  له ردیک ر هی از   صهیت انها
و ا هامه  نا ر تسرو ما نه  یهوان رهه چنهد ر هی یقسهیم کهرد  یکه  زانشهین   ن ح هر 

یوزهه رهه تصو هیا  اتال ه   ن انهای ممهای از زملهه  لهم و  هجا ت  یدیگرره وا عه غهدیر 
و  وی از  ن ح ههر دم ایههک زنینههه  سههوی افا ههام رههه ویههر و   و یوزهه رههه احادیههث نبههوی

سهع  ایهک نقالهه رهر  ن اسهت  حمله رهه د همنان ایشهان رها  نهاوین  چهون نا هب    مهری و    
دم  ههعر نا ههر  یجلهه   لهه  رههک اریمالههفکههه رهها یبیههیک نههوامد فههوق  یصههویری  ههماف از 

 تسرو اما ه دمد 

    د منان  ل  دیر  و یت  ل  نا رتسرو  غ انای  ل: یواژگان کلید

                                                           
 Z.salehi3760@yahoo.com       دانشگاه ویای نوم   میئت  لم    و  1
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 گاه امام علیهنرهای ارتباطی از دید بررسی 

 1فرزانه  ما  
 طلعت  ما   

 چکیده:
زیبهها و ودید ومنههده زمهها  و  سههت  منههر ممنمههود  فریههد امما  تلهه  زیبهها  یمنههر رههرا

اوسههت و نصههداق ایههک  ییباسههت دم اوسههت  و از اوسههت  و رههرااسههت مرچههه تههوا و ز  زیبهها 
َجَمها   موایت است:) هفمن الم حی یهلی یم هَه َزمی َنن الَلن مها ما دوسهت   فریننهده  زیباسهت و زیبها  یتهداإی

هتانسان  دامد ( ول امیباط هت مهای زانعهه  منهر اسهت مها رها وا عین یمهای  یمها ما رهرامنهر وا عین
کند رسههیامی از رحههث مههای  کههه دم  الههف نیاینههش مههای سههنگیک  ا شههام زانعههه  ارههل دمب نهه

اما ه و ررای  مهوی  ارلهه دمب نیسهت رها اسهاماده از منرمهای کالنه  رهه ماحاه   ارهل فههم و دمب 
اسههت  ایههک منرمههای کالنهه   انل)س نومی  ههعر  نویسههند     صههه نویس  نمایشههنانه 

دم یهه  کههالی منرننههد وا عهه  اسههت  زیبههای   یرالمههاننیک  ح ههر  انو   ( نهه  را ههد
و سهه نان یههاریر  ههذام دم  کالی  ماسههاگ  ظامر و ههام و سههنگین  دم مفاههام ناک مههای دلنشههیک

مهها  دم ایههک نقالههه سههع  رههر  ن اسههت یهها نحوممههای  سهه نومی   صههه نویسهه    ممههه  ر ههه
ان کنیم انیههد اسههت ما ریهه  ههیوه و موت انههای  لهه  نویسههند     ههعر و نمایشههنانه نویسهه 

 نومد یوزه وا ر  ود 

   نهج البالغه   س نران   انای  ل : منر  منرمای امیباط   امیباطا واژگان کلیدی

 

                                                           
1   farzansafaei@gmail.com 

http://www.hawzah.net/fa/Question/View/11022/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87%D9%8E-%D8%AC%D9%8E%D9%85%D9%90%DB%8C%D9%84%D9%8C-%DB%8C%D9%8F%D8%AD%D9%90%D8%A8%D9%91%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%AC%D9%8E%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%84
mailto:farzansafaei@gmail.com
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 صور خیال در خطبۀ شقشقیۀ نهج البالغه

 1زمیر  باس 

 چکیده:

البالغههه از ننظههر فصههاحت و رالغههت دم ادریهها   ههرا دم نهج سهه نان انههای  لهه 
دم  ن از   یههد کههه انههایمای ایشههان رههه  ههمام ن نظیههر اسههت  تمبههۀ  قشههقیه از سهه نران ر 

 یههری و نیههو تالفههت تههویی سهه ک  ماههه اسههت  رهره مههای تالفههت وهه  از ویههانبردومان
  یههد  انیرالمههاننیک ههمام ن رههه مههای رههامز ایههک تمبههه منرنندانههه از  ههوم تیهها  از ویژ  

یوانساه رها رهه کهام رهردن ایهک  وا هد رالغه  دم ایهک تمارهه رهه زیبهای  و رهامومی کهالی تهویی 
دم ایههک نقالههه کههه رههه  ههوم  و دم ایههک وو ههی ادرهه  ریههان دامد  ریموایههد و سهه ک تههود ما نیهه

ایهک  یحلیل   هوم   رفاهه  نگامنهده دم هدد اسهت یها  هوم تیها  رهه کهام مفاهه دم -یو یم 
 ما از ریان ایک وو ی رالغ  مو ک سازد  تمبه ررمس  و مدف انای

 البالغه  تمبۀ  قشقیه   وم تیا     نهجانای  ل  واژگان کلیدی:
 
 

 

 

 

                                                           
 Zuhayrabbasi@gmail.com     کام ناس  ام د زران و ادریا   را      1
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 در نهج البالغه یفصاحت و شیوایی کالم امام عل بررسی
 1نال   بدی
 2یوس  طامری

 چکیده:
نمونهه مها و  هوامد ناعهددی از  نگامنده دم وهژومی حاضهر رهر  ن اسهت کهه رها ررمسه 

امحجیهت و رریهری کهالی ایشهان ما رهر سهایر  رهام  رام ح هر   له   ور نغو و د لتکلما
و ناههون رالغهه  نشههاره رههه اربهها  ررسههاند  رنههاررایک دم  رههه  ی رحههث رهها نگر هه  رالغهه  و 

انهه مها و ره امایه مهای ادره  و  اتصهه مهای فنه   لهم نعهان  کهه دم تمبهه مها   ننعنا ناسانه 
رهه کاممفاهه  رهر  نهیم یها رهه نحهوه ی اسهاماده ی د لهت نحهوم  کلما   صام ح هر  انیهر

دم نهو عیا  رهرای  از ایهک فنهون رهدیع  وه  ربهریم  رهدان  ونهه کهه ح هر   ن ح ر 
یبههیک و  ررزسههاه سههازی یهه  نعنهه   از اسههاعامه نصههرحه سههود زسههاه  رههر ن تههوامیم  ههد کههه 

  اسهاعامه ما رهر وزهه نکنیهه  ن نشهان دمهیم  و یها ا هر دم زهای  نویت اساماده از وزهه یصهریح
از سههجر ناههوازی سودزسههاه  امزحیههت ایههک  ونههه از سههجر ما دم حههوزه یصویرسههازی رههر سههایر 
 ونههه مههای سههجر نشههان تههوامیم داد  دم نهایههت وههژومی حاضههر طههرق ریههان  نمههامیم نمههرح 

فنهون ناعهدد  لهم رالغهت رهه  از  ده دم نههج البالغهه ما دم الهف اسهاماده ارهوامی ح هر 
 ن اطف ام ه ن  نماید 

   نهج البالغه  فصاحت : ح ر   ل واژگان کلیدی

 

                                                           
 malekabdi@yahoo.com               اساادیام  روه زران و ادریا   را دانشگاه ایالی      1
  Zahra.taheri68@yahoo.com        دانشجوی کام ناس  ام د زران و ادریا   را   2

mailto:Zahra.taheri68@yahoo.com
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 در شعر حزین الهیجی یحضرت عل یسیما یبررس

 1نعمت  ویوی
 2سیما  لمحمدی

 چکیده: 
ی  ههمویان اسههت کههه  رههامت رههه زهههت اواتههر دومه یحههویک  میجهه  یکهه  از ادرهها

  ر صههوف ح ههر   لهه  ی اطهههامو ا مههه اسههالیاماد  تههاف وی رههه ویههانبر 
رهه یرسهیم   حا و اممیت اسهت  وی دم دیهوانی رها رر همردن  هما  ن اله   ن ح هر 

ی حاضهر اراهدا رهه طهوم ن اصهر رهه زنهد   حهویک  میجه  نقالهه سیمای وی ورداتاه اسهت  
- ههیم و اوضهاگ یشهیر دم دومان  همویه ورداتاهه اسهت سهپ  رها ررمسه   رهام وی رهه موت یو

  اسههت  و یههت ح ههر   لهه  یحلیلهه   رههه یحلیههل و ررمسهه  ایههک  ههما  ورداتاههه
مونهد  جا ت   أن و ننولهت وی دم نهود تداونهد و     از نهماهریک ایهک  هما  رهه  همام نه 

 ما دم  عر تود ورداتاه است   ره ریان  نکه ایک  ا ر امل ریت

   یشیر   عر  : حویک  میج    ل واژگان کلیدی
 

 

 

 

                                                           
 azizi.namat@yahoo.com            دانشگاه لرساان   رر ا یزران و ادر یدکار یدانشجو  1
  فامس ا یکام ناس ام د زران و ادر  2
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کید بر نهج البالغه منین علیؤالمواژه گزینی و جلوه های ادبی در کالم امیر   با تأ

 1فاطمه  الی  محمان   
 2فهیمه غالن  نژاد

 چکیده:

نهماریک کاار  است که  الوه رر ژمفای  لم  نملو از زلوه مای  نهج البالغه رعد از  ر ن
ای  ره  ونه نیو ررتومدام است  نناسف یرکیف فصی  و الماع ادر   و زیوممای لمظ  از زمله  وینی

  ره  ل و دفاگ از واژه  وین  انای که از دیرراز روم ان  لم و ادا ررای فهم دمست ایک ناک ادر  
 ن ورداتاه اند زیرا  باما  نهج البالغه از زهت  وینی انواگ  دم مفاه کام ررمس  د ی  واژ ان ره
را فصاحت کالی و   ام  کانل از نعان  لغا  و یماو   ما   دامد  انای کلما  نمرد ررزساگ 

اساماده کند و از طرف مر ی  یوانساه دم مر نومد و ررای ریان مر نملف  از  ن لغا  دم زای نناسف 
دیگر و  از  وینی ایک الماع    نها ما ره  ومی  دلنشیک یرکیف کند و نقصود تود ما را  کل  زذاا 

نیان الماع نهج البالغه  واژ ان  وزود دامد که امیبا  نعنای  و  دم .ررای ن اطبان تودریان نماید
یماویهای تردی را د که ره ذمک نیاید و دم یقاما نعنای  را واژه اساغمام دامند که  اید ریک  نها 

رسیامی نوامد  چونان واژ ان نارادف و مم نعنا  ره نظر  ید  دم ایک نقاله ره ررمس  یماو  مای نعان  
از مری  از ایک کلما  دم نهج  وه ی  وینی و اساماده انای  ل ایک واژ ان ناقاما المعن  و نح

وامد  ده و فرق  که ررمس  فرق دو لمظ  که دم کالی انایالبالغه توامیم ورداتت  ردیه  است 
را دیگر واژه مای ناقاما المعنا ن  یواند ماه ما ررای دمب زلوه مای  نیان واژۀ نومد کامررد انای

و نیو دمیافت نعان  ا ل  و کش  نراد کالی  ادر  و فصاحت س نومی و  گما  مای کالی انای
 ایشان مموام سازد 

   نهج البالغه   اساغمام   واژ ان  ریف المعن   زلوه مای ادر  انای  ل  لیدی:واژگان ک

                                                           
               f.alaee@alzahra.ac.irانشکده الهیا  دانشگاه الومرا اساادیام و   و مئیت  لم   روه  لوی  ر ن وحدیث  د  1
                   asia1383_2004@yahoo.comانشکده الهیا  دانشگاه الومرا کام ناس ام د  لوی  ر ن وحدیث د  2
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 درخطبه مّتقین بررسی سبک گفتار امام علی
 1زمرا فرید
 2میحانه نالن زاده

 چکیده:
سب  ادر  مو   است که دم  ن نویسنده را یوزه ره افکام و اندیشه مای تود ره انا اا  ونه 

ویعاریر دست ن  زند و ردیک وسیله ره اناقا  و ریان نمامیم نومد نظرت ن  ای از کلما    الماع 
وردازد چگونگ   وینی الماع ویعاریر  واساماده از مو های ن ال  دم اناقا  نمهوی  را ث یمایو 

سب   مای ی  نویسنده ویا  وینده از دیگران ن   ود از زمله ناون دین  ای که  ایساگ  ررمس 
م ز فصاحت ورالغت  را نهج البالغه است چراکه  احف ایک کااا دم دمزه را ی  ا  ناتا  ما دامد

قیک( نعروف ره تمبه دا اه وانیر امل رالغت نای  رفاه است دم نیان تمبه مای نهج البالغه تمبه)نان
ای( یک  از فراز مای رلند  ز ایک تمبه دم زواا ساا  یک  ا رفان  ویرریا  نهج البالغه است )َممن

ره نای ممای از  ما  ناقیک  ایراد  ده است  از زمله نوضو ا    حاا را وفای انیرالماننیکا
ا ل  ایک تمبه   فرینی نوزودا    زایگاه وامسایان دم زهان تلقت و ذکر  ما  ناقیک 

از اسلوا مای نحوی ورالغ  ناناسف را مدف نومد نظر تمبه  نوسیق   ده انای  ل است اساما
م ناناسف را نوضوگ  اساماده از زناس وسجر ررای یوییک کالی و یقریف نمامیم ره ذمک  مای ونالی

تواننده  اساماده از ارواممای ادر  ای چون اساعامه  یشبیه نجاز  ی اد و     یصویر وردازیهای زیبا 
یر غوحس  دم و   زایگاه ناقیک و ن المان  نها ونیو یکرام نمامیم وراممیت دم  البهای ناعدد و

 یکرامی و   را ث ایجاد ممامنگ  وانسجای  می  نیان سموح و باما  ایک تمبه  ده است 

ای   ل انای  واژگان کلیدی:   سب   ماام   تمبه ناقیک   نهج البالغه   ممن

                                                           
            Zahra.farid2010@yahoo.com  دانشگاه الومرا لم   روه  رراسااد یام و  و میئت   1
 رااسااد یام و  و میئت  لم   روه  رر  دانشگاه الوم  2
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 (74و 31)نامه  بررسی سبک وصایای امام علی

 1زمرا فرید
 2زادهمیحانه نال  

 چکیده:

ویمسهیر ناهون سهب   ناسه  اسهت  ایهک یکنیه  رهه ررمسه  یک  از مو ههای نمالعهه 
امیبهها  زنجیههروام ازههوای یهه  ارههر کههه دم ماسههاای اناقهها  یهه  مههدف نشهه ص رایکههدیگر 

هههم نعههان  نههومد ممامنههش مسههاند نهه  وههردازد و  کل)سههاتت( ونحاههوا ما رههامم دم ماسههاای ف
ویی وه  از رهه فرزنهدان ته از  نجها کهه و هیت نانهه نهو ی ناقیهان یوزه  هرام نه  دمهد 

دم  سهاانه  ههاد  رشهمام نه  مود از اممیهت تا ه   ضررت تهومدن   تهریک کهالی انهای
ررتههومدام اسههت  ایههک و ههایا  ههالوه رههر امز هههای نعنههوی  ن کههه حکایههت از سههیره اتال هه  

دامد سر ههام از زیباییهههای ادرهه  اسههت  لههذا وههژومی حاضههر رهها موت یحلیلهه   انههای
اسهت یها رها یکیهه رهر مویکهرد سهب   ناسه  سهاتاگرا از  یو یم  ردان اتاصاف یافاهه و رهر ن

دم نانههه  سههه دیههد اه زرههان  فکههر  وادریهها  رههه نمالعههه سههب  سههاتاامی و ههایای انههای
رپهردازد و رهها ررمسهه  سههموح فکههری  واژ ههان   نحههوی   وایهه  و رالغهه   رههیی از وههیی  44و23

 از زیباییهای کالی  ن انای ممای ورده رردامد  

   نهج البالغه  نانه ما  و یت نانه  سب   ناس  ساتاگرا نای  ل ا واژگان کلیدی:

 
 

                                                           
                           zahra.farid59@gmail.com  و میئت  لم  دانشگاه الومرا   1
       r.mollazadeh@alzahra.ac.ir  و میئت  لم  دانشگاه الومرا   2
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 نهج البالغه در زبان و ادبیات کهن  یثیر سبك ادبأت یبررس
 و ابن نباته( یصاب ی)مطالعه مورد

 1اررامیم فالح
 2سجاد  میر ووم

 3نسف  رنیک حسین
 چکیده:

 یکههه داما  اسهالن یک نباحهث و نعههامفیههر  اسههت از اساسه ینههج البالغههه نجمو هه ا
کههه  یریک ناههون نقههدس و ننشههوم انسههان سههازاز زیبههای  نظیههر اسههت  یکهه  رهه  سههب  ادرهه

 فریهد  ارواسهحاق      هگما ادره یک تهود و رها اسهاماده از  مایهه مهارا ریان و  لم نامهنن    ل
م رکههر و یههازه و رههه نمههامی  دسههایار یمسههاند کههه رههرا  و ارههک نبایههه از زملههه نویسههند ان   ههار

نههج البالغهه   از سهب  ادره  و ن همون  غهر  نحاهوای ین اطبانشهان رهه سهو یممنمون ساز
یههاریر   ررمسهه» دنههد   ایههک وههژومی رهها  نههوان رردنههد و  رههام رههدیر تلهه  نمو  فراوانهه یرهههره مهها

رهها « و ارههک نبایههه(   ههار یزرههان و ادریهها  کهههک ) نمالعههه نههومدنهههج البالغههه دم   سههب  ادرهه
نهههج   دم  ههدد اسههت کههه یههاریر سههب  ادرهه یرههه  ههیوه کاار انههه ا و  یحلیلهه –   ههیمموت یو

و   دمههد   حا ههل  ن کههه ارههو اسههحاق  ههار رههومر نشههان یالغههه ما دم  رههام ایههک دو نویسههنده الب
حهروف  رر ویهدن کلمها  و نههج البالغهه از زملهه : نظهم ریهان    منهش   ارک نبایه از سب  ادره

 رهره ررده اند و ره  رام ان نهر زاودانه زدند    ییصویر ساز

   ارک نبایه  یاریر      ار : نهج البالغه  سب  ادریواژگان کلید

                                                           
 Fallahabrahim@gmail.com   واحد سامی       رر  دانشگاه  زاد اسالن اسااد یام  روه زران و ادریا  1
  لوی  ر ن و حدیث دانشگاه  لوی و نعامف  ر ن کریم  م دانشجوی دکاری  2
 دانشگاه  زاد اسالن  واحد رارل کام ناس موان  ناس  مون   3

mailto:Fallahabrahim@gmail.com
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 مخاطب شناسی ادبی از دیدگاه امیرالمؤمنین

 1زمرا  اسم ویوندی

 چکیده:

تمههاا  اولههیک  ههای دم امیبهها  رهها دیگههران اسههت  و اینکههه چههه المههاع و کلمههای  رههرای 
ایک امیبا  انا هاا  هود  رسهاگ  رهه سهب  و اسهلوا  وینهده سه ک و هناتت د یه   ن ایجاد 

و و  ههدم  او دم نسههبت رههه ن اطههف تههود دامد و ایههک  ههناتت ریههانگر ریههنی و نگههرت سهه نگ
کاههاا  ههری  نهههج البالغههه و رههه طههوم تههاف نانههه مههای  ن دم  ن اطههف  ناسهه  اسههت 

راد ههت دم  ههوینی المههاع و یرکیبهههای   ون  اسههت کههه انههای  لهه رردامنههده تمارهههای  ونهها
 ههذام ما رنیههان  ناناسههف رهها ن اطههف تود نههها ما ننحصههر رههه فههرد سههاتاه و نیاههوان انههای

 هاه رهه طهوم نسهاقیم دم  غهاز نانهه و  دم ایهک نانهه مها انهایسبک  نودم ایهک زنینهه دانسهت 
ما دم زنینهه  ی اه دم ارنا   ن  یرنهده نانهه ما نهومد تمهاا  هرام نه  دمهد   ن هه اسهلوا انها

ن اطههف  ناسهه  نامههایو سههاتاه ممههامنگ  رههیک تمههاا و نوضههوگ نانههه و   صههیت  یرنههده 
ایهک  سهیق  دمون نانه  فرانهوت نشهده اسهت است  ضمک اینکهه یناسهف المهاع رهرای ایجهاد نو

دم نانههه مههای ن الهه  رراسههاس موت یحلیلهه   وههژومی رههه ررمسهه  ن اطبههان انههای
ما دم ایهک زنینهه نهومد یحلیهل و ررمسه   هرام  د اه انهاییو یم  ن  وهردازد و سهع  دامد دیه

 دمد 

   ن اطف  ناس  ادر    نانه ما  انای  ل : نهج البالغهواژگان کلیدی

 

                                                           
 moteev71277@yahoo.com         ن و امل ریت      یا  یدمی  دانشگاه غیراناما    ر دکاری زران وادریا   رر     و م   1
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پذیری ادب فارسی از شاهکار علوی  اثر

 1مازر  اسم   ومی 

 چکیده:
ل  البالغهه کهه نمونهه کهانو رهه تصهوف نههج  هر ن و احادیهث ا مهه از  نجای  کهه

اسههت  سر ههام از نمههامیم اتال هه   ازامهها    فرمنگهه   احادیههث ح ههر   لهه از 
را د وایهک ن هانیک مهم ماسهاا و مهم سهمت و سهو رها فمهر  تهدا زهوی انسهان رهوده و و   ن 

مسهت و اساسهار رههرای مسهاندن انسههان رهه  ههرا اله  اللههه ریهان  ههده از ممهان  غههاز نهومد یوزههه 
ای رههه تههود   و نحافههل نههردی زههای ویههژهمهها  ههرام  رفههت و دم نیههان نجههالی انسههانممههه

اتاصههاف داد  یهها  نجهها کههه دم نههاک زنههد   نههردی وامد  ههد   هها ران نیههو کههه زویهه  از نههردی 
رههره نمانهده و تهواه نهاتواه از  ن دم  هعر و ن هر تهود اسهاماده کردنهد  رودند از ایک ن هانیک ره 

نهای نو نها نومالهدیک نحمهد زیسهاه   صه  رهه ق نه  11و 16یک  از ایک  ها ران کهه دم  هرن 
ظهومی یر هیوی اسهت کهه دم ایهک نقالهه انهواگ ارروهذیری  هعر ایشهان از  هر ن و رهه تصهوف 

 ود  الباهه ایهک دیهوان چهون  هانل غولیها  اسهت و نمهامیم رلنهد  ر نه  البالغه ررمس  ن نهج
ا ههعام   یرنههد نهها ویر رههه یعههداد کمهه  ازحههدی   ما  هها ران ریشههار دم  صههاید تههود رههه کههام نهه 

یهوان ریهان نمهود  ایهک نقالهه رهر  ن مها ما نمه یوان ا هامه کهرد و یمهای انهواگ ارروهذیریایشان ن 
اسههت کههه رهها موت یو ههیم  یحلیلهه  و رهها اسههاماده از ننههارر دینهه  و  لههوی نعا ههر رههه انههواگ 

 ارروذیری چون ارروذیری واژ ان    وام    الهان  رنیادی  یصویری و یأویل  رپردازد 

 البالغه نهج  : ارروذیری  احادیث   عر فامس   ظهومی یر یوی   ر نن کلیدیواژگا
 

                                                           
 ghasemikashan190@gmail.com              البالغه  دانشگاه کا ان                 کام ناس ام د م اه نهج  1
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 سبک شناسی شرح حدائق الحقایق

 1مازر  اسم   ومی 

 چکیده:
البالغه یکه  از  رهام امز همند  هرن چههام و وهنج مجهری  مهری یوسهی سهید مضه  نهج

 المههان و  اسههت کههه از ممههان  غههاز رههه دلیههل نحاههوای امز ههمندی کههه دا ههت نههومد یوزههه
دانشمندان  رام  رفهت یازها   کهه  وه  از حهدود یه   هرن رهر ایهک کاهاا اولهیک  هرح نو هاه 

رمسه  ونجمهیک  هرح ایهک رمد  دم ایهک نقالهه رهر  نهیم کهه رهه  د و ایک  روح مم نهان ادانهه دا
حههدا   الحقهها   از کیسههت؟ -1کاههاا  رانقههدم رپههردازیم  ن سههت چنههد سههاا  نمههرح اسههت: 

ویژ ه  رهامز ایهک کاهاا چیسهت؟ سهپ  رها -3مهای  یشهکیل  هده؟  سمت ایک کااا از چه-2
-مها ایهک  ونهه واسهخ نه ای  رهه ایهک ورسهیموت یو یم  یحلیل  و رر اساس ننهارر کاار انهه

دمیم که: حهدا   الحقها   فه  فسهر د ها   افصه  ال ال ه  ارهر امز همند  مهف الهدیک نحمهد 
ک  ههرح دم دو زلههد از دو نقدنههه  رههک حسههیک رههک حسههک ریهقهه  کیههدمی نیشههارومی اسههت و ایهه

یک  نقدنه نصهح  ) ویهو اللهه  مهامدی( و دیگهری نقدنهه  هامح و  هرح تمبهه سهید مضه  
البالغهه یشهکیل  هده اسهت  دم ایهک  هرح از احادیهث مهای نههجمها و حکمهتما  نانهو تمبه

نبههوی   یهها   ههر ن و ا ههعام  ههرا اسههاماده  ههده و دموا ههر ایههک  ههرح زههانر  ههروح ماونههدی  
 یری و ریهق  است ور

 البالغه : حدا   الحقا    سب   ناس    رح  کیدمی  نهجواژگان کلیدی
 
 

                                                           
 ghasemikashan190@gmail.com              البالغه  دانشگاه کا ان                 کام ناس ام د م اه نهج  1
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 در نهج البالغه )به مالک اشتر(  پنجاه و سه امام علیی بینامتنی قرآنی نامه

                                                   1زاده احمد  رادمازر  ل   
 2زاده غری  ل  

 چکیده:

ا مالح رینانانیت از ا مالحا  نقد ادر  نعا ر است که اولیک رام یوسی ژولیا کریساوا  
زران  ناس رلغامی نمرح  ده است و رر اساس ایک نظریه  مر نان  را ناون  ذ اه ی دیگر دم حا  

یل ل ر ن کریم سند مو ک حقانیت نکاف اسالی ود و نم  یواند ناون ی  سویه را د  نکالمه است
ای که  انسان دم می   صر و دومه ای ر  نیاز از  ر ن و است رگونه یانبر اکری اطر مسالت و

ممنمودمای  ر ن  نبوده و ن وامد رود چون ایک کااا  سمان   ضانک سعاد  حقیق  ومامنمای 
ه رزند   دمست اسالن  واله  است که ننبع  وررام وغن  ررای ناون و  از تود ن  را د را یوزه 

س نران  ما و را کااا تداوند دم تمبه ما واحادیث واد یه و  ویانبر امیبا  نا سسان   ار 
 نانده از ح ر   ل  مای رر زاین ناجل  است رنارریک یجل   ر ن دم نانه نانه مایشان نوم  ر

ه ک  نجاه سوی انای  لی و ردد را ایک نبنا نانهدم ا کا   ونا ون ادر  ره وضوح نشامده ن 
ره نال  ا ار دم تصوف ازرای حکونت  اد نه واسالن   است  از ننظر  سمام ا  انای  ل 

   ر ن  دم مد ریشاریک رینانانی رینانان  نومد ررمس   رام  رفت  ناایج ایک وژومی نشان ن نظریه
لف ن  نم گر ایکاز نوگ اناصاف) نم  ناوازی( و ازارام) نم  زو  ( ن  را د ایک انر ریان یک نانها

نیاز از  ر ن ندیده است رلکه دم ا و  حکونت دامی و سمام ا  تود  تود ما ر  را د که انای
 از  یا   ران ره زیبای  رهره ررده است 

   نال  ا ار ی ونجاه سه انای  ل : رینانان    ر ن  نانهواژگان کلیدی

 
                                                           

  gholizadeh@quran.ac.ir               لوی  ر ن   دانشکده  لوی  ر ن  توی    دانشجوی کام ناس  ام د م اه  1
               so.gholizade711@ghmail.com  دانشگاه الومرا ی وژومشگری  لوی ازاما  دانشجوی کام ناس  ام د  م اه  2

mailto:gholizadeh@quran.ac.ir
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 بر کتیبه های سفال های نیشابور های سخنان حضرت علینمود آموزهبررسی 
 با تاکید بر سده های سوم و چهارم هجری قمری

 1فهیمه  ل  زاده ا ل    

 چکیده:

رهها وههذیرت اسههالی یوسههی ایرانیههان  فصههل  نههو دم منههر ایرانهه   غههاز  ههد  ذوق و  ریحههه 
ایرانیهان ایران  را نمودمای ناماویی رهه تهدنت اسهالی دم  نهد از سهوی دیگهر رهه دنبها    هنای  

 هه  مههای ذایهه   ن  یبلیههغ و ایههک نههذمف  رههه دلیههل ویژ رانههذمف یشههیر واسههاقبا  ایرانیههان از
یههرویج ایههک نههذمف دم ایههران  غههاز  ههد   سههرزنیک تراسههان رههه دلیههل دومی از نرکههو حکونههت 
یعنهه  رغههداد  از ممههان سههده او  مجههری زایگههاه یبلیههغ و  سههارت یشههیر رههود  دم طههو  زنههان 

ک ماه مها نگهامت ناماوی  ررای ریهان افکهام تهود رههره نه   رفانهد  یکه  از ایه یعیان از ماه مای 
رههر موی ظههروف سههمالیک نیشههاروم سههوی و چهههامی مجههری  مههری اسههت   سهه نان انههای  لهه 

دم ایک نقاله حدود ممهده ظهرف کایبهه دام رها تصو هیا  نامهاو  انا هاا وناهون  نهها نعرفه  
دم ایههک نقالههه سههع  نمههوده رهها موت  رهها یوزههه اممیههت سهه نان ح ههر   لهه   ههده اسههت 

روم کهه رهر  نهها سه نان انهای یحلیل  ره نعرف  نمونهه مهای  از ظهروف کایبهه دام نیشها -یامی   
نگا اه  ده رهه ممهراه یویینها  کایبهه مهای  نهها ما نهومد ررمسه   هرام دمهیم  دم وا هر   ل 

یان زههت یبلیهغ یحقی  حاضر دم و  واسهخ رهه ایهک سهوا  ا هل  اسهت کهه رهه چهه دلیهل  هیع
افکهام تههود از موت مههای منههری رهههره نهه   رفانهد؟ و نههاک کایبههه مههای  ههیع  ظههروف نیشههاروم 

 دامای چه تصو یای  رود؟

   ظروف سمالیک نیشاروم  کایبه  یشیر   س نان انای  ل : انای  ل واژگان کلیدی

                                                           
 fahime_gholizadeh@yahoo.com             ر دسا   نحق  و وژومشگر منراسالن کام ناس ام د  نای  1
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 تأثیر خطبه ی اول نهج البالغه بر دیباچه های متون نظم و نثر فارسی

 1جه کریم تدی
 2 ل   اد  

 چکیده:
و  اسههالی ح ههر  نحمههد حمههد و سههاایی تداونههد و ویههانبران رههه ویههژه نبهه  نکههری

ههر رسههاندیریک واژه مههای دیباچههه ی ناههون فامسهه  اسههت  دم  غههاز  ههر ن  تداونههد  تانههدانی از وم
کههریم رهها  ومدن سههومه حمههد دم  ههدد رههر  نههده اسههت یهها ا ههرف ن لو هها  ما از زرههان تههود 

یههد دم کههل  ههر ن  ن ما نههومد یأک« الحمههد للههه»رههام یرکیههف  ۴۲ ههکر وامی ریههانوزد و رهها  ومدن 
اسهت رهه  ننیک  له اغهه کهه  هرد ومی ننا به  از تمبهه مهای انیرالمه رام دمد  نههج البال

هه  از  ههر ن ایههراد  ههده اسههت  تمبههه ی  کانههل رههه و هه  و سههاایی تههال  مسهها  و رههر  1یأسن
و ویههانبران و یو ههی  ویههانبر  ا  فههرینی  دی ههمردن نعمههت مههای تداونههد و سههیر تلقههت یهه

اسهت    ن ح هر  اتاصهاف یافاهه اسهت کهه از تمبهه مهای ره  نظیهر تام  نریبت
ایک تمبه  یهأریری نمایهان دم نویسهند ان و  هعرای  هرا و  جهم  ذا هاه اسهت  سه  و  هی 

ه  از  حمهد و سهپاس تداونهد  غهاز نه   هود  تمبه ی دیگر نیهو رها   هعرا و نویسهند ان رهه یأسن
ایک تمبه  غاز س ک تود ما رهه  هکر  هوامی از تداونهد رهامی یعهال  و رر همردن نعمهت مهای 

ی اسههالی ییاو و سهاا أریر اتاصهاف داده انههد  ایههک وهژومی سههع  کهرده اسههت یهه نبهه  نکهرن
کههه  غههاز ر سههب  زدیههدی دم نویسههند   رههه -ما دم ناههون فامسهه   سهه نومی انههای  لهه 

 از  رن چهامی نومد یحلیل و امزیار   رام دمد   - مام ن  مود

   نهج البالغه  ناون فامس   یأریر ذامی : انای  ل واژگان کلیدی

                                                           
 Kh.karimi@iran.ir                     کام ناس  ام د نهج البالغه            1
 A.sadeghiisf@gmail.com     دانشجوی دکاری زران و ادریا  فامس  دانشگاه ا مهان      2

mailto:Kh.karimi@iran.ir
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 در شعر ناصر خسرو یتأثیر کالم واشعار امام عل
 1سید نحمدرا ر کما  الدین   

 2فر ینریم انیر
 چکیده:

دم ا عام تود از  ر ن حدیث و کالی روم ان دیک ره طرق  ی و  رومر  وامس ریشار  ا ران   
لغ کلم  نبنا    ه  ا ر  نویسنده نانبردام ایران  ونا ون رهره زساه اند  دم ایک نیان نا ر تسرو

ه ریی از دیگران ره ا اباس از  ر ن و حدیث ورداتاه است  ره دلیل  نکه   ناعصف و نبامز اسما یل
 صر  او  عر ما دم تدنت اتالق و دیک  مامده است  او نه ینها ندیحه سرا نیست  رلکه  ا ران مم

 لغ دیک و ی ت فاطمیاننا ر تسرو که نب یرد    دن ندیحه ره راد سرزنی نتویی ما ره تاطر سرو
رو  ره انانت و و یت ح ر  تا ه  ن ه نر یراسان است ره اتبام و احادیث نبودم ت

  ودا اه است   ال ه نمر  او ره تاندان نب  یکریم فرزندان اوست احاطه فراوانو یعظیم و    ل
أریر ی که یاساماده کند  ره طوم  تود ره اتبام و احادیث ره تور  سبف  ده یا او از یسلی و   ام

ه کند  ر  ا ر  ریحا ره ا اباس تود ا امه ن   نحسوس است   ام  ژمف  ن رر ا عامت ره  سان
مم چنیک  ماه است   /ت   یمت مر ک  ره  دم  لم اوس: » ا  ره ایک  ماه از  لطوم ن 
م یصری  نکرده که ازنوامد م یامدم رسی« یمه کل انر  نا یحسنه » که ا امه است ره « ننیک اانیرالم

چون ره نردامست   /وسر نشغو  ایک  دنیاست تل     یا»اساماده کرده است  نانند:  از  ماام  ل
 یرسیام «نقامنه الکالا  دنیا زیمه فان مضیت رها فا بر  لال»که ا امه است ره « نشغو  ایک کالا

دامد دم  یک حا    ا کلما  ح ر   لی ادیث ویغمبراز ن انیک ا عام او که نمارقت را اح
 حکم ن ل از  نها   ود و ررت   دیم نیو نشامده ن  و کلما  حکما و فالسمه و کاف دیندم س نان 

 نیک  ا ر یسلی کانل ره زران  ود  مم  ن ال  مم نشامده ن یدم زرانها  سایر ما ویدا کرده و حا
 روده  دا اه است   که زران مایج یمدن اسالن   رر

    عر  نا رتسرو  : انای  لواژگان کلیدی
                                                           

 kamaladdini@pnu.ac.ir              دانشیام دانشگاه ویای نوم              1
 ندمس دانشگاه مای یود  2

mailto:kamaladdini@pnu.ac.ir
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 )مطالعه موردی؛ خرد و دانش( در شاهنامه بازتاب کلمات قصار حضرت علی

 1نصمم  لعل  اطری
 چکیده:

 امنانه فردوسه  ما نه  یهوان یاد هامی از  صهر رهاززای ی فرمنگه ی ایرانیهان ریهان دا هت  
احههوا  فردوسهه  و  ههامنانه کماههر نههومد یوزههه و یحقیهه   ههرام از زملههه نسهها ل  کههه دم ررمسهه  

 رفاههه  یههأریر اسههالی و ناههون  ههیع   نبانهه  رههر راوممههای ا اقههادی فردوسهه  دم  ههامنانه نهه  
یحلیله  رهه ایهک ورسهی واسهخ دمهد کهه  -را د  ایک وهژومی نه  کو هد یها رهه موت یو هیم 

غههرم ج دم کاههاا ننههدم– ردوسهه  از کلمهها   صههام ح ههر   لهه نیههوان یههاریر وههذیری ف
دم و   ویژ ه  مهای تهرد و دانهی یها چهه نیهوان رهوده اسهت؟ یافاهه مها  -الحکم و دمم الکلم

حاک  از  ن است رههره  یهری فردوسه  از ناهون  رره   هرفا نحهدود رهه ان ها  و  بهاما  مایهج 
دم رسهیامی از اریها  و یعبیهرا   هاه  هری  و  هاه دم لمافهه دمرهامه ایک زرهان نمه   هردد  رلکهه 

اسهالن  و رهه  رهرای تهرد و دانهی نهومد اسهاماده  هرام داده  نبانه  رهر موایها   ا ر او اف  که
نه  را هد  از ایهک مو ا هامه رهه کامکردمهای تهرد و دانهی دم   له  ننیکاویژه  ماام انیرالمه

دم یعههال  موحهه  و نعنههوی  دنیههان دامد   مههای  کههه یزنههد   فههردی و ازامهها   انسههان و نقهه
 تود اتاصاف داده است  حجم  سارده ای از ا عام  امنانه ما ره

   فردوس    امنانه  ترد  دانی : انای  ل واژگان کلیدی
 
 

                                                           
   mostafa.shateri@yahoo.com                     دانشجوی دکاری یامیخ ایران اسالن   دانشگاه فردوس  نشهد       1
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 یدر شعر امام عل یرفتار  یالگوها یبازشناس
 1حیدم نحالی  

 چکیده:

لبریههو از ونههد ونو ظههه اسههت  ایههک ا ههعام کههه حا ههل یجرریهها    ا ههعام انههای  لهه
نملههوا   ررکههت ایشههان رههوده  دم یرسههیم زنههد  دم یعانههل رهها نههردی دم طههو   مههر رهها انههای

دم   وفرمنگهه  ن الهه  ازامهها  یدامنههد  حههوزه مهها  سههعاد  تههواه نقههی رسههوای یانسههان مهها
رههر ایههک دامد  ارعههاد   ایههک نقالههه سههع همسههاند  نگامنههد   ارههل ررمسهه  ا ههعام انههای  لهه

  وررمسهه  ما راز ناسهه  ده دم دیههوان انههای  لههنمههرح  هه یمفاههام یو الگومهها  ازامهها 
کههه رها نوضههوگ  انهای ی ههعر یک نقالهه ریشههار رهر یحلیههل نمونهه مهانمایهد  موت کهام دم ایهه

م رههر انسههان نههریبی رههوده  نامرکههو توامههد  ههد  وسههپ  نههوامد نههذکو  وازامهها  یفههرد  زنههد 
رههه   ازمههال  رام توامنههد  رفههت  دم نگههامنههومد یمبیهه   هه یم واحادیههث نبههواسههاس  ههر ن کههری

ام تههود رههر ا ههالح دم ریشههار ا ههع یههوان دمیافههت کههه ح ههر   نهه  دیههوان انههای  لهه
م تههانواده وسههپ  دم زانعههه نامرکههو  و رههر انعکههاس ایههک کههنی نعاههد  د یسههلوك ومفاههام فههرد

 کند    یأکید ن

     دیوان انای  ل  سب  زند امل ریت    اتالق اسالن : لواژگان کلیدی
 

 

                                                           
 dr.mahallati@yahoo.com      اساادیام  روه زران وادریا   رر  دانشگاه  م    1

mailto:dr.mahallati@yahoo.com


 

       787             

            در حدیقه الحقیقه حکیم سنایی غزنوی                                                                                             نگاهی به جایگاه حضرت علی
 )از عرفای نامدار اهل تسنن(

 1مسو  نحمدی

 چکیده:

 ون یهههامیخ وفرمنهههش ایهههران فامسههه   یینهههه ی یمهههای نمهههای زنبهههه مهههای  ونهههاادا 
 نکاف مهها ونحلههه مههای فکههری  نههذمب  وغیههر نههذمب  یکهه  ازچیومههای  اسههت کههه رههه اسههت

ر دمزنههان  تههور  نشههیف وفههراز  ن دمادا فامسهه  رازیههاا یافاههه اسههت  ا رچههه نههذمف یشههین
نکاههف رههدون زنینههه ی  ههمویه    نههذمف  مسههم   ایههران ا ههالی  ردیههد ولهه  می گههاه  یهه  

وذیرت  ره ظهوم نمه  مسهد   دم نو هاه ی حاضهر سهع  رهرایک اسهت   کهه  نشه ص  هردد کهه 
ههر  ههیع  دمایههران وزههود دا ههاه اسههت ودیههد اه  وههنج  ههرن وههیی از ههمویه نیههو م ههه مههای یمکن

ت دمرههامه ی ح ههر   لهه فرمی   صههران  نامههایو رهها ررتهه  مههم اگههان و امفههان امههل سههنن
وده اسههت  دم ایههک ماسههاا حدیقههه ارههر حکههیم و ههامف نانههدام سههنای   نههها وحاهه  انروزیههان رهه

نه  یوانهد مو هنگر ایهک اهاز یهریک کاهف نرزهر  رفهان ویصهوف  غونوی  رهه  نهوان یکه  از نم
ر  ننصهه  و ههام  دمنقههی یهه   نوضههوگ را ههد  حکههیم سههنای  دمریههان و ههایع  از یههامیخ یشههین

حههف اسههت   ههیوه ی او چنههیک نیسههت کههه مرچههه ما دمیههامیخ ربهه ههف نم ت کههرده انههد ازموی یعصن
 رپذیرد رلکه وی ما دیندامی امل اساد   وننم  توامیم یافت 

   حدیقه الحقیقه  یشیر  حکیم سنای    رفان : ح ر   ل واژگان کلیدی

 

                                                           
 homayar92@gmail.com     دانشجوی دکاری زران و ادریا  فامس  دانشگاه یود       1
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 بررسی انواع قاعده کاهی در ترجمه ی عالمه جعفر شهیدی از نهج البالغه

  1سولماز نظمری
 2 هال مسام 

 چکیده:

انحرافهها  از نالمههه مههای زرههان منجههام  انحههراف از  وا ههد حههاکم رههر  ن اسههت یکهه  از 
کههه فرامنجههامی یهها منجههام ریوی نههای  رفاههه اسههت  منجههام ریوی از نوضههو ا  نهههم نقههد ادرهه  
نویک ره حساا نه   یهد کهه از نهورریریک مو ههای ررزسهاگ  زرهان و   هنازدای  دم  هعر و ن هر 

فر ینهد رههره  رفاهه انهد  یکه  از ایهک افهراد کهه دم یرزمهه  است و رسیامی از تالقان  رهام از ایهک
ی تود  را ا ما  ایهک فراینهد  رهه ررزسهاه سهازی زرهان ادره  کهالی تهود ورداتاهه اسهت  النهه 
سید زعمر  ههیدی اسهت  وی رها نعمهامی ره  نظیهر واژ هان و ا مها  فرامنجهامی رهه رهسهازی 

زهه نشهان داده اسهت  نگامنهد ان مندسه ی منهری سه ک تهویی دم یرزمهه ی نههج البالغهه یو
رههرایک راومنههد کههه رههرای دسههایار  رههه ویژ هه  مههای ررزسههاه ی سههبک  دم یرزمههه ی سههید زعمههر 
 هههیدی رههه واکههاوی منجههام ریوی و مشههت رعههد  ن دم نهههج البالغههه  رپههردازد و مویکردمههای 
زرههان  ههناتا   سههب   ههناتا  و  ههگردمای ررزسههاه سههازی  ن ما از دیههد منجههام ریوی ریههان 

 ماید ن

 : ررزساه سازی  منجام ریوی و انواگ  ن  نهج البالغه  سیدزعمر  هیدی واژگان کلیدی

 
 

                                                           
 دکاری زران و ادریا  فامس   1
 سر روه  نوز   زران و ادریا  فامس  ادامه کل  نوزت و ورومت فامس  ایران  2
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یباییواکاوی مؤلفه   اختی انسجام در کالم امام علیشنهای ز
 با تکیه بر رویکرد هلیدی و حسن )مطالعه مورد پژوهانه: دعای کمیل(

 1یحی  نعروف  
 2سمیه  ولا 
 3سوسک کاکا  

 چکیده:

-دم د ای کمیل را یکیه رر نظریۀ زران رنیاد رر کالی انای  ل کوژومی توانش  ناایک 

دم  یحلیل  و را اما ۀ الگوی انسجان - ناس  نایکل ملیدی و م یه حسک است که ره مو   یو یم 
ای و  ناتا  و کامکرد  ن دم انسجمای زیبای سه سم  واژ ان   دساومی و ویوندی  ره ررمس  نالمه

وردازد که  ن ما ره یک  از ناند امیریک ناون اسالن  و نمادی از اگ  نانیت د ای کمیل ن ویوس
ای که وژومی مای اساس رر کالی یبدیل کرده است  ورسی یوانمندی و منر ا راف انیرالماننیک

مای انسجان  دم یحق  نانیت د ای کمیل ره چه وردازد  اینست: کامکرد نالمهحاضر ره  ن ن 
ما یوانای  یبییک و ررمس  ساتاام نوضو   د ای کمیل ما دامند؟ ناایج م  است؟  یا ایک نالمه و

نعنای  و ادا  ویوند افوایش  دم د ای کمیل از دمد که  نصر امزاگ  یکرام  مموژومی نشان ن 
ی سازی کالرساند را ی  نسبت ره دیگر  نا ر ررتومدامند که یأریر  گرف  دم ررزساه

نیان  کنند  نکاۀ دیگر اینکه دمو ویوساگ  و  سارد   رندمای د ای کمیل ایما ن  ننیکاالمانیر
 ا رام ره  ناه و طلف ر شایی»نعنای  حوزۀ نعنای  مای نانوگ انسجان  دم ایک ناک  یکرام و مم ونه

 ا نوضوگ ایک د ردد  ناناسف را و  مام فراوان ضمایر امزا   که ره ایک واژ ان ررن « از ورومد ام
 کند روده و ریی از مر چیو دیگری رر اله  رودن ناک یاکید ن 

 ملیدی و حسک    ی انسجای د ای کمیل انای  لالگو ناتا  : یحلیل زرانواژگان کلیدی

                                                           
  y.marof@yahoo.com                 اسااد  روه زران و ادریا   رر  دانشگاه مازی کرنانشاه               1
  solatis10@yahoo.com              دانشجوی دکارای زران و ادریا   رر  دانشگاه مازی کرنانشاه         2
  s.kakaie1393@gmail.com     ی     دانشجوی کام ناس  ام د زران و ادریا   رر  دانشگاه ماز   3

mailto:s.kakaie1393@gmail.com


 

                     771 

 در کالم وحشی بافقی منین علیؤتجلی متعالی حضرت امیرالم

 1فیروزه نل  ووم
 2الهای حیدمی

 چکیده: 

ویشههینه ای کهههک و از  دم ا ههعام  هها ران  ههدیم  دامای سههاایی ح ههر   لهه     
نهم  رام  نهان رهه  همام نه  مود  اک هر  ها ران کو هیده انهد یها رها دم  نی هاک  یزمله ر ی ما

و تصو ههیا     رهه رر ههمردن او هافاحساسها  تههود رهه نهدح ح ههر  انیهر واطه  و 
دم ا ههعامت  ه نههدح ا مهههاسههت کهه  ناز زملههه  هها را  رههافق  ایشههان رپردازنههد   وحشهه

و ذکههر او ههاف ایشههان  ریشههاریک نههدح وحشهه  رههه ح ههر   لهه تههاف دامد    یزلههوه ا
ن کیمیههت ریههان او ههاف اتاصههاف دامد   زرههان وحشهه  سههاده و رههدون یکلهه  اسههت رههدیک سهها

و سههاایی ایشههان   ویههای اماد  ویههژه ی وحشهه   نسههبت رههه  ن  ننیکاح ههر  انیرالمهه
 هیوا رهه یو هی  اولهیک انهای  هیعیان رها ذکهر ویژ ه  مهای   را زران وی ن  را د   ح ر 

وههردازد     موحههان    انانههت    ههجا ت و     نهه از زملههه نقههای رههامز و ا لهه   ن ح ههر 
نهه  یههوان فهمیههد کههه وی  از یو ههیما  وی دمرههامه ی و یههت و نقههی انانههت ح ههر 

فرینهه  یمیههت ن ههمون   هها ری  ههیعه نههذمف و دلسههوتاه ی انههای او   ههیعیان نهه  را ههد   ک
 یکو ههد یهها سههیما  رهه  ن هها  رههوده لههذا ایههک نقالههه نهه روحشهه  دمرههامه ی ح ههر  انیهه

نمههوده و چهههره ی  ههاتص و رریههر   رههافق  ررمسهه  ما دم ا ههعام وحشهه  ح ههر   لهه
 ما دم  یینه ی ا عام وی ناجل  سازد   ح ر 

 رافق      وحش: ندح  ا عام  ح ر   ل واژگان کلیدی
                                                           

 Malekpour.ict@gmail.com    دانشجوی کام ناس  ام د زران و ادریا  فامس  دانشگاه  زاد واحد دما ان    1
 Rahaheydari1365@yahoo.com                 ندمس دانشگاه  زاد واحد  صر یریک     2

mailto:Rahaheydari1365@yahoo.com
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یبایی شناسی  ویکم نهج البالغه               نامه سی ز

 1نالزاده  میحانه
 :چکیده

نههو   ارههر منههری اسههت کههه تمههاا رههه فههردی نشهه ص  رهها نوضههو   نحههدود « نانههه»
ای از  ههود و زرههان  ن رهها وههامهوویرانههون نههوگ نسههاولیت ن اطههف دم  الههف نو ههاام اما ههه نهه 

« و ههیت»یارههد  یکهه  از انههواگ نانههه ارواممههای منههری از  بیههل یصههویر   منههش  و   زینههت نهه 
 یهرد کهه  هود و هاه زنبهه  مهون  رهه تهود نه است که رصوم  نکاهوا یها  همام  ریهان نه 

نویسنده ررای مساندن وریان حقایق  رهه نو هاک ناوسهل  هده و  نهرا رهه  هکل یه  ودیهده منهری 
نههج از  نجها کهه  رهه فرزنهدانی از ایهک دسهت اسهت  و هیت انیرالمهاننیک کنهد نمرح ن 

ای اسههت ووهه  از  ههر ن رعنههوان  نجینههه البالغههه کههالی اولههیک نههانک رههه وحهه  نحمههدی
 ظههیم  نعابههر ووویهها از  نههوزه مههای اسههالن  رشههمام نیههرود وررنانههه زههانع  رههرای سههاتاک 
ازامهها   الههه  وانسههان  سههالم اما ههه نیدمههد لههذا ضههروم  رهههره  یههری از  ن دم مههر زنههان 

 ی ناقیههان ویکههم نهههج البالغههه کههه  تههریک کههالی نههوونکههان  احسههاس نیشههود   نانههه سهه  
 رههه ررمسهه  وههژومی  یههد از  لههم وژومشههگران نهجههوم نانههده لههذا ایههکرشههمام نهه   لهه 

 مههدف از ایههک نقالههه ررمسهه  ویژ یهههای منههری نانههه ادرهه   ن اتاصههاف یافاههه اسههت  ویحلیههل
ه از رها اسهاماد «حسهک انهای رهه  له  انهای و هیت» نهوان رها البالغهه نههج ویکهم س 

 موت یحلیل  یو یم  است 

   و یت نانه  ادریا  نهج البالغه  انای  ل : کلیدی واژگان

                                                           
                                         mollazadeh7780@gmail.com و میأ   لم  دانشگاه الومرا     1

mailto:mollazadeh7780@gmail.com
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 بینامتنیت قرآنی در خطبه های نهج البالغه

 1نالزاده  میحانه
  2زمرا فرید 

 چکیده:

دم تانه  از  نجا که انای  ل  نهج البالغه  نجینه یبلوم اندیشههه نو ی ناقیان اسههت 
یرریت  هد و  طبیع  اسهت که ریشاریک یأریر ما از  ر ن وذیرفاه را د   ویانبر وح  و دم دانان

یک ا«  وإنن الکااا لمع  نا فام اه نذ  ههحباه»فرنایند: نیو انای دمرامه ایک مارمه ن  121دم تمبه 
ک وژومی حاضر ررای نشان دادن زاویه مای   از ایانای را  ر ن است    زمله کویاه ریانگر ویوند ژمف

مارمه را یکیه رر نظریه رینانانیت ره ررمسهه  ویحلیل  ویده مای  از تمف ورداتاه اسههت  رینانانیت 
یوسههی ژولیا کریساوا و را  06ی که ره نعنای توانی ناک را یوزه ره ناون دیگر اسهت دم اواتر دمه

د م د نان مونیکیه رر اندیشه مای راتایک نمرح  د و زنجا  زیادی ررانگی ت  ایک نظریه دم ذم ز
و یکانل تود ما ره سر ت ط  کرد وره زهان  ر   ماه یافت  ره طومی که انروزه نا دان و ادیبان  نرا 

عری  نویسند ان دم نقاله حاضر و  از ی ررند کامن ره  نوان یکنیک  ررزساه ررای ررمس  ناون ره
نیت  ر ن  دان غرر   ره ررمس  رینانانظریه رینانانیت و نگام  کویاه رر سیر یامی    ن از دید اه نا 

ما از  ر ن را  ههیوه  اند یا ضههمک یعییک نوگ رینانانیت الهای  رفاک انایدم تمف ننا ف ورداتاه
 دمد رینانانیت نوزود دم کالی انایمای وژومی نشههان ن یحلیل  یو ههیم  نشههان دمند  یافاه

  ن نشامده نشد  غالبار از نوگ ازارام و اناصاف روده و نوگ حوام دم

   نهج البالغه  تمبه  رینانانیت  :  ر ن  انای  لواژگان کلیدی 

                                                           
                                         mollazadeh7780@gmail.com و میأ   لم  دانشگاه الومرا     1
                         و میأ   لم  دانشگاه الومرا2

mailto:mollazadeh7780@gmail.com


 

       778             

 (47-1های )خطبه هنعت حقیقی و أغراض بالغی آن در نهج البالغ

 1سجاد ننص  نصر رادی

 :چکیده

و اغههرا   هنهههج البالغهه 45یهها  1مای نقالههه حاضههر ررمسهه  نعههت حقیقهه  دم تمبههه
کیهد و رهرای ن اطهف  رالغ   ن است  نعت یارع  اسهت کهه نابهوگ تهود ما و ه   یوضهی   یأ

سر هام  مای انهای  له دامد  تمبههررنه  وهرده  کام کرده و از نعنها و مهدف ننعهو  تهود 
مههای لمظهه   و نعنههوی نهه  را ههد کههه واسهه گوی رسههیامی از سههاا   و نشههکال  از زیبای 

از  را هد انهایلغهوی ن مهای ما کهه سر هام از زیبای ایهک تمبهه رشریت رهوده و مسهت   دم
نعت و ره ویژه نعت حقیق  رسیام اسهاماده کهرده و ایهک نسهئله نها ما وادا هت یها رهه ررمسه  ایهک 

وههژومی حاضههر کههه رهها موت  رپههردازیم  مای انههایتمبههه دم رالغهه  - ا ههدن نحههوی
از نعهت نمهرد نسهبت رهه    له  یحلیل   هوم   رفاهه  نشهان نه  دمهد کهه انهای -یو یم 

زملههه و اسههاماده کههرده و  ن ما دم نعههان  ن المهه  مههم چههون ی صههیص  یعریهه   نههدح  ذی و 
 یرحم ره کام ررده اند 

   نعت حقیق   ی صیص  یوضی  45یا 1مای   تمبه: انای  ل کلیدی واژگان

 

 

 

                                                           
 sajadmon27@gmail.com     دانشجوی ام د م اه زران و ادریا   را دانشگاه یهران      1
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 هنهج البالغ 32تا 1های ی در خطبهبررسی تناص قرآن

 1نصر راد سمل سجاد ننص  
 2نعصونه وویا

 چکیده:
وژومشگران ما  مای ادر  دم حوزه نقد یوزه رسیامی از نا دان ویناف ره  نوان یک  از ودیده

ره تود زلف کرده و ره نعنای  کل  یری ناک زدید از تال  ناون ویشیک یا ناون مم  صر تویی 
سایر ناون است که نهماریک و اساس     هوم  یحو  یافاه  نانن  را هد  ره ایک  هوم  که مر 

دم دومۀ نعا ههر « یناف»مر چند که نظریۀ  ویاندمای  ن ما ما راز و ن  کند یریک ناایج  نمامیم و
را ههد   از ریک ناون   دیم نم « ینا هه »ریشههار نومد یوزه نا دان روده  انا ایک دلیل  رر  دی مارمه 

که نویسند ان و ادیبان )رویژه نسلمانان( از  ن یاریر  را دزمله ناون  دیم  را امزت  ر ن کریم ن 
ژومی که را ههد ایک واند  از زمله ناون  که از  ر ن یاریر رسههیامی وذیرفاه  نهج البالغه ن وذیرفاه

یحلیل  سع  رر ن دامد  -را د  را موت یو یم  ن  هنهج البالغ 26یا  1مای دم تمبه یناف  ران 
مای ن ال  ایک یکنی  اززمله: یناف یرکیب   یناف یا و  از یعری  و ذکر ا سههای یناف    ونه

مای  ر ن ( ما نومد ررمس   رام واژ ان   یناف ن همون  یناف ساتاامی و یناف  لم)  صیت
ما از یناف یرکیب  ایک تمبه دم دمند که انایما نشان ن ررمسه  انجای  ده رر ایک تمبه دمد 

  امانه   ن است که انای  ل نسبت ره انواگ دیگر یناف ریشار اساماده کرده که ایک انر  نمایان کننده
 از ناون  ر ن اساماده کرده یا راواند نقصود تود ما ره ن اطف رهار القا  کند 

   یناف یرکیب    ینافه:  ر ن کریم  نهج البالغواژگان کلیدی

                                                           
  Sajadmon27@gmail.com      دانشجوی کام ناس  ام د زران وادریا   را دانشگاه یهران        1
   Masumeh_pouya@yahoo.com  کام ناس  ام د زران وادریا   را  دانشکده ادریا   دانشگاه  زاد اسالن  واحد کرج  ۴
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 نهج البالغه171بینامتنیت قرآنی در خطبه ی 

 1نریم نیرزاتان 

 چکیده:
نظریه رینانانیا   رایش  زدیهد دم ناهون ادره  اسهت کهه نبانه  رهر مارمهه ایه  دو سهویه 
رهیک نانه  رهها نانهون دیگههر اسهت  ایههک نظریهه اراهدا یوسههی ژولیاکریسهاوا دماو تههر دمهه  صههت 

ممهان  غهاز یهأریری  میه  رهر وهژومی مهای ادره  رهر زهای نههاد   رن ریسهام نمهرح  هد و از 
رههدون یردیههد  ههر ن کههریم سرچشههمه  ههکل  یههری رسههیامی از ناههون دینهه  و ادرهه  رههوده اسههت  

 یکهه  از تمبههه مههای انههای  لهه   151یکهه  از ایههک ناههون نهههج البالغههه نهه  را ههد  تمبههه
فراوانهه   د  ههحبت نهه  کنهه ناتت  ههما  تداونههد و ویههانبراکریاسههت کههه دم نههومد  هه

رها  هر ن نشهان نه  دمهد کهه انهای  صهد اسهاماده ی   امانهه از  ک ح هر  هالی ایهیعانل ک
مهدف از انجهای  اطهف یهأریر ریشهاری رگذامنهد  ن ناک  هر ن ما دم کهالی تهود دا هاه انهد یها رهر

ایک وژومی  دمیافت  یه مهای ونههان  کهالی ح هر  اسهت  دم وا هر نههج البالغهه رهرای ریهان 
لیهدی از سهاتاام و نحاهوای  هر ن رسهیام رههره رهرده اسهت  وهژومی حاضهر رهه دنبهها  نمهامیم ک

رها  هر ن کهریم اسهت و رها ررمسه  سهه  هیوه  ونهان و ویدای س نان انهای  له  کش  مواری
ازارام)نمهه  زو هه (  نمهه  ناوازی)اناصههاف(  و نمهه  کل ) ههانون حههوام( کههالی ح ههر  ما 

اریک نهوگ ینهاف رهه کهام  رفاهه  هده یوسهی انهای م  ناهوازی ریشهنومد ررمس   هرام نه  دمهد ن
یحلیلهه  اسههت و از  ههیوه ی کاار انههه ای -موت ایههک وههژومی یو ههیم ده اسههت  رههو  لهه 

 ررای  رد ومی داده ما اساماده  ده است  

 . ر ن  نهج البالغه  مارمه ی رینانان  واژگان کلیدی:

                                                           
                  Maryam.mirzakhani92@gmail.com  دانشجو کام ناس  ام د  زران و ادریا   رر  دانشگاه الومرا  1
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 نهج البالغه11بینامتنیت نامه ی 
 1نریم نیرزاتان 

 چکیده:
یک  از ا مالحای  که دم فرمنش وادریا  انروز فراوان ره کام ررده ن   ود ا مالح   

intertextuality  ما ررای  ن انا اا کرده اند دموا ر «رینانان »یا «نیان نان »است که نعاد  فامس
 هتومد وتود نیو ر ش  از دسامای نظریه ی  رینانانیت  ن است که مر ناک از ناون  ونا ون   ا ن 

ن کریم  سان  ریک نمامیم نهج البالغه و رناون رعدی ما  کل ن  دمد ایک انر را یوزه ره ویوند نا س
ویک  از  هانای دم نهج البالغ یک  از نهم یریک نانه مای 31از ژمفای  رسیام ررتومدام است نانه ی 

حوادو موز ام نراحل  نومد انسان و مریک س نان ایشان است ایک تمبه دریر  ذامیأی
تودسازی اتالق ازاما    ااا دم یرریت فرزند ضروم  یوزه ره نعنویا  ضروم   تر  
 رای  نعیاممای مواری ازاما   یالت دم زمر  ومی زاد ویو ه نشانه مای محمت اله   رایی 

   حقوق دوساان وازارت د ا ضروم  یاد نرر  ناتت دنیا ورساان ضروم  وا ر نگری دم زند 
ز را  ر ن کریم ا د فراوان  یعانل کالی انای  ل امز های اتال   زایگاه زن  حبت ن  کنن

  امانه از  رشمام ن  مود وایک نسئله نشان ن  دمد که انای هویژ   مای ررزساه ی نهج البالغ
ک وژومی د مدف از انجای این اساماده ن  کنند یا راوانند نقصود تود ما رهار وزذارار ریان کنن ناک  ر

دم ریان نمامیم  هاست دم وا ر نهج البالغ دمیافت  یه مای ونهان ونبان  ا ول  کالی ح ر 
رهره ن  ررد ایک وژومی ره دنبا  کش  امیبا  مای ونهان  کریم کلیدی دین  از ساتاام ونحاوای  ر ن

ه ازارام)نم  زو  ( نم  است ورا ررمس  سه  یو کریم را  ر ن وویدای س نان  ن ح ر 
ما نومد ررمس   رام ن  دمد ررمس   ناوازی)اناصاف( نم  کل ) انون حوام(کالی ح ر 

مای انجای  ده رر موی ایک نانه نشان ن  دمد که دم ایک نانه نم  ناوازی ریشار از دو نوگ دیگر ره 
ی تویی را کالی اله  ره یمبی  کال کام  رفاه  ده است وایک انر ریانگر  د  وایبندی انای

 است  ن   ن ح ر  ه ی یمکر  رونمایانگر  یو

 نم  ناوازی  مارمه ی رینانان   نهج البالغآ  رینانانیت  ر ن  واژگان کلیدی:
                                                           

                  Maryam.mirzakhani92@gmail.com  دانشجو کام ناس  ام د  زران و ادریا   رر  دانشگاه الومرا  1
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 مبانی عدل علوی در غزل بیدل دهلوی

 1نریم نیری
 2نحمد زعمری

 چکیده:

نهم یهریک  اتصهه ی زانعهه ی حه  نهدام  م ایهت  هدالت دم یمهان   ر هه ماسهت 
کههه دم  ههریعت و  ههانون نههومد یوزههه و یو ههیه ی رسههیام  ههرام  رفاههه اسههت  ازههرای  ههدالت از 

رروههای   ن نهه  را ههد   ح ههر  زملههه مسههالاهای حکونههت  لههوی و از نهههم یههریک امههداف 
ره  نوان نماد  دالت   نهرا حه  طبیعه  انسهانها نه  دانهد کهه رایهد رهرای حمهظ یعهاد    ل 

 ههدالت نحههومی رههه  نههوان  رایشهه  ا اقههادی و  مانههی و ربهها  زانعههه رر ههرام  ههردد  و ایجههاد  
زهان  مو  دم تله   رهام منهری و ادره  از زایگهاه نماهازی ررتهومدام اسهت و  ها ران ناعههد 

ره   تهویی  ایهک  منهان دیهریک رشهر ما رهه زیبهای  سهاوده انهد  از نیهان را رهره  یری از دانی اد
 هها ران سههب  منههدی  ریههد  دملههوی   هها ری  ههامف نسههل  اسههت کههه  ههعرت رهها مویکههرد 
اندیشه مای ارهک  رره  سهروده  هده و سهلوب  زاد ننشهانه ات رهه ن هانیک دینه   اتال ه  نه  

و ازیهک نظهر  تهی  جله   هده اسهت راید  سهیمای  هدالت دم  ینهه ی تیها  وی رهه زیبهای  نا
 ما دم طری   د  دنبا  ن  کند  سیر انای  ل 

    دالت  نهج  البالغه   عر وامس   رید  دملوی : انای  ل واژگان کلیدی

 

                                                           
 miri.maryam82@yahoo.com    دکارای زران و ادریا  فامس  دانشگاه سیساان و رلوچساان           1
 jafari.mohammad82@yahoo.com               س ام د حقوق  مون  دانشگاه سیساان و رلوچساان      کام نا  2
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 در نهج البالغه منینؤجلوه های ادبی کالم امیرالم

 1الهای نظای زو

 چکیده:
ورداتاه است   ن  نویسد : دم ر ش  از نقدنه ای که ررای تود  ری  مض 

ننشأ فصاحت و ننبر رالغت و ودید  ومنده  ن است   نکنونا  رالغت ره وسیله او  انیرالماننیک
  کام  ردیده و  وانیک و ا و   ن از او  رفاه  ده است   یمای تمبا و س نرانان ره او ا ادا نموده و 

زنیان یمای ینها فردی است که ا ل انای  .ممه وا ظان رلیغ از س ک او اسامداد زساه اند
م و رالتره د…”  ذ اگان که س ن  از  نها ره زا نانده   ره  تریک نرحله فصاحت و رالغت مسیده 

رعد از یمای  دن کااا چنیک دیدی که نانی ما ” … وایان نقدنا  دمرامه نای کااا اذ ان ن  نماید : 
لبالغه )ره نقل از نهج ا” رالغت ما ره موی ریننده ن   شاید  نهج البالغه رگذامی زیرا ایک کااا دممای 

( نهج البالغه ما یعبیر ره  ال القر ن  کرده اند زیرا ننبر  ن نانند 1۸-1۶  یرزمه نحمد د ا    ص
 ذمد  ر ن از کالی اله  و فیض موح القدس  است  مم اکنون که حدود سیوده  رن از  مر  ن ن 

ردد و   ود و  معا  زالب  از  ن ا اباس ن وان ی  میشه ا یل یلق  ن منوز دم اسلوا  را رعن
ننان است و دم ایک امم انیرن ر شد  نو   ل ح ن ریان سحر انگیو  ن ره اسلوا س نومی مو

ننصف ره مدایت و ممبری  نان ن  وردازد و مم انیر ریان و س ک است که را  گماای زران تویی 
 .او ن   وند و مم ون نون  اندم ک  دست وی واژه ما و  باما  نس ر

ی س نومی زاملیت ما که یوأی را سر ت سالم روده  ره ننم  نیرونند و ریان ا یل وی  یوه ..."
ی س نومی و زاملیت و ریان سحر  نیو که از  یوه میمه کرده است  ریان زالف  ل اسالی ض

کالی  فرویر از»ی س نانی رگویند:  ن دم رامه رفت ررت  ما رر  ن دا اه که سرچشمه ن  ویانبر
 « تدا و فرایر از کالی ن لوق است

  ت   نایر ادر    مایه مای ردیع   ا اباس از ر ن کریم: نهج البالغه  رالغواژگان کلیدی

                                                           
 e-nezamju@yahoo.com           کام ناس ام د ادریا  فامس       1
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ید اسدی  بینامتنیت کالم علوی در شعر کمیت بن ز

 1حومیه نظری 
  2نصمم  اتوان

 چکیده:

ایهک اندیشهه اسهت کهه یه  نهاک  ویونهدی دو سهویه و ینگاینهش رها رینانانیت  نبانه  رهر 
 ههرن ریسههام نههیالدی  ژولیهها کریسههاوا  نا ههد  06سههایر ناههون دامد  ن سههایک رههام دم دمههه ی 

فرانسوی رلغامی ا  ل  ایهک نظریهه ما اما هه کهرد  دم وا هر ممهان ا ابهاس از نهاک مهای دیگهر دم 
رههه تههود نهه   یههرد  نههاک  ههر ن از دیههر رههاز  «رینههانان »حههوزه ی زرههان  ناسهه  زدیههد  ههبغه ی 

البالغهه  نیهراو امز همند   هگرف و غنه  نومد یوزه ناون  رهویژه ناهون دینه  رهوده اسهت نهج
ر هی  و ویوسهاه ننبهر الههای است که ممهوامه نهومد یوزهه ادیبهان و منرننهدان مهر  صهری رهوده

رهود  او  امهل ریهت وانها و  ا ه موند  کمیهت رهک زیهد اسهدی  ها ری یایشان ره  مام ن 
مها دفهاگ و نحبهت کهرد رها ا هعام تهود از  نرا  شق  کهه رهه ایشهان دا هت  ممهوامه سهع  نه 

اسهت کهه انگیو ه  « ما همیا »تود ما رهه  نهان ارهراز نمایهد  نجمو هه ا هعامت دم ایهک رهامه 
مود  وهژومی حاضههر دم وهه   ن ازامهها   رههه  همام نهه  –نیروننهد دم د ههو  رهه زهههاد سیاسه  

یحلیلهه   ونههه مههای ن الهه  رینانانیههت  ر نهه  دم ا ههعام کمیههت  –ه رهها موت یو ههیم  اسههت کهه
یبههیک و یحلیههل نمایههد یهها از ایههک ممگههذم رههه چگههونگ  نیههوان ارروههذیری کههالی  لههوی ما دم 

 ا عامت دست یافت  

 ما میا     ا عام: یناف  رینانانیت  نهج البالغه  امل ریتواژگان کلیدی

                                                           
 shada.rostami@gmail.com                             کام ناس الهیا   نعاون وروم   دریرساان  امد ناد ل  ووم ناسا   1
 m.akhavan1368@gmail.com                                                 کام ناس مواری  مون  ادامه  نوزت و ورومت مضوانشهر       2
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یم از سید قطب(تحلیل تصویر فنی در نهج  البالغه )با تکیه بر تئوری تصویر فّنِی قرآن کر

 1فاموق نعما 

 چکیده:

وهژوه نعا هر نصهری سهید  مهف  از ادیهف و  هر ن« الاصهویر المنه  فه  القهر ن»کااا 
مود  او ادریها  و رالغهت  ر نه  رهه  همام نه  هم حهوزمهای نگا هاه  هده دیک  از رهاریک کااا

کنهد و رهر ایهک رهاوم مهای منهری  هر ن کهریم ذکهر نه ما رهرای زلهوه مهای دم ایک کاهاا  نالمهه
و      ممگهه  رههه  اسههت کههه ارواممههای منههری مم ههون ی یههل  یجسههیم  یشهه یص  نوسههیق 

رهه مهم ویوسهاه  دم  فهرینی طبیعهت یصهویر منهری دم  هر ن  نقهی  فرینه   هی یه  ویکهرننوله
و زیبا ناسه  رالغه   یها  وحه   کنند  ایک یئومی ادره   نوزهف فههم ریشهار ا جهاز  ر نه ن 

البالغهه نیهو  دم ومای ن هانیک و نحاهوای وا یهی  کاهار  ادره  و دامای  ردید  ارر سهارر نههج
البالغهه دم وریهو مهای نماهاز رالغه  و منهری اسهت  واکهاوی دورهامه یصهاویر منهری نههجویژ  

رهاههر زیبا ههناتا  یوانههد دم دمب   نهه «الاصههویر المنهه  فهه  القههر ن» ما  سههید  مههف دم کاههاا 
ی زیبههای  ههیوای  سهه ک ما دم رههرون  و نههارر وا ههر  ههردد کههه چگونههه زانههه کههالی  ن انههای

یحقیهه  دم ایههک نقالههه  نبنههای  هوه ما دم دمون ورومانههده اسههت   ههیونحاههوای ژمف و ور ههک
مهای منهری  هر ن از نظهر سهید  مهف  رهر یصهاویر فنه  انمباق نالمه هو رر واییو یم   -یحلیل 

 بالغه است النهج

 یصویر فن   سید  مف  ه  نظریالبالغه  انای  ل : نهجواژگان کلیدی
 

                                                           
 faroogh.nemati@gmail.com                           نوم اییدانشگاه واادیام   روه زران و ادریا   رر  اس  1
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 نا مرتبط با زندگانی حضرت علیهای مثنوی موالبررسی حکایت

 1نومی زمرا

 چکیده:

  کههه نو نهها از زنههد   انههای مههایدم ایههک نقالههه  رهها ررمسهه  ن نههوی نو نهها  حکایههت  
دم ماسهاای امهداف  رفهان  تهود  ومده  یحلیهل  هده اسهت  دم ن نهوی چههام داسهاان   ل 

نسههانحه کههردن »  «ی نبههامب ح ههر تههدو انههداتاک  ههدو رههر چهههره»رهها  نههاویک: 
دم نههومد نحافظههت  حکایههت زهههودی کههه از ح ههر »  «رهها تههون  تههویی ح ههر 

ن  ح ههر  رههه زنههد ا«  نههد حکایههت زنهه  کههه رههرای کمه  نههود ح ههر »و « تهدا ورسههید
امیبهها  دامد کههه نو نهها دم زهههت امههداف  رفههان  اسههاماده کههرده اسههت  امههداف  کههه   لهه 

نو نهها دم نظههر دا ههاه رههه یرییههف  بامینههداز: ریههان اتههالف دم ا مهها   یقههدیر رای  و ا اقههاد رههه 
  ا  ذی  یاس نارجا و  رایی ممجهن  رهه سهوی ممجهن   اسهاماده کهرده اسهت   هالوه رهر  ن 

 ره  وم  یلمی   نده است   ی ن ال   حوادو زند   انای  ل مادم داساان

   ن نوی نو نا  حکایت   رفان : ح ر   ل واژگان کلیدی

 
 
 
 
 

                                                           
 norikhorshid@gmail.com       ی دکاری زران و ادریا  فامس  دانشگاه امونیه   دانشجوی دومه  1
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 در سروده های شیخ جعفر النقدی سیمای امام علی

 1سعید نیس   

 2ممت دادمس

 3سید نصمم  نژاد نوسوی

 4احمد الباز 

 چکیده:
ند را د  یجل  چی انسان کانل ن ردیل  اسوه و نمونهنظیر و ر   صیا  ر  انای  ل 

ان ی تود کرده رود و زررعدی   صیت ایشان دم یامیخ اسالی  از دیرراز  ا ران ما نجذوا و  یماه
 یورفرو  توم ید  دالت  شوده رود  از زمله یا ره و    ندح و یصویر سازی سیماادر   ا ران م

ت که را  شق  که ره نکاف و یت دا ت   رامی ما دم  الف  عر ایک  ا ران   یخ زعمرالنقدی اس
ی یقدیم کرده است  ایک  ا ر را ذوق و  ریحه مادا   لب  تود ما ره انای  ل ره یاد ام  ذا اه و ا

-ی تدا   جا ت و د ومیدم تانه  د  انایناا و یسلی  عری تود ره ن انین  مم ون: و

یر  موز غد ی اسالی  راز شت توم ید  ندح  رریری انای رر افراد  و  مای زرانود ایشان دم نبردما
  یو ی  ن دم راا ایشان  و    باد  و ت وگ و تشوگ  ن ح ر  ذکر احادیث و  یا   ر

ما ا امه کرده است  دم ایک  انت از اناینج  و رام اه ایشان و دم  تر طلف  ما ت دم موز  ی
سروده ما  یخ زعمر النقدی را اساماده از  مایه مای ادر  و رالغ  نهماریک نسا ل یامی   ما ره  یوه 

حلیل  ره ی- عر یو ی  کرده است  لذا دم ایک نقاله نگامند ان دم دد مساند که را موت یو یم 
 مای سروده مای ایک  ا ر رپردازند  یحلیل نالمه

    یخ زعمر النقدی   عر  رر   ندح و و   : انای  ل گان کلیدیواژ

                                                           
 saeedshushi@yahoo.com                                               ذمرایجان   ندن   هید دانشگاه  رر  ادریا  و زران ام د کام ناس  1
   ذمرایجان ندن   هید دانشگاه  رر  ادریا  و زران ام د کام ناس  2
 mousavimostapha@gmail.com                  ورومت    و  نوزت دریر و  م  زاد دانشگاه اسالن  حقوق و فقه ام د کام ناس  3
 دانشجوی کام ناس  ام د ندیریت و ررنانه میوی دانشگاه  زاد دزفو   4
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 « به مالک اشتر عهدنامۀ امام علی»اخت گفتمانی واکاوی برس
 گانۀ مایکل هلیدیبا تکیه بر فراکارکردهای سه

 1 هریام مما 
 2زهانگیر انیری
 3سمیه  ولا 

 چکیده:
ح ر  زایگاه وا ی  دامد    نمای نانهره نال  ا ار دم ریک    هدنانۀ انیرالماننیک  ل

 ود که دم  ن ویوند اتالق و دامی  لمداد ن مای نامادی رریریک ننشوم حکونت ن نانکه و  از  ذم  رن
مامان  ساتت  سیاست را اساناد ره  یا   ر ن  یرسیم  ده است  مدف از ایک وژومی یحلیل و ررمس  رر

هار  ناتا  دم فهم راا  را  نایت ره اممیت ره کام یری نظریا  زراناست  دم ایک ماس  هدنانۀ انای  ل 
یحلیل  و  نامی  را ایکا رر سه فراکامکرد اندیشگان   رینافردی و نان  دم نظریه  -ناون  ره موت یو یم 

  دمد که دم سم  اندیشگان  رای ملیدی ره ررمس  ناک نومد نظر ورداتایم  ناایج وژومی نشان ن نقی
رای  و مویاموی   کام مفاه دم ناک است  اسامادۀ فراوان از ایک فرایند رر وا ریریک فر یند رهیند نادی وررساندفر 

را زهان ریرون و اناقا  نمامیم کنش  و  ین  د لت دامد که دم کنام فرایندمای مفاامی و ذمن  رر ویوند 
کید ن ندامی دم  یوۀ حکونتسیاست و اتالق ره    ایک نمامیم از سوی انای  ل اناقا کند دامی یأ

 ود که  معیت دید اه ایشان ما نسبت ره مارمۀ نردی و نال  ا ار را اساناد رر وزه تبری و الوان  نحق  ن 
 وند که از دید ایشان نقمۀ  رو   دمد  اک ر رندمای ایک نیایی را  غاز ری نرکف  روگ ن حاکمان نشان ن 

نان    ر یی روده و رر ویوساگ  ناک کم  کرده است  و انا دم نیان  نا ر انسجاینناسف ررای القای ویا
 نصر امزاگ  یکرام  ی اد نعنای  و ادا  افوایش  از رساند را ی  نسبت ره درگر  نا ر ررتومدامند و یأریر 

 است  دهسازی کالی انیرالماننیک و ویوساگ  و  سارد   رندمای  هدنانه ایما کر گرف  دم ررزساه
  ریۀ ملیدی   هدنانۀ انای  ل  را  نظیحلیل  مامان  فراکامکردمای نقی واژگان کلیدی:

                                                           
 sh.hemati@yahoo.com               دانشیام  روه زران و ادریا   رر  دانشگاه مازی        1
 gaamiri686@gmail.com                                 دانشیام  روه زران و ادریا   رر  دانشگاه مازی       2
 solatis10@yahoo.com                 دانشجوی دکارای زران و ادریا   رر  دانشگاه مازی      3
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تأکید بر تجلی شخصیت  پژوهشی در جلوه های مذهبی مکتب نگارگری شیراز با 
 در نگاره های خاوران نامه محفوظ درکاخ گلستان حضرت علی

 1وناهحسک یودان
 2وروانه حیدمی 

 چکیده:
نگام ری  یراز از زمله نکایف نقا   ایران است که را نحومیت  هر  یراز و از  رن نکاف 

مشام یا اواتر  رن دمم مجری و ط  ح وم سلسه مای    اینجو     نظمر  ییمومیان  یرکمنان و 
مای یصویر  ده دم ایک نکاف نگام ری  مویان وزود دا اه است  کااا تاومان نانه از زمله کااا

که  م  است   ن نوی حماس  ره وزن و یقلید  امنانه فردوس   ارری از ارک حسای توساست که ی
و د ومی مای ایشان ره  نوان  هرنان نسلمانان دم یامیخ اسالی و زنبه  ره زند   ح ر   ل 

وردازد یصویر ری ایک کااا یوسی فرماد نگام ر دومه یرکمنان دم سده مای وهلوان  زند   ایشان ن 
دم کال  لساان  4546یریک نس ه نوزود از ایک کااا ره  مامه ی نهم انجای وذیرفاه است  دیم 

ست  یحقی  حاضر دم زهت واس گوی  ره سوا  یحقی  یدویک  ده است که ایران نحموع ا
چگونگ  زلوه مای نذمب  نکاف نگام ری  یراز را یأکید رر نگامه مای تاومان نانه حسای توسم  

دم نگامه مای تاومان نانه نحموع دم کال  نیک چگونگ  یجل    صیت ح ر   ل و مم 
دمد  و یم  است و ناایج حا ل از ایک وژومی نشان ن  لساان است موت وژومی   یحلیل  ه ی

 ن ما دم یجل    صیت ح ر   ای دم نکاف  یراز ره کام مفاه که نمونه نهممای نذمب  ویژهزلوه
یوان دید  که از حیث یصاویر رصری نانه نحموع دم کال  لساان ن مای تاوماندم نگامه  ل 

 و موای  ره نمایی دم نده است 

   یراز  تاومان نانه  ح ر   ل نکاف نگام ری  کلیدی: واژگان

                                                           
 h.yazdanpanah.ut@gmail.com                        و میا   لم   روه کاارت و نگام ری دانشگاه منر ا مهان   1
 parvane.heydari@yahoo.com     کام ناس کاارت و نگام ری دانشگاه منر ا مهان      2

mailto:h.yazdanpanah.ut@gmail.com
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 البالغهجایگاه عنصر بالغی تشبیه و انواع آن در نهج
 1نحمد مضا یوسم 
    2طامره احمدی ومزنه

 چکیده:
نندی از یشبیه و انواگ  ن است که ایک نش صه البالغه رهرهیک  از وزوه ا ل  رالغت دم نهج

ادر  را تل  یصاویر منری زنده و وویا رسیام رامز است  نوضوگ ایک نقاله ره  نوان یک  از  نا ا  
و ررمس  کامکرد  مای انیرالماننیکگ  ن دم حکمتیبییک زایگاه  نصر رالغ  یشبیه و انوا

-البالغه مم نیک دم ریان کلما   صام  نمونهدم سراسر نهج زیبا ناسانه  نهاست  انیرالماننیک

کویام  لمظ و رسیامی نعن  و  گما  دم نحوه ریان ا جاز نیو ما ره نمایی  ای از ایجاز از حیث
مای  وزود دامد که از سجر  و یوازن کماری ررتومدامند  دم  ذا اه است  یشبیه  ریشار دم حکمت

زران   ی نقی:  اطم   یرغیب   امزا    فرازران     ناس   یاکورسک دم ررمس  نقیدانی زران
دم  یک  ورسک  کلما   صام انیرالماننیک مامد  را یوزه ره دید اه یاکما رر ن ممدل  و ادر  

 ود از نقی یرغیب  و ساتت  یری ویای ره سوی ن اطف ن نوزو رودن از  نجا که  انل زهت
د  دم  ذامنند است که یأریر  اطم  فراوان رر ن اطف ن یصاویر منری  ن از نقی ادر  زران  رهره

انواگ یشبیه   ن ما ره یشبیه نمرد ره نمرد  نرکف ره نمرد  نمرد ره نرکف  نرکف ره نرکف  رندییقسیم
نومد یشبیه و انواگ  ن رر اساس طرفیک یشبیه )نشبه  53البالغه  حکمت نهج 486کنند  از یقسیم ن 

ر لمظ  ر  نایره( ره کام مفاه است و دم نوامدی که یشبیه وزود ندامد را سجر و نوازنه و سایو نشبه 
ست  ا ویم  ورکامرردیریک یشبیه  نمرد ره نمرد و کماریک  ن یشبیه یسویه مو ن و نعنوی مو ره 

را ممرام  نیروی تیا   یصویرمای زیبا و زنده و را  کوم  ما   واط  و احساسا  انای  ل 
سایل ا  ا روام و وابیعت ره(  ن رر رفاه از حیوان انسان ط)نشبه اند و امکان سازنده یشبیهتل  کرده

 مساند     و زوامح و
 : زیبای   ناس   نهج البالغه  کلما   صام  رالغت  یشبیه   وم تیا  واژگان کلیدی

                                                           
 Myousefi46@yahoo.com                                   دانشیام دانشگاه  م     1
 Tahmadi37@yahoo.com                                                                                   دانی  نوتاه  کام ناس   ام د دانشگاه  م     2
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 آنية في خطبة األشباح لإلمام عليالقر 
 1محمد جعفر العارضي                                                                   

ص   : الملخَّ
مففال ثلففي يفف   يففي يقففه اففلا العحففا ثلففل اآنففر القرة ففي اففي   عفف  اآ ففعا  لإ

فهففا ، و ذلففم مفف   ففن  يئففام طاألففف  مفف  اآلفففال و الم ففامئ  القرة ئفف  ال فف طالفف  ي وظَّ
ففا ل فف ا   ففاأل   اإلمففال ثلففي فف  الد لئفف  لخ ع فف  اآ ففعا  ال ففي  يففدثها جئاي  إل  ففاا الخاةَّ

ففا ل اا  ايفف  ه فف  لففللم  ففديد ، و اففدر   ففهل   م ي ففه اللفف   ففعحا   ، وةففه مفف  يففرات ثئا  
فا ا فا ، افلنر ف  اف  افي ال فئا  القرة في ،  يخ ع   الجلئل  ... اعمد العحا إلفل مفا نفام نرة ئه

و يففهاي العحففا اففي محففئري  ا  ففاار ائهمففا ا ةففر  ...   المعارنفف و اففي  ففئا  اففلت الخ عفف
القرة ئفف  م محففئر ائظئففه ا يففاا ي  ففئجها ال  ففي  و الم ففمئ ي ، و محففئر ائظئففه ا يففاا 

فاثلل  حئ إافراف  . و افلا ال ئظئفه افي المحفئري  ي هف نفد رفرع ثلفل  ر  مَّ اإلمفال ثلئه
ا ، اجعفف  اففي  راففاألها الف ففر القرة ففي جعف    ع فف  اففلت ذاا منمففة نرة ئفف   فف ن  و م ففمئ   

الم  جم مع مهئم فاا افلت الخ عف  ثلفل الم ف ئس الل فا ي ل يقئف   لفم  جفئاا مف  الحفرا  
ف   ، ةففاهها اإلمففال الف ففر  الم مففااي مففع مففا اافف ق  ثلئفف  الخ عفف  مفف  مئضففئثاا م فففر 

فع  ذاا ا افا  ال  مئ ثلفي يف  اإلةففنرئ  افي ضفئا ال  فر القرة في الم فف ل للد لف  المئ َّ
الررعفف  مفف  جهفف  ، و ذاا ا اففا  الحجاجئفف  العقلئفف  الم  ففجم  مففع رو  الخ عفف  المعارنفف  و 

و ا فلا ا ف ملا الخ عف  ثلفل ا ف عما ا نرة ئف  م  ئثف  ا فر   ا فر  ... مئضئثها و افداها
لف  افي امجئفد الخفالم الع فئم و ةففاا  ، و ا فئير  الخ ع  المعارنف  و انمفم مقاطعهفا الم مة 

ا ثلففل المففاا إيداثفف  المخلئنففاا ، و ةففف  ال ففماا ، و ةففف  المنأل فف  ، و ةففف  اآر  و فرئافف
فا افي العقئفد   ... اهال ف  ل لئ فع افي   ع ف  المعارنف  فر   يال هئراا الل ا ئ  اي ذلفم نل 

فا ذا مع ئفاا إيما ئف  فثئيف  اهفد  إلفل الحفم ، و ثعفاف  الخفالم الع فئم  فا احلئلئه و الخلم نرة ئه
 ردت ...و

 .،  هل العنه ،   ع  اآ عا ، القرةماإلمال ثلل  :المفتاحّيةالمفردات 
                                                           

 muhm71666@yahoo.com          .العرا  ،  نلئ  ا فاب، جامع  القاف ئ  ، اآ  اذ الم اثد الدن ئر .1
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 )الخطبة القاصعة نموذجًا(  یصوير األدبّي في كالم اإلمام علالتّ 
  1 لئ  پروي ي
  2ار ئد ارا زافت

  مالملّخص

  رار الفع  إّم ال  ئير اآفيّي يمّة  المحئر اآ ا  الل  ادور رئل  ن  محاول  لفهم 
اإليداثّي اي اآفب و اآفب م  فوم ال ئر  و ال  ئير  يعدو  م ي ئم  ئ  ضرب م  ال نل اّلل  

اجّ د ال ئر   . له ال ا  نئل ، اي  ن اا ممار ااهم اإلينهّئ   و  ماث  اي  ن اا ثننااهم ال ئاةلّئ 
اي مرا ز   ا ي اع ي ثلئ  اآا ار، و اي  هل العنه  ي ّ   يعافاا جزاا  رئئّيا  م  الخ اب، ي  

ا  او  الت  .ا مئ ظنل  و ط ال  ئل ال نمّي مّما ي في ثلي الخ اب اي  ئاناا  ناا  يعدا  جمالئا  
. ا ال حلئلّي ال  ئير اآفيّي اي الخ ع  القاةع    رّيا  و –المقال  م   ن  الم هل الئةفّي   عئقّئا 

 ع  ياآ لئب اآفيّي و ال  ئيرّ  العارع ث  ذل إيلئم و اي اي الت الخ لقد احّدث اإلمال
احئ  مئاضئع م  ئث  م هام ر   الع ئام، إي نا الل  لخلق ، ال حلير م  الائ ام، ال حلير م  طاث  

ي حّر  يه  ال  ثلي م  ئ   إّم ال  ئير لد  اإلمال... الُ عراا، الععر  يالماضئ ، لئل الع ا  و
الخ ع ، اهئ  ي اف ي ئم إرد  ال ماا العارز  اّل ي ِاّا ه يها الخ اب العلئّ . الّ ئر اآفيّئ  

و ال ئر اللا ّئ  و اي ا  مّد م  ث اةر ثديد  م  اإليقاع و ا   عار  و   يّ ا راو  يئ  ال ئر الع ر
ا   عار  ااق  م ار  نعئر  م  الخ ع ، و يها ي ّم  ال  اي  و المجاز و الج ا  و ال اعئ  يما  ّم 

ال اه ث  اآيعاف ال ف ّئ  و ال روف الدا لئ  و الخارجئ  الم نر  اي إنراا ال جري  اآفيّئ  و يها يحّقم 
  .ال صُّ هاي   و ا ّئ   و جمالئ  

 ثلل، القاةع الخ ع   –اإليقاع  –ال ئر  اآفيّئ   – هل العنه   المفتاحّية: المفردات

                                                           
 parvini@modares.ac.ir                    اذ يق م الّلق  العريّئ  و ةفايها يجامع  اريئا مدّر       .1
 f.farajzadeh332@yahoo.com      ّئ  و ةفايها يجامع  اريئا مدّر طال  الدن ئرات اي الّلق  العري .2
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 )خطبه قاصعه( یدر كالم امام عل یادب یجلوه ها
   1ل يپرو  ئ ل
  ارا زافت دئار 

  :دتئچ 
  شيا ا ن  فر جها اهم رمز و راز ةار يلام  انش اا لرن  ا ا  لافي س ک جلئت اا لي

ا ا ن  مرفل فر  لي  ما  د ننم قا  ئفن لافي ساز جلئت اا ل ال اائ.  افيرفئگ ل    م لافي ساا
 ل ئف از ةم يهرت م لفر اعامنا اج ماث    يا اي ئف ي  ا  فافت از ةم ا م گرا   و  لاراعاط ننم

ت اا ي  جلئ  يفا د و ا لم  ئو ز دت گف مام فر  هل العنه  را اا  اييخش پئ لافي س. جلئت اار دئگ
 يلامع  سن  د .اال  اا لم دائاعلئر پ اا ير ا ا  ةم ا يا ا ن  اا ار و ا د سما  د نا ئم و مرنز

  ين د. ا لنمک م ف مامگ ا رئار چ  ي يلعايو ي  ز ايدي لر د م يليااا مع ا کيگف مام فر فا   
 لناةع  م   ع  لي  يرر  لقئو ا ع ساز فو يعد   ر للئاحل – لفئمقال  يا ا  فافت از روش ائة

ماارا   ي  ملما و   ئاش  سگر ريا ئ کيو يا  لروش افي کي  ع  يا   يفر ا لپرفازف. امال ثل
 شيةزما – لم  رم اه  اارما  ئاز نع لمئضئثاا ر دتئ  ع  فر ير گ  يپرفا    ا ا ار چ د ن  ا مئإيل

 ل رز ش و   ئاش  اارما  -امئ ئائثعرا از پ– مئيررلر فا    از ايل–ي دگام از جا    دا 
  يا اميفر جر لم فاوا سي  ةئراها امال سو جلئت پرفاز سرگرييا د.  ا ئ لم زئن  دگام و ...  

 ع  ي   مار    يا سهائژگيو  ياز يرج    ار ل ي راةم   ئامئن  م يلنرفت ا ا اا جا دائ  ع   مئف پ
  يفر ا لذا  سو جلئت اا سي ر سم جلئت اا ئاز نع لم  ئث سي      اا لافي سةورف.جلئت پرفاز

 –  ين ا –ا  عارت  -ما  د م ضرب ةا گ  سجلئت اا از ث اةر م عدف  ي ئرف وا ل  ع  ي  چام م
  ع  را ي   ئف ا   اع  ساز ا ا لعئيخش و  ا  عارت. ر دئگ لوج ا  نمک م  ئااع –مجاز 

ن  مئج   سم نر لو  ارج لفا ل طيو  را لروا  – لائام ي  ايعاف رور لفافت ا ا ن  از راگلر ةم م
 سي  نمک ةم ادف، ا ر لن  م   افي سزئ. امام چاااي ئف، ف ا  لم لار دم اجري  افي له 

 . ازف ل ئف را محقم م يلعاييئفم وز

 ،ثلل  ع  ناةع  –ضرب ةا گ  – لافي سجلئت اا –   هل العنه :یديكل واژگان
                                                           

 parvini@modares.ac.ir                مدر   ائثرب فا اگات اري اائا  اف گروت زيام و افي .1
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 كتابه نهج البالغه یف یعند اإلمام عل یاسياالغتراب الس    
  1امئجر گ جئاف

  2ائن ل هراي زارا
  3ائن ل هراي مع ئم 

 مالملخص

  ئوا ج ماث  يوا ن  اف  ئذاا جلور اي العنناا اإل  ا   ئظاار  اج ماث ا ه راب
 اإل  ام طئنما اي ةراع ذااي احدث م   ن  ال روف واآرداث ال ي احاةر واح  ،ئا ئوال 

 و  ئ  ئا   يف  ئوا ج ماث  يوالفرف  ئوال ف   ئ ئلئجئا رااا  ال  لوةدااا ثل راائوا ع م اهن
فرا    لال حلئلي إل فيئالا العحا  ن  الم هل ال ئة هدفي . ئنا ا  و  لع  ئجاييا ئ  ،ئي ارا 

 اائاي ن اي   هل العنه  ياث عارت  يرز  ن اب  خ  ث د اإلمال ثلي ا يئظاار  ا ه راب ال 
ال  األل ال ي ائةلا إلئها الت الدرا    ّم  ام  يعاف  وم  .امئفرجاا الف ار  والعنه  والع لاي  ثل

اي ن اي   هل العنه  نا ا م  ال ئاار ال ي  ال ي اجلا ث د اإلمال ثلي ا يئا ه راب ال 
ث د   يلعد    عاب م   اّمها اقدام الحر ج ئ   ائيح  يئئاي مجا ا ر اا ئاراعط ياإل  ام ور

ال ام  ال ي  لعا م   ونا ا لها ةنار ملحئظ  اي   ر ئل وا ئم  اي  نا   ور  اإلمال ثلي
 ّ  م  المنرظ  ّم  لم  ور خا وثمقا ا ه راب اي  هئار ا رت ول لازفافا  لما  ثل ائر   ئ ف 

ث  ال ا  والمج مع وإم   عز يا ه راب ولم  هزم يولم  ا يئنهر الا ا ه راب ال  اإلمال ثلي
 .را  ئةلم  وةذات نة

  نهر ا ه راب ا ي،ئ، ا ه راب، ا ه راب ال لاإلمال ثل المفتاحّية: المفردات

                                                           
 يجامع  نا ام. الماج  ئر ال ارع اللق  العريئ  و ةفايها  1
 . الماج  ئر ال ارع اللق  العريئ  و ةفايها يجامع  نا ام 2
 . الماج  ئر ال ارع الفق  و الحقئ  يجامع  مئعد يزف 3
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 در كتاب نهج البالغه یسياسی امام علاغتراب 
 1جئاف جر گئام
 2زارا  هرايل نئا

 3نئامع ئم   هرايل

 مچ ئدت

، ان  ففافس،  ئا ففل لا ففا نفف  ريافف  فر م ففاأل  ا  ففا  لاه ففراب پديففدت اس اج مففاث
م ففاأللل ا ففا نفف     ئجفف   ففرايط و ويفف  ثعففارا فيگففر  ففئثل فرگئففرس فرو ففل فارف لواج مففاث

ا  ام وز دگل اش را فر يرمفل گئفرف وافانئر ي فزايل يفر را فار وز فدگل افرفس و اج مفاثل ا  فام 
ا و  ئجف  افاس گئ فاگئم مةعفا و فريرفار فدت انفرا فر محئط ز دگل وپئرامفئ ش ايففا مفل ن فد و

  احلئلففل يفف-  پففژواش يففرةم ا ففا نفف  يففا رو ففل ائةفففلايفف يففل  ففمارس مففل يا ففد. م فففل
واز مهففم اففري   فر ن ففاب  هففل العنهفف  ي.ففرفازف. يرر ففل اه ففراب  ئا ففل امففال ثلففل

رياف  فر م فاأللل فارف  نف  اه فراب  ئا فل  فزف امفال ثلفل ف  اورف ااس پفژواش ةم ا فا
واقففدام فس نفف  پئئ ففد ثمئقففل يففا ز ففدگل مففرفل فارف وثلففا پئففدايش ةم  ففزف اياففام  ففل  ةزا

ت فر زمففام ر ئمففا و نا اففام مففل يا ففد، امد ففئ  ايفف  پديففد  ففئ رت و رانمئففا امففال
فا فف   يفف   حففئس نفف  فر زوايففاس ذا اففام  فففئذ نففرفت و  ةنففار چاففم گئففرس يففر ز ففدگل امففال

يفا  يف  منر ف  ايف  ا فا نف  امفال ثلفلمئج  ةزار واذيا اياام گا   ا ال امفا    ف  نا
 فدت از مفرفل وجامعف  ن فارت گئفرس   مئف فد ويف  معفارزت س يفا ايف   وجئف  امنيما ااس ايجفاف

 اه راب پرفا   د.
 ، نهر ا ه رابل ئا ه راب اه راب، ا، ل ثللاما :واژگان كليدی

                                                           
 . فا ش ةمئ    نار  ا ل ار د زيام و افيئاا ثريل فا اگات نا ام 1
 . فا ش ةمئ    نار  ا ل ار د زيام و افيئاا ثريل فا اگات نا ام 2
 فا ش ةمئ    نار  ا ل ار د اق  و رقئ  فا اگات مئعد يزف.  3
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 األساليب اإلنشائية وأسرارها البالغية في نهج البالغة
 1مريم جلئلئام

 
 مالملخص

اإل اففاا يففراعط  العنهئفف  واآفيئفف .اع عففر اآ ففالئ  اإل اففاألئ  مفف   اففم المقئمففاا 
يالجا   ال هنئر  للقف  ويةئفر ا فعفا  الم لقفي، واآ فالئ  اإل افاألئ   نفئس مف  ال فئ  الخعريف  

اففلا  و نةففر ال فااففا و ف  ا ففئيرا لماففاثر ال اافف  ومففا يهفف م يفف  مفف  الم ففامئ  والمعففا ي.
ل ففئاار ت الد لئفف  لال حلئلففي، يقففئل يعئففام الئجففئ -ويا فف خدال المفف هل الئةفففي المقففا ،

افي المئانفه  ومفا  ر فل  اإلمفال ثلفي هفل العنهف  مّمفا ي فّم   ثاري  ر ال اي   ااألئ اإل
إلففل مخاطعئفف  المخ لففف  مفف   و فت وثّمالفف  و ةففحاي ، ومفف  ال ففا     ّئثففوالمئاضففئع الم

 نراففا وال اففه ثفف     مففاط اإل اففاائفف  ائظئففه نئفالعةففئر ثلففل   ففايم  ومعاوي .اففلا العحففا 
الم  ففرر   اآ فالئ  اإل افاألئ  مّئفز يللقفاا ال ففئا ثلفل افي جمفا  اآلففال وإنففراا المعفا ي، وي

ال ففي ا فف عملها  وال اففه ثفف  المفف نراا العففارز هففا يحئففا يم فف  العةففئر ثلففل  ئثئفف  ائظئف
 ال اا . 

 .،  هل العنه ، اآ الئ  اإل ااألئ اإلمال ثليالمفتاحّية:  المفردات
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 و رموز بالغی آن در نهج البالغه انشايیهای اسلوب
 1مريم جلئلئام

 مچ ئدت

افري   فا  اراايل ا فا نف  يف  مف   ةفعق  ينهفل و افيفل ااس ا افاألل از مهفما لئب
فافد و زمئ ف  يرنفرارس اراعفاط يخاد. ا لئب ا افاألل مئفزام اهنئرگفلارس زيفام را اافزايش مفلمل

 -ةم ا ففا اففا يففا روش ائةففئفل يففراحقئففم راضففر  ن ففد.يه ففر مفف   يففا مخاطفف  را اففراام مففل
مفئرف يرر فل نفرار  هفل العنهف   سرا فر يئ فا  امف  افاس ا افاأللوجئت مع ايل ا فلئب احلئلل

مخففاطعئ  راس يفف ، واففاس گئ ففاگئمفر مئنعئففا ااس مففئرف يرر ففل را امفف  امففال ثلففل .فاففد
 اياففام، اةفحاب نفارگزارام و، امففال ، ارز فدامافاةم اففري هفمم نف  ا ففا گا ف   مخ لفه 

نففارگئرس اففا چگففئ گل يفف  ففدت فر  امفف  اففاس ا جففاليرر ففلمففرفل و معاويفف  ا فف  د. وامد فئ  
فاففد. اففاس ا اففاألل واففهنئر ةم را فر زيعففايل لفففظ و ه ففاس مع ففا مففئرف وانففاوس نففرار مففلا ففلئب

حلئف   حفئت ااس ا افاألل ا فرار  فئ دت و مقاي ف  ي فامد ة هفا ام فام ف ف ئايل وايرر ل ا لئب
  ازف.را اراام مل ا ئاع جمنا ا ااألل ائ ط امالي  نارگئرس م نر 

 ااس ا ااألل.،  هل العنه ، ا لئبامال ثلل واژگان كليدی:
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 الدين كمالإ ةآلي التفاسير مرآت في الغدير

 1 ئد ثلل رضا رجازس
    ئدت ي ئ  ار رامل            

 الملخصم
 فزو  افلت ا يف  ال ريمف  افي م فهل  الئ يف  ازيفد ثلفل ثافري  اآرافيا الدال  ثلفل 

رففديةا  مفف  طففر  الفففريقئ م  افف  ال فف   والاففئع . و رففديا القففديرم   مفف  ن ففا مففئ ت اعلففي 
ئففر مفف  ال ففحاي ، اث ففرف ي ففئاارت جمففع نةئففر مفف  نة عمففئ ت   رففديا م ففئاار مففرو  ثفف  جمفف

ال ريمفف  و ا  ففمامها الففل ا رافيففا  ثلمففاا الفففريقئ . اعلففل اففلا يم فف  ام   فف فئد مفف  ا يفف 
ا و م ام المففراف يالففّدي  ا ففا اففئ ا  ففنل الحاةفف  يالعئعفف  العاّمفف   الم ففئاار  ا مففئر ال الئفف م 

الّ عئّيف  ونعفئ  ا ر فال الّ عئّيف  والمفراف يا نمفا  اففئ اامامف  افل ذااف ،  ّم ا  فنل ي فل ثلففل 
يا مامفف ،  ّم الئ يفف   الئ يفف  اث ففل العئعفف  مففع ثلففّل   م فف  ارنففام والففّرن  ا  ئففر اففئ

 ارجف  ثف  ا ثمفا  القالعّئف  ا  فنمّئ  افن ا فئم  حّعف  او اث قفاف الئ يف  لعلفّل يمع ل الم
مفف  ارنففام ا  ففنل وم ّممففاا ار ففال القالفف  واامامفف  اففل  ففارا ذاافف  ياث عففار، اففاّم ا  ففنل 

ئ يف  اّل فل افل مف  ارنفام ا  فنل وافئ ا يمفام الفّدا   نالماّف  للئ ي  يفالمع ل الحاةف  يال
اففل القلفف  ويفف  الحرنفف  والّ ففئر الففل اللفف  واففئ يم زلفف  الّ ففئر  لن ففنل والّ ففئر  وام نا ففا 
محّ ل  للماّف  ومفا يف  نفئال المفاّف  ويقالافا ل ّ هفا  ارجف  ثف  ذااهفا. الةفا لم  م نمفا  الفدي  

  يقفئس ي ف ف  ثلفل رففظ  ف ف ، و م  ف   مف   -يلف   وإم يلف  مفا -م  جه   ر ام  ومعاراف  
ال فف   المحدنفف  واآفيففام الم ععفف    اعقففل ثلففل   ففاراها وةفففاألها   ي ف ففها و  يا  اففار 
ةففئ ها و  ي ةففر  الم  حلففئ  يهففا، نمففا   هففا   ا محففي و  افف  مم يقهففر  و جعففر  و اهديففد  و 

ا والقففاألمئ  ي ففديئر  مراففا. الةالففام ام ا  فف   و ثففلاب  و هئففر ذلففم إ  يمففئا رمل هففا ورف  هفف
امال يفه  ال ففار إ مفا نفام ي حقفم ث فد ا ث عفار ال فحئة يفهم ي  ف  اللف  لهفلا الفدي  مف  

مفف  القاألمفف  يفف  ائ عقفف  ذلففم يففه   ال ال عففييقففئل مقفف
ُ
اففي رف فف  واففديئر  مففرت، وإر ففاف اآ

                                                           
 Sa.hejazi@yahoo.com                                         ا  اف جامع  الم  فل العالمئ  و نم  يجامعاآ  اذ  الم اثد   .1
 



 

                     899 

ئففال يالحامفف  الففلي  نفففروا مفف  فيفف  الم ففلمئ  لمففا  ففاادوا  ففروا الففدي  ثفف  مررلفف  الق
الاخ ي إلل مررل  القئفال يالحامف  ال فئثي، وي فئم ذلفم إنمفا   للفدي  ي حئيلف  مف  ةفف  
ف ائف  اإل  فام لل فلئ   الحدوث إلل ةف  العقاا، وإامامفا  لهفلت ال عمف ، الرايفعم ا ف  مفا ا فرَّ
ي  إلفل ر فر  القفرب مف  اللف  واي قفاا مرضفاا  اهفئ  عمف ، وإم ا ع فم اآمفر ثفاف  قمف  افي 
رق ، ااآ ئاا افي  ف فها ُثفز ، وإ مفا افي  عمف    ف مالها ثلفل رو  الععئفيف ، وف ئلهفا مف  
رئا ال  فرف المفلنئر احفا و يف  اللف  ال في افي افديئر الريئيئف  لاف وم الععفد، و زمف   م 
ال عم  يالحقئق  افي الئ يف  اإللهئف ، و م الافيا إ مفا ي فئر  عمف  إذا نفام ماف من  ثلفل  فيا 

اممم اا  نل وائ مجمئع ما  ز  مف  ث فد اللف   فعحا   لئععفدت يف  ثعفافت، فيف  وافئ م ها، الخ
ثلفل و يف  اللف  وو يف  ر فئل  و ولئفاا اآمفر يعفدت  -مف  رئفا العمف  يف   -م  جه  ا ف مال  

 عمفف . و  يفف م و يفف  اللفف   ففعحا      اففديئرت يالففدي  آمففئر ثعففافت إ  يئ يفف  ر ففئل ، و  و يفف  
مفف  الدي ئفف  يففلذم مفف  اللفف . ر ففئل  إ  

ُ
يئ يفف  ُ ولففي اآمففر مفف  يعففدت، واففي اففديئرام آمففئر اآ

 ال ففاف م اا نمففا  للففدي  ا مففا يح فف  يانمففا  الفففراألل، و اّ مففا  نملففا الفففراألل يالئ يفف 
نففّم ذرّي فف  اآوةففئاا  إلففل ثلففّي   هففل جمئففع مففا ا فف ئفث  اللفف  مفف  العلففم  آّم الّ عففي

نفامهم مقامف  وامّ ف  الّ فا  مف  الّرجفئع إلفئهم افي رنلهفم ورفرامهم واردا  يعد وارد الّمفا  
 وا  مّر ذلم يقئال وارد ي  يعد وارد نم  الّدي  وّاما الّ عم .

 .ثلّي ، الّ عي الدي ، انما  ةي  ال فا ئر، ، القدير المفتاحّية: المفردات
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 "آيه اكمال دين" غدير در آينه تفاسير

 1 ئد ثلل رضا رجازس
 2 ئدت ي ئ  ار رامل

 چ ئدتم
 و يففا، يففئش از يئ ففا م ففهل  فر  ففزو  ايفف  ةيفف  نريمفف   رففافيةل نفف  ف لففا فارف يففر

 اعلفي مفئ ت ن فا مف م   القفدير و فئع  ا فا. و رفديا ال ف    اف  ازطفر  افريقئ م رديا
 از ثفدت ي فئارس از ةفحاي  ا فا، نف  جمفع اراوا فل از ثلمفاا مفروس م فئاار و  رفديا   مئ ت

اففريقئ  يفف  اففئاار ةم اث ففراف نففرفت ا ففد. انمففا  فيفف  يففا انمففا  اففراألل و واجعففاا راةفف  مففل 
افر ة دف  را از  داو فد يف   و يفا نامف  مفل  فئف، زيفرا پئفامعر  ئف، و اما ا واجعفاا يفا

 وةففئاا  از ذرّيفف  اش  ي ففل پففم از  و يعففد از او يفف  را فف  يففئف، يفف  ر ففرا ثلففلوفيعففا گ
نففرار  ارگففات امامففام ي ففل پففم از فيگففرس فر جايگففات پئففامعر فيگففرس ر ففا دت ا ففال و لففلا

گرا  د و مرفل ائا  ف  د فر رفن  و ررامافام يف  ة فام رجفئع ن  فد، فيف   نامف  و  عمفا امفال 
 مل  ئف.

 ،هدير،اف ئر.،ر را ثللانما  في ، پئامعر واژگان كليدی:
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 الغدير في مرآت التفاسير آليه البالغ

 1 ئد ثلل رضا رجازس
 الملخصم

مما ي عقل ام ياار الئف  ا فا نعف  اس   فر و ر س رفئ  ا يف  ال ريمف  م فئل ام رألئ فئ امم 
ئل القفدير و نا ئفام يفاو م ام ا ي  ال ريم   زلا لعئام امفر  فاع افل وانعف   اةف  و افل وانعف  

عف  ام  فم وانعف  القفدير و مفا جفرس افل ذلفک الئفئل مف  امفر الئ يف  و ا مامف  والخناف ، وان
ن عئفف  مففلنئر  اففل نةئففر مفف  ال  فف  ال ف ففئري  و ال اريخئفف  و الحديةئفف  مفف  الفففريقئ .   و امففا 
الحجفف  لففنو م  اهففلت  عففل  مفف  اآ عففار ال ففحئح  مفف  الفففريقئ  ذنففد م ففل ذنراففا اففل اففلا 

هفا الر فئ  يلف  مفا ُ  فز  إل ئفم مف  ريفمي افي رفم الف  ( الدال  ثلل  زو  نئل  اعاللم } يا  يُّ
يففئل هففدير  ففم، ونففد  اففرفا إِلر ففاا طرنهففا والعحففا اففي م  هففا افف لئه مفف   افف   ثلففي

ال فف   والاففئع  يحةففئا ائهففا يمففا   مزيففد ثلئفف . و امففا الحجفف  للةففا لم اقففد رو  رففديا القففدير 
 ، ونفد  ا فد ثلفيثلئف   ألمف   اف  العئفاث  جمع نةئر م  ال فحاي ، و  جمفع اي فا 

مفف  ال ففحاي  ر ففروا المجلففم، ااففهدوا   هففم  ال ففا  يالررعفف  اففي الحففديا اقففال جماثفف 
م   مف  ن فا مفئ ت ث في نئلف يقئلف  يفئل القفدير. احفديا القفدير   ئ  اللف  معئا ر ف

اعلففي مففئ ت   اهففئ رففديا م ففئاار م قففئ  مفف  طففر  الاففئع  و افف  ال فف   يمففا يزيففد ثلففل ماألفف  
الم رورفف  اففل  طريففم. اعلففل اففلا، و يعففد الرجففئع و امعففام ال  ففر الففل ا ي ففاراا و ا فلفف 

ا و م ام ا يف  ال ريمف  نا فف  ثف   افا ئر الفريقئ ،    فئد مف  ا يف  ال ريمف  ا مفئر ا ائف م
يح فم يف م يف   مفر الفدي  وي ف ئ  يف  ثلفل ثرياف    م الل   فعحا   نفام نفد  مفر ر فئل  

يحئففا ا هففدل  لففل ال عففيالقففرار، ونففام مفف  الم رنفف   م يخالففف  ال ففا  ويقلعففئا اآمففر ث
ي ففر  ذلفم ويخفااهم ثلفل  ام ال عفينام ما ي ات مف  ي ئفام الفدي  وا ن فل  جفزالت، ونف ر

فثئا  ائ  ر اعلئق  إلل رئ  يعفد رفئ  لئجفد لف  ظرافا  ةفالحا  وجفئا  ةم فا  ث فل  م اف جة ائف  
فثئا ، و  يخئف  م فعات افهمرت اللف  اعفالل ي علئف  ثاجف ، ويفئ  لف   امئف  الح فم، ووثفدت  م 
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الةفا لم و افلا   ، و  يهفديهم افي نئفدام، و  يفدثهم يقلعفئا لف   مفر الفدثئ .يع م  مف  ال فا
 فئم اينهف  افئ ايفنس  ففم الر فال  و ثفدل اينهف  يالح م ا  ا فل و ا مفر الحئفاال الفلس 

ي ففئم ثففدل اعلئفف  اةفف  الر ففال ،   ي ففئم  ففئئا ا  الئ يفف  و ا مامفف  والخنافف .الةالام ونففئم 
م  مما

ُ
  ه فل للفدي  ث ف  ظفاار    ف ر ثلئف ، ونئفه ي فئس لم فئام  م ي فئام  م  و ي   مر اآ

الدي  الل  يقرر ي فع   لعامف  العافر افي ثامف  اآث فار واآن فار جمئفع مفا ي علفم يالمعفارف 
اآةففلئ ، واآةففئ  الخلقئفف ، واآر ففال الفرثئفف  العامفف  لجمئففع ررنففاا اإِل  ففام و فف  اا ، 

القففئا ئ  العامفف    يح ففاا إلففل رففااظ يحف فف  رففم اففرافس ومج معففئ  ثلففل  ففنف جمئففع 
مفف  اإِل ففنمئ  والمج مففع الففدي ي م فف ة ل مفف  يففئ  جمئففع المج معففاا 

ُ
الحفففظأ  و  م اآ

الرايفعم اففا مر الم ففز   اإِل  فا ئ  م فف ق ئ  ثفف  وا  ي فئلل  مراففا ومففدير يفديراا ومجففر يجريهففاأ
. وافلا ي يفد لفل يف  ايفل طالف  يف  ثالمهمئر ياينه  لفئم  فئئا ا  امفر و الل ال عل

، و م اللفف  زلففا اففي  مففر و يفف  ثلففيمففا ورفا يفف  ال  ففئع مفف  طففر  الفففريقئ   م ا يفف   
يخفاف  م ي همفئت افي ايف  ثّمف ، ويف  ر اعلئقهفا ون فا  إلفل ونفا   مر ي علئقهفا ونفام ال عفي

 زلففا اففلت الخففاممم و نففد روس مفف  الفففريقئ  ا فف  لمففا  ر ففل  زلففا ا يفف  اعلقهففا يقففدير  ففم.
اقفا م    ل فا  ولفل يفالم م ئ  مف    ف فهمأ    يئفد ثلفي ل ال عفلا ي  ال ريمف ،   ف

نالئام يلل يا ر ئ  اللف ، نفا م    ل فا  ولفل ي ف  مف م  مف   ف ف أ   نفالئام يلفل، نفا م   افلا 
مففئلل مفف    ففا مففئ ت اللهففم وا  مفف  وا ت وثففاف مفف  ثففافات. ا  فف فئد مفف  ضففم اففلت الروايففاا 

افل يفئل القفدير  ي ف  لعلفل يف  ايفل طالف ر  الم ئاار  يا يف  ال ريمف  ام الئ يف  الةاالم  ان
 .لل عل ال  فم الئ ي  الةاي  

 ثلّي ،الّ عي العنس، ةي  ال فا ئر، ، القدير المفتاحّية: المفردات
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 غدير در آينه تفاسير  "آيه بالغ"

 1 ئد ثلل رضا رجازس
 چ ئدتم

و  يئففام امففرس  ففاع فر وانعفف  اس  ففاع يع ففل روز هففدير ا ففا. ففزو  ةيفف  يففنس يففراس 
هفا يفام } ي ئارس از   عفار ةفحئح  از افريقئ  ف لفا فارف يفر  فزو  ايف  ةيف   مفا  يّلف الر فئ   يُّ

 نةئففرس  از جمففع رففديا هففدير  ففم. هففدير روز لثلفف رففم فري ريففم مفف  إلئففم ُ  ففز 
و ر ففرا  يففرةم اجمففاع فار ففد ، يئففا  افف   ألمفف  و امد ففئ   ازةففحاي  روايففا  ففدت،

ي ففئارس از ةففحاي  نفف  فرمجلففم  فر يففارت ايفف  رففديا از مففرفل گففئاال  ئا ففا و  ثلففل
فر روز هففدير   ففدا ر ففئ  راضففر يئف ففد ي.ا ا فف  د و  ففهافا فاف ففد نفف   ئف ففام از 

 رفديةل    مفئ ت اعلفي مفئ ت ن فا مف م   گف فار پئفامعر يع فل هفدير   ئدت ا د. للا رديا
يفا فنفا   فر فر افلف  م فر  . ف ا  و اف   فئع  طريفم از م قئ  ا ا يا يفئش از ةفد وم ئاار 

ةيفف  نريمفف   او م اما ففا  ففدت فر افا ففئر اففريقئ  ، امففئر ذيفف  از ةيفف  نريمفف  ا فف فافت مففل  ففئفم
را يف  ر مففل ارمفام فافت يفئف نف  امففر  ر فئلش ، از ايف  ا فا نف   ففداس  فعحام نا فه

 ففم گرفا ففد، و ا   فار مففل راففا نف  مففرفل يففا وس مخالفففا فيف  و پايگففات  ففئيش را امفال و مح
ن  د و ارنام و ي ئفام فيف  و اجفزاس ةم را م هفدل و م ن فل ن  فد، و پئفامعر م   فر ارةف ل يفئف و 
از طراففل  گففرام ايفف  فثففئاش يففئف و پئئ فف   اعلففئقش را يفف  اففا ئر مففل ا ففدا ا اففا مففئنعئ ل 

پئففروز  ففئف و نئ ففش و ففعئش يففل انففر  م ا فف  و جففئس ةرال يئايففد يففدام امئففد نفف  فر فثففئاش
ر فم را يئفام  مفئف ، ويف    ما د و للا  فداس اعفالل او را يف  اعلئقفل افئرس ارمفام فاف و  امئفا

او وثففدت فاف نفف  او را از مففرفل فر امففام فارف ، ونئففد و م ر ففام را يففل   ئجفف   ففازف و  گففلارف نفف  
 امر فثئا را فگرگئم  از د.

 ،هدير،اف ئر. ،ر را ثلل ةي  ينس ،پئامعر  واژگان كليدی:
 

                                                           
 Sa.hejazi@yahoo.com                                         وا  اف جامع  الم  فل العالمئ  ا  افيار وث ئ  ائئا ثلمل فا اگات نم .1
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 الناجحة من منظور اإلمام علي إستراتيجيات اإلدارة
 1حسنعليان هسمي

 الملخصم
  يخامر ا  م افي  امئف  اإلفار  وضفرور  رثايف   ةفئلها الخاةف  للعلفئس إلفل ال جفا  

واإل فف راائجئاا ال ففي اجعفف  ائهففا آم اففلت اإلفار  ال ففحئح  اففي مجمئثفف  مفف  ال ق ئففاا 
المجمئثفف   م اعلفف  إلففل اآاففداف المرجففئ  و م ا ففئر ثلففل ال ريففم ال ففحئة ا ففن ثفف    هففا 
نا ا م  العئام  الهامف  افي ا فئر الح فار  اإل فنمئ .  ومف  جهف    فرس   فرا للفدور الفل  

خ، يف  العع  القدو  اي الحئفا  و م ال فراث لفئم  فئئا م فل وا ق فل و ةفعة جفزاا مف  ال فاري
م ياآألمفف    يففد  م  ع عففرت م هففرا لععقريفف  اآمفف  اإل ففنمئ  و اةفف  إذا نففام اففلا ال ففراث ي علفف

ل والا ائ الفل  يععفا ةمفا  اآمف  ويلهفم إلفئهم مافاثرام وا  ق فاع ث ف  يف ف  اآطهار
 ففا اآألمفف  إلففل اففدل اآ ففا  الففل  اقففئل ثلئفف  الح ففار  اإل ففنمئ  و م ال عففالئم ال ففي  ورث ل

يفللئا  ن فل جهفئفام لعلفئس اإل  فام إلفل مفا افئ وافم م ايع  ال هل القرة في اي  اآطهار
. اففلم فرا فف  اففلت ال عففالئم اففف ة ةاانففا .. ئففرت وةففنر  واحقئففم  ففعافا  الد ئئيفف  واآ رويفف 

جديففد  لإ  ففام المعاةففر ويفف م   مفف  ااعففاع اففلا الفف هل ال ففلئم.  ومفف  اففلا الم  لففم 
افي  ةفئ  ال في ا ف خدمها اإلمفال ثلفيرا ف  الم  فراا واآي  هدف افلا العحفا إلفل ف

إلفل اإل ف راائجئاا ال في   يفد مف  ااخاذافا  الف ر  ال ي ناف اآم  اإل فنمئ  افي ال ئاف ، مافئرا
لل عامف  مففع الففف   ال ففي ا ففر  ثلففل المج مففع. والمفف هل الففل  ائ ففات العحففا اففئ الئةفففي ف 

ااف م يالع  فر اآ ا في افي  م اإلمفال ثلفي ف  مف  العحفا افئ  ال حلئلي. م   ام ما ر
اإلفار     واففئ اإل  ففام وي ففل  ةففئ  وم  ففراا لل جففا  ائهففا يففدور نلهففا رففئ  اإل  ففام 
وال رامفف  اإل  ففا ئ . ومفف   اففم اففلت الم  ففراا اففيم العدالفف ، ر فف  الخلففم، الاففئرس، 

ع، الراففم، ال ففئ ر ، الجففدار  وال ففنرئ ، الاففجاث ، العلففم، ا  فف قام ، الفف  م، ال ئاضفف
 والحلم و..  ا   عا   يالقرةم، نعئ  ال قد، طرف الم ملقئ ، ال عر

 ،  هل العنه ، اإلفار ، اإل  راائجئاا، الف   ثلي المفتاحّية: المفردات

                                                           
 shassanalian@yahoo.com             اذ  م اثد  اي اللق  العريئ  وةفايها يجامع   ةفهام ف إيرام .1

mailto:shassanalian@yahoo.com
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 االتساق المعجمی فی رسائل نهج البالغة
 إلی مالك األشتر النخعي نموذجا (  )رسالة اإلمام علي

 1ا  ئ   زثلي   
  2محمد   ئ   

 الملخصم
ا   ففجال مفف  ا مفففئر ا  ا ففئ  و المهمففف  اففل ا  قففا  المفهفففئل الففل الم لقفففل و 
ال ما ففک ال  ففل يلعفف  فورا اامففا اففل اففلا الم ففمار و   فف م   مفف  الئةففئ  الئفف  ا  
يا ا ففا  المعجمففل الففلس ي جلففل اففل ال  ففرار و ال  ففال يا ئاثهمففا الم رافافف  و الم  ففاف  و 

و الم ففمئ ئ  نمففا ام ا فف مراري  الفف ص ا حقففم يففال رايط الم  قففل يففئ   يا فف الهما الافف لئ 
اجزاا ال نل  اةف  يفئ  ال لمفاا افل احلئف  الجمف  او الععفاراا وال  فال يحففظ العننفاا 

 ن ف  اإلمفال ثلفل القاألم  الم  ئثف  يفئ  اآلففال افي اللقف  مةف  ثننف  ال  فاف و ال قايف .
ثلففل م ففرو  ثمالهففا واففئ  طففئ  ر ففال  و جمعهففا   اففلت الر ففال  رئ مففا ولففل مالففم اآ فف ر

للم ففاأل  ا ج ماثئفف  و ال ئا ففئ  ، يح ففئ  ثلففل مئاضففئع مخ لففف  م هففا ضففرور  ي ففاا الففلاا، 
  ففن  القئففاف ، ال ج فف  مفف  الخ ففاألص ال ففئئ  ، العدالفف  و العمففرام للففعنف  و ال حففلير مفف  

لت الر ففال  الح ئمئفف  و العحففا ام ال عففرف ثلففل ا   ففجال ال  ففل اففل افف. اآ ا ئفف  و المفف  و..
ثفف  المحففاور اللقئيفف  ا ةففلئ  م هففا و الفرثئفف  اففل ال حلئفف  المعجمففل ي ففاثد الح ففال ثلففل 
ال رنئففز ا  ا ففل اففل ا  ففئم يففرامجهم وامعففام ال  ففر اففل ا ولئيففاا ا جراألئفف  لمففا اففل اففلت 

 -ئةففئفيي عففع المقففا  مفف هل ال  الر ففال  مفف  ا وامففر و ال ففئاال المئنففد  ند فف ئرر ئمل.
 وي م ع ال جمع العئا اا م  الم هل الم  عل. اي ر ال  اإلمال ثللال حلئلي 

 اآ  ر  مالم ر،ال  را،ال  اف،ال رافف،المعجمل ا ا ا ، هل العنه  المفتاحّية: المفردات

                                                           
                                     ekhazali@gmail.comا  اذ  ماارن  يجامع  الزاراا .1
 عريئ  وةفايها يجامع  الزارااطالع   الماج  ئر  اي اللق  ال .2
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 توظيف الطبيعة في خطب نهج البالغة

 1ارزا   ررما ئام نئ   ي                                                                                              

 الملخصم

الحمد لل  مالم ال مئاا واآر  ومعدع اللئ  وال هار . إم المخلئناا جمئعها ون  مااي 
مع الت ال األ اا ويج  ثلئ   م ي عام  مع الئجئف م  ة ع الل  اعالل واإل  ام اي افاث  م  مر 

ال عئع  والمخلئناا ال ي ائها  انرا  لل  آ ها ملم لل   عحا   واعالل واي م  جمل  ال عم ال ي   عم 
الل  ثلئ  نما يج  ثلئ   م يع عر وي ف ر اي الت المخلئناا وال ئم المحئط ي ، آم ال دير اي العالم 

معارف والعلئل، االقرةم ي حدث ث  ن  الئجئف الل    مئ  ال عئع  يقئف إلل معرا   ل ل  م  ال
واي الا ي م  إثجازت، وند نئ  يهم ن اب  هل العنه    ئ القرةم والا فلئ  يه   ثلئ  ال نل اهفب 

إم الحديا ث  ا ار   .و في  و لئن  و  نن يهفب القرةم.وا ع ا  الا ي جلل اي ثلم  
رديا م اع     هاي  ل  اقد مرا القروم واآثئال وا قمر العلماا  وينه  ثلي ي   يي طال 

اي يحر ننم  المّئاا ول  هم لم ي لئا إلل  ثمان  ونما  ائةئف  واث رائا يه   ننم  فوم ننل الخالم 
ع  اي     ا مال وائ  ننل المخلئ  . ح  اي الا المقا    عل لمعرا م ا  ورفا ث اةر ال عئ

م ا اقد ن ه وظفها ا مال آهراض  و اداا أ مع مدي  ثلل الم هل الئةفي ال حلئلي. أ ونئثلي
اي العداي  ي ئضئة ث اةر ال عئع  نم يّئ ا ا ئر الخ اي  اي الع ر اآمئ  ويعداا ذنر ا مئاضع 

ل نل ا ماثا  ل ائظئه ث اةر ال عئع  اي الخ  .إم ال عئعع  يع اةراا الحئ  وهئر الحئ  جااا طئ
 .الل  اعلم  م  ر ئ  الل ل  ئم فلئن  ثلل العلم  ثلل

 .ا مال ثلي ي   يي طال   هل العنه ، الخ ع ، ،ال عئع  المفتاحّية: المفردات
 

                                                           
 ن م اللق  العريئ  وةفايها، ارع رامهرمز، جامع  ةزاف ا  نمئ ،رامهرمز ، ايرام. 1
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 به كار گيری طبيعت در خطبه های نهج البالغه 

 1ارزا   ررما ئام نئ   ل                                                                                                                   
  مچ ئدت 

ا ها يئجئف ةور دت روز و  ، ام  س   ايش مخ ئع  داو د ا ا مالم زمئ  وة م
اي  جهام ازةم  داو د د وا  ام فر اعام  مداول يا اي  مئجئفاا ا ا، ا  ام يايد  مئجئفاا فر

داو د ا   د  انرا   يا اي  طعئعا واي  مئجئفاا اعام  فا    يا د، زيرا اي  مئجئفاا ملم  
 ئز ا  ام يايد فر اي  مخلئناا ادّير  يا  د ن   داو د ي  او ث ا نرفت ا ا. وازجمل   عما ااألل مل

 نرةم ن  يم معجزت فاد.   ن د زيرا اي  نار او را ي   ئس  ل ل  اس از معارف وثلئل  ئ  ملواهمّ 
   امئم  خ  ي  مئام ةورفت ا ا واما  ئر ن ن  فريارت ن  وجئف ن  ما ةم را طعئعا مل  اا الهي

ا را ن  مجمئث  اس از   ع  اا و خ ام ور ما ااس ر ر گف    دت ا ا، ن اب  هل العنه 
نرةم ةمئ    ا ال پم از  فب  مل يا د   ئ القرةم مل  ئا  د، زيرا ر را ثلل ثلل

ا ارا  و ثللارفيد  خ  گف   از  يل ارجمام نرةم. نرةم ةيئ   ا نل ا ا و هل العنه 
لمام ويزرگام ف ئا فر  هل العنه ، ثا ا ا يم ف ئار. نرم اا گل    ا ا و ارسوينها ننمش ن

مّئاا، هر   دت ا د اما ا ئز هئر ةم را فر ئاا   ا د وي  نما  ائةئه ةم  ر ئدت ا دل اا ةم  اي  فرياس
ل مخلئ  ا ا. ما فر اي  وا ار از نن جا ن   ئف اث راف نرفت ا د ن   خ ش فوم ننل الخالم و

 ئميئام ن  پژواش  عل ير اي  فاريم ن   مئفااس ث اةر طعئعا را فر   ع  ااس امال ثلل
فر اي  مقال  اي دا  ائضئة فائم. ومئاضع ي  نارگئرس اي  ث اةر را يا ا  فافت از روش ائةئفل احلئلل

نرفت ايم ويعد از ةم  فر فورت س ا نمل ي    اي  ئعا را ير مرفت ايم،  .م ا ارت اسث اةر طع
ت وهئر ز دت اش ز دطعئعا يا ث اةر  مئاضع ي  نارگئرس ث اةر طعئعا را فر   ع  اا يئام ةورفت ايم.

ننل اياام يا د ن  وال گرا   از  س فارف، اا يئا گر  ئئاألل مئف ي ئار فر  خ ام ر را ثلل
 ا ا. ب پئامعر انرلثلم واف

   ع ، امال ثلل ،  هل العنه ،طعئعا واژگان كليدی:

                                                           
 گروت افيئاا، وارد رامهرمز، فا اگات ةزاف ا نمل ، رامهرمز،ايرام . 1
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 علي لإلمام الشمس رد

 1 زثئمئام ةاف  ناظم زائر
 الملخصم

 رف ن فف  ذنففرا اقففد  القديمفف  ال  فف  اففي مففلنئر آ ففخاع نرامفف  الاففمم رف
 اآمفئريئ  الفرب  فلم يفئل الفرب يافئع نلفم نفمم ذذالقفديم العهفد افي يئ ع الل  ل عي الامم

 مإ راألئ  ي ي م  ماهد ثلل اقا  إ راألئ ، ي ي إلل
 ((.الامم ا ئنفا -نمر يا انعا  يلئم واف  وثلل- جئعئم ثلل نفي  مم يا 

 ثلي لإمال الامم رف
 يفف  يع قففد ممفا واففئ ال فحئح ، اآرافيففا افي ذنففر اقفد المفف م ئ  آمئفر الاففمم رف  مفا

 الم م فئم إلئف  ي ئاافد افاريخي  نفر وللحافنف . ال فرائ  لفدس المع عفر  الم فافر وا نفدت الائع 
ولففل المففر  .مففّرائ  ثلففي آمئرالمفف م ئ  الاففمم رّفا ونففد.  م ففام نفف  مفف 

ُ
 م ا ففا  م اآ

 الم فام  مفا .نةئفر ايف   قلف  ونفد الافريه ال عفئ  العهفد افي  ئعفر  ر  مف  يال فهعاا وزما ا  
 فاألفر  افي افد   لعلفي الافمم رف معجفز  إم. يايف  افي ةففئ ل إل طريق  اي وائ  الةا ي

 و ففئد  مئرالمفف م ئ ، إمامفف  نعففئ  ثلففئهم ائ ففر إ هففا رئففا مفف  اإللهئفف ، والرثايفف  اآل ففاف
  م ا ف حم إ ف  رئفا مف  لديف ، لف  محف  ومف  اللف ، ث فد ل  مقال م  ا هرت لما لالئةئئ 
 وطاث ف  ثعئفي ف  وظهفئر اعفالل، لف  ا قئفافت لافد  وذلفم فثفات، إذا لف  اعفالل الل  ي  جئ 

 افي يحةفي    فا .(مةلفي ا ف   طع في ثعفد م ذناثفد  ثلفل فثاافا رفئ  الامم إم ر ل
 افي مفلنئر الافمم رف رفديا  م إلفل وائةفلا.  فعهاا مف  رئلهفا  نئفر لمفا المعجفز  الت

 ذنفر ائمفا مفراا ثفد  ا فررا   هفا العفاملي مرا فل جعففر ال فئد  قف  ونفد. المخالفئ  ن  
 .مرائ  ردنا   ها ة روم

 .ا مال ثلي ي   يي طال  رّف الامم، ال رام ، المفتاحّية: المفردات

                                                           
 dr.rahmanian82@gmail.com     العرا  ،ثريئ  لق  فن ئرات. 1
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 یعل امام الشمس رّد 
 1 زثئمئام ةاف  ناظم زائر

 م دتئچ 
 ةمدتل ميندس اا ن اب فر ة ها  ال ن ل  اةس اا ائ خ  ي  ن   ائنرام  الامم رفّ 

 ّلمن نمم ذ ا ا ةمدت  ئ د يا ميند ثهد فر  دا امعرئپ ئ عي فا  امس  يارت فر فارف، ا   اع ا ا
 م  ئا راألل ي  م  ماهدل ثل اقا   ئا راألل ي ل إل  يئاآمئر الرب  لم ئلي الرّب  ئ عي

 .الامم ا ئنفا نمر اي انعا لئمياس وافل وثل عئمئجل ثلل نف  مم اي
  لثل امال الامم رفّ 
 مع قد ةم ي  ع ئ  ن   ايا وانع   يا و ا ا ةمدت مئنم اي راف فر لثل ر را الامم رفّ  اما

ن را ةم طرف فو  زف مع عر ون   وم ايع ا ا س جا ري را  ئفل خياار ةنار وانع   يا . دي مال م دئاه
 الامم رف .مع قد د ةم وي  ةور دل مس رو ةم ي  ائف س نجا ار از  ئم م  ن س  حئ ي  ا ا گلا   

 عرئ   ئ رزم از ةهعاا فرل وزما ل م ا    ر ازم  او  يار م فاف رخ لثل  ئرالم م ئامس يرا فويار
 را   ا گال رات فرم يارفول (33/ 6  ،يوال ها  يالعداذ ا ا نرفت  ق  را ةم رئنة اي  امعرن ئپ ثهد فر يئف

 ر را الامم رفس  معجزتس  م هل  ن  ا ا  يا فر پژواش  يا ائاام.ياي  فر  ئةف ي 
 ادفل م نرارل يرر  مئرف دي مال م ائاةع را ااميا اماما و  اا لاله ال اف ضم   ن  را لثل

  داو د  ن ا ا  ياس     ي ا ااميا    يا   ر از ن دل م امئي  داو د  زف را ااميا وم زلا مقال زئ 
 ثمم از ااميا ن  ا ا ثلا  ييد وةم يرف فثا ي  ف ا اگر گرفا د م  جاب را شيفثا م عا 

  يا. دا   دس رئ   ااميا از واطاثا ثعافا وفر يئف د  داو دس ف  ئراا ارما عرفار وجئف ام
 وجئف ي  م هل   ياس  يارت فر ن س افيز  عهاا ثلا ي  ال فافت ا   اع معجزت  يا ي  را پژواش

 دئ . ا ا  دت ذنر زئ   ئمخالفس اا ن اب فر الامم رفّ  ايرد ن  مئر ل م  يا وي  ا ا ةمدت
   ئرال فر ا ا  دت ا رار يار  يچ د ايرد  يا ن  ا ا نرفت  ق  گئ    يال ثاملل جعفرمرا 

 ن  دل م محدوف فويار ي  را ةم گراميف
 .طال  ثلل ي   يل رّف الامم، نراما، :واژگان كليدی
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 طالب أبيالمؤمنين علي بن  أميرفي عهد اإلصالح جوانب 

      1 الد مئ ل جئاف      
 2ثهئف  امي اا م               

 الملخصم
ول حقئم  ال ثلي ي  ايي طال يهدف العحا الحالي الل ايراز جئا   ا ةن  ث د ا م

، وجاا العحا  ا ةن  لدي جئا   مرمل العحا ااعع العارةام الم هل ا   قراألي للئةئ  الل 
ئ  الم م ر  ا و  لمفهئل لنةن  اي القرةم ال ريم والةا ي يعئ  رياف  امئريةنث ا ئ  ن

، وند ائة   ئد العدال  ا ج ماثئ  ث د امئرالم م ئ لنةن , ونر  الف   الةالا ل ج
ةن  واي المئافي  ناا  . ام العحا ل  األل ثد  نام م  اامهام ا عقئ  الدي  ا  نمي يالدثئ  لن

. ا مئ  محمدنام الم  د  ا و  لنةن  اي ا م  يعد الهاف   ال ثلي ي  ايي طال ا م
ام اةنراا ا مال لم اخ ص يزمام معئ  او م ام معئ  ي  اي ثام  وا لة ل   زمام وم ام. ام 

  ملا جمئع م اري الحئا  ويخاة  ال ارئ  ا ج ماثئ  اي ثهد ا مال ثلي جئا   ا ةن 
 العدال  ي  عئم راا . اا مال ا ماللم ي  ة ي اا  يئ   او  اة   م  اةن وا ن  افي  . ا  

م مما يئ هم، ال مئئز م  ال ا  ثا ل يعدما الع اا، اي ال ا  يئ  والم اوا   الةرواا موران ال عقئ ، ثمَّ
 مها م اا يئةي العارةام يعد  ائةئاا م   وم    األل العح.ال عقاا ياني ث د فقرال وزاف طعق ، ث د

وا   فاف  م ها اي اجري  ا ةن  ال ي ياهداا العرا   ثلل اةنراا ا مالضرور  ال عرف 
الئئل . اامئ  انام  الئر اا والمحاضراا ال ةقئفئ  لعئام فور ا ةن  اي ا م  والل  يعد  ياةن  

ا مئذجا  لللم . ضرور  اف ا  محاور ا ةن   ال ثلي ي  ايي طال اللاا او   وااخاذ ا م
 اي الم اال الدرا ئ  يقئ  اثداف جئ  نافر ثلل ا ةن   ال ثلي ي  ايي طال لنم

 .، ثهد ا مال ثللجئا   ا ةن ، ثلي ي   يي طال  المفتاحّية: المفردات
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 طالب ابیبن  یالمؤمنين علمير ا در زمان يانهااقدامات اصالح گر 

      1 الد مئ ل جئاف
 2اا م ثهئف  امل               

 چ ئدتم
 ماا اةففن  گريا ف  س امففال ثلففلايف  مقالفف  يئفام ير ففل  از انفداافدف از  گففارش 

 فف   س فو  ئي فف دت از روش ا فف قراألل  جهففا وةففئ  مففل يا ففد. ويففراس ر ففئدم يفف  چ ففئ   ئا
ايف  پفژواش  فر  ف  ا ف   گا ف    فدت، نف  فر ا ف  او   ي  ادف مئرف   ر ا ف فافت نرف فد.

 فر را فف اس اةففن  و ثلففل الاةففن  فر نففرةم نففريم وفر ا فف  فول يفف  پئاففگامل امفف
ازمهم ففري   اةففن  طلعففل وفر ا فف   ففئل يفف  ثففدالا اج مففاثل امئرمئم ففام پرفا  فف  ا ففا.

فر امففال ثرةفف   پئاففگامل فيفف  معففئ  ا ففنل فر فثففئا يفف  اةففن -1   ففايل يد ففا ةمففدت م
 ففرفمدار اةففن  يفف   ففمار مففل  يعففد از پئففامعر م ففرل ا ففنل امففال ثلففل -2اففا.
محفدوف يف  زمفام وم فام  اةفل  ئ فا يل ف  ير امف  افاس  امفال ثلفلاا اةنر -3روف.

ير امفف  اففاس اةففنرل امففال  اراگئففر  -4اةففنرل ةم يففراس امففال ث ففراا وفورت اففا مففل يا ففد.
ير امفف  اففاس  -5يففئفت و ففام  امففال ثرةفف  اففا يففئفت يففئيژت زمئ فف  اففاس اج مففاثل وان  ففافس.

 ام ويففارام و ئاةفش يففئفت ا ففا. ا ففد اةفنرل امففال  فام  واراگئففر يففئفت طفئرس نفف   فام 
راففع  انففداماا زيففافس   ففعا يفف  اجففراس ثففدالا وم ففاواا يففئ  مففرفل و امففال ثلففل -6

 ارگئ   اععئل وريا  ن  نرفم اقرا جال فاف.

 .ثلل اةنراا، ثدالا اج ماثل، :واژگان كليدی

                                                           
                   kmosa12@yahoo.com                            / اي  الهئةم  ثلئل اريئ ل فا ا دتيقداف/ فا اگات ا  افو  لثلئل  ئا فن راس  .1
 ohoodsami@yahoo.com                روش ااس ةمئزش زيام ثريل و ا  اف فا ا دت ثلئل اريئ ل فن راس .2
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 في المجتمع الكوفي  علي بن أبي طالبالعدالة السياسية عند اإلمام 

  1 لمامادس محمد 
  2 ماأل   انر الجمالي

 الملخصم
مفف  المفففاائم الف ريفف  المخ لففه ثلئهففا، ا فف  ائففار  ئا ففي يعراهففا  ال ئا فف اعففد 

يح فف  مففا يع مففد ثلئفف  مفف    ريفف   و ثقئففد   و معففد  ، ول فف  مففا يهم ففا   م اففئ ال ئا فف  مفف  
ام  . اقففد  وضففة ا مففالي مدر فف  ا مففال ثلففيوجهفف  ال  ففر اإل ففنمئ  ، و اةفف  افف

الرليفف  ال ئا ففئ  للعدالفف  اففي مفف   اففم الاففروط اآ ا ففئ  للقئففاف  . رئففا ا فف  نففام ي حففدث 
ي ففرار  يففهم العجففز ال ئا ففي اففئ ةافف  اهففدف القففاف  ، و م  ولئففم القففاف  الففلي    ي م عففئم 
نفف   ففل  هم، ويهففعط ثهففد رألا فف هم اففي ا ففر  زم ئفف  لئ ففا يععئففد ،  يع ففئر   ئا ففئ   ااففل  ا  

افي ثنمف   فقئط الفدو  وزوا  الح ئمفاا ائقفئ   اإلمفال ثلفي ئف  ثف اال ئا اا الخاط
اي  ولئم القاف م   يها ال ا  إم  رم ال فا  يهفلا اآمفر  نفئالهم ثلئف ، و ثلمهفم يفهمر اللف  ائف     

 اإل  فام إل  فا ئ  يفار رال يمعفد  مفلا   عئ فا محمفد ثلفي اإلمفالامةف  م  الا  اقد 
في فف  او طعق فف  ا ج ماثئفف  وام نففام اففلا المعففد  ي جلففل او  وثرنفف ي ففرف ال  ففر ثفف  ج  فف  

يهفا ةففاا الف هل وال في لفم يففر  ائهفا  امف تاالعامف  ال في  اآ ننئف  اإلر افاايئضئ  اي 
ياف   نفاطع مف   ي هنفد، م فلم وهئفر م فلم ، ا  ا ف   و ثجمفييئ  ه ي واقئفر ، ثريفي  اإلمال

الحفرب . ولفئم اف  ثلفل ذلفم     ننئفااوالح فم    ننئفاامف   اإلمفال ن  ما فثفا الئف  
م  نئل  افي ثهفدت لمالفم ا  ف ر   وا فعر نلعفم الررمف  للرثئف  والمحعف  لهفم والل فه يهفم 

 اإلمففاللففم اففي الففدي  ، وامففا   ئففر لففم اففي الخلففم ...  لقففد نففام   خ إمففاةفف فام م  اففه هم... 
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م لفئمئ   ،  نمفا ي عل فومفا  مف  اجف  ائ فع نقااف  م ااحف  ال لفم . وا    فاف لل ثلي
  يهفا م    ثلفي اإلمفاليقفئ   ثف  ال لفم .   ف فهمنام ي ل  م  ال ا  م فاثدا   افي ا زيف  

وايفم اللف      فف  الم لفئل مف  ظالمف  و نفئفم ال فالم يخزام ف     ف ف مثلل   ثئ ئ يال ا  
 ثلففي اإلمففال ث ففد يففروزا اآنةففرم هفف  الحففم وام نففام ناراففا   واعففد العدالفف    ورفتر ففل 

افي العفد  ،  و ثمهفاافي الحفم ،   و ف هاالئفم  اآمفئر  رف .وي عئ  ذلم اي   عف   ولفئ   
نففر  ثففئ  الففئ   ا فف قام  العففد  اففي الففعنف وظهففئر مففئف    ا فف واجمعهففا لرضففا الرثئفف  ... ام 

ثلففل ائفف  مفف  ال ففا  ذ الففئ   والعمففا   الففم اق  ففر ال ئا ففئ  ث ففد اإلمففال ثلففي الرثئفف   .
ا ف خدل اإلمفال  ( وإ مفا  فملا مخ لفه ائفاا المج مفع  . مف  افلا  فرس ا ف موالقاف  والج د 

يمعففد   . ثمفف  اإلمففال ثلففي  ففلئب المفف هل المف ففئ  اففي العدالفف  ال ئا ففئ  ثلففي
المئاط ف  مففع هئففر الم ففلمئ  . الففم يفففر  يئفف هم ويففئ  الم ففلمئ  اففي الئاجعففاا والحقففئ  مففا 

ي ئاةف  مفع ال فا  ياف   معا فر لمعراف   . نفام اإلمفال ثلفيفامئا مل زمئ  ي  فال الدولف  
الففل  م ي  ر ففد  قففد فثففل ا مففال ثلففي فف و هم العامفف  ون ففاياام الخاةفف   . ويففللم ا

الحففانم اففي  ئا فف   يال ئا ففاا العافلفف  وال اجحفف  ال ففي  ففعق   ويففهمر الحففانم يففهم ي عففع اففي 
اإلمففال ةففل يهففا .الئةففايا ال ففي  وضففعها و ومن ففاب اللفف  اعففالل .  فف     عئفف  ئا فف   

. ذ مفف  ذلففم يعففئ  ا مففال   فف   ففئف   ففم  رليفف  ةففحئح  ثلففل ضففئا ا  ففنل  ثلففي
 ويال الي  ئا    اجح  وثافل .

 العدال  ال ئا ئ ، العدال ، ثلي ي   يي طال  المفتاحّية: المفردات
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 عدالت سياسی از منظر امام علی بن ابی طالب
  1ادس محمد  لمام
  2 ماأل   انر الجمالل

 م چ ئدت
  ئا ففا از جملفف  مفففاائم ا ففرس ا ففا نفف    ريفف  پففرفازام   ففعا يفف  ايفف  مئضففئع و

مفهففئل ا فف نف فار ففد. زيففرا اففر جريففام  ئا ففل ر فف  مئفف  ورهعففا ويففا ثقئففدت  ئا ففا را 
فيفدگات ا فنمل يفئيژت امفال  اعريه مفل ن فد. امفا ة دف  يفراس مهفم ا فا  ف ا ا  ئا فا از

ة فف ارا فيففدگات  ئا ففل رو فف    ففعا يفف  ثففدالا را از  ففروط  مففل يا ففد. امففال ثلففل
مهففم راعففرس مففل فا ففد. امففال امففئارت  ففاائا ل وضففعه  ئا ففل را اا ففل مففل فا ففد نفف  رول ففا و 

ة هفايل نف  يئف ش  ئا فل  دار فد ر ئمفا اايافام  را اهديد مل ن فد. از   فر امفالراعرام 
ئام اولفئ   افا  ، از  افا   افاس فر معر  اائ  و ايئفس ا فا و ئا ف هاس هلفط ايافام يف  ث ف

   يهفا فر ايف  زمئ ف  مفل ارمايفدم اروپا ل ر ئما ااس ة ام يف   فمار مفل روف. لفلا امفال
  از ايف  رو فا نف وال ا  إم  رم ال فا  يهفلا اآمفر  نفئالهم ثلئف ، و ثلمهفم يفهمر اللف  ائف   

، ثففر ، فيفف ، جفف م  فر ار ففرال يفف  ا  ففام  ةففرف   ففر از  ففئئت پئففامعر ا ففنل امففال ثلففل
ير امف   طعم، ر فگ، نفئل، را ي اري فا. وايف   فئئت يف  وضفئ  فر  فاية ا ننفل امفال و ئفز فر

فر ير امفف  ثملفل  ففئيش اففئا گئ فف  ام ئففاز وارنففل يففئ   ثملفل  ففئيش ي ففار ي ففا. امففال
ئف فد. ومفدثل ايف   فخ  ه ل واقئفر ويفئ  ثريفل واثجمفل ، م فلمام وهئفر م فلمام ناألف   ع

  وا فعر  مفل ارمايفدم  ام  مالفک ا  ف ر مفل يا فد ة جفايل نف  امفال فر ثهد پئال امال
نلعم الررمف  للرثئف  والمحعف  لهفم والل فه يهفم ... افه هم ةف فام م إمفا  خ لفم افي الفدي  ، 
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يفا افر  امفئارت فر افنش يفراس رياف  نفرفم  ف م ومعفارزت امفال واما   ئر لم اي الخلم ... 
م    يهففا  ال ففا   ثئ ففئ ي ثلففل   ف فف م وايففم اللفف      ففف   گئ فف  ظلففم واعففدس يففئفت ا ففا

فر ايف  الم لئل مف  ظالمف  و نفئفم ال فالم يخزام ف  ر فل  ورفت م هف  الحفم وام نفام نارافا   
 ولفئ      فعا يف  ةم اانئفد مفل نفرفم مئام ثفدالا از مهم فري  مئضفئثاال يفئف نف  امفال

العففد  ، واجمعهففا لرضففا الرثئفف  ... ام  رفف  اآمففئر الئففم  و فف ها اففي الحففم ، و ثمهففا اففي 
از  ففئس فيگففر فر «  ا فف  نففر  ثففئ  الففئ   ا فف قام  العففد  اففي الففعنف وظهففئر مففئف  الرثئفف   

امففال ا ففلئب  ئا ففا ثففدالا  -1 ئا ففا  ففام  امگففام يففئف. ير امفف  ثملففل امففال
امفال اةفف   ففهرو دس را فر ير امفف  ثملفل ر ففئم ل  ففئيش ي ففار  -2اج مفاثل را ي ففار گراففا

راا ، يدوم اي    ناأل  ي  امئئز يفئ  م فلمام وهئفر م فلمام  فئف مفافامل نف  پايع فد يف    فال گ
امفال امفئارت م ف قئما جئيفاس اوضفاع وارفئا  مفرفل وماف نا اج مفاثل -3ر ئم ل يا ف د.

رانمفام را ي فارگئرس  ئا ف هاس ثاف  ف  نف  نعف  امفال امفئارت -4فس ة فام يفئفت ا فا.وان  ا
 ا مففل نففرف واز ة هفا مففل  ئا فا نفف  يفف  ن فاب  داو ففد و ف ا پئففامعر واز ة فام يففئفت ، فثفئ

 .وةاياس  ئيش ثم  ن  د

 ثدالا ، ثدالا  ئا ل،ثلل ي  ايل طال  :واژگان كليدی
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 القرآني في ديوان اإلمام علي تجليات التناص
 1ر ئ  ثايد 
 2م ئ  نعاف 

 الملخصم

وائ  ن األد و يئاا اخ له اي ال فم والمئضئع.  يئام  عر ي    إلل اإلمال ثليا ا  ف
م  الت المئاضئع وا   راائجئاا لاعرت ارجم   للقرةم ال ريم وا  نن  م  مخزو   الم مئز يم   

الم م ئ  وناا  وري الل  وراا   ومف رت ائ  مئر اآولل لاعرت. إم اإلمال ثلي  م ي ئم ال م 
ال  اب العزيز ائهاي ننم  و عرت يقّر يالقرةم مزيدا اي مع ات  وإذا ان رم ننم  اآفيي يما جاا اي

ع القرة ئ  ال  ئ ومعلقا إيات إلل  ن ل ردوف العنه  والف  والجما . ين م  م ال رايط وال ئاة  يئ 
نةئر وم  ئع م  الت الجه  وائضة ال ماذا اي الديئام الت الحئاري  يئ  ال  ئ   و عر اإلمال
وا او      ئاال ثد  ثلل فيئام اإلمالي ي ئر  مم ع  واعال . اهط  الا العحا ماآفيي والدي 

ر ئر ال ص الدي ي القرة ي ائ  ومدس إ هاماا  اي إنراا الف ر  ال ي جااا اي  ئا  ال ص ثعر 
الملفئل القرة ي  و مع ات، وائة  إلل     ياّ   ال  اع وم اارت م  ال  اع اإل ار  ذ   المفرفاا 

رة ئ  اي ال لم   و الجمل   و ال رنئ ( وا م  اةي ذ   يالد ل  والف ر  القرة ئ  فوم اآلفال م  الق
م  خدما اإليقاع القرة ي والفاةل  القرة ئ   ر ( ن  ا واارا م   عر اإلمالال ص القاأل  معا 

اط   نمرجعئ  رن  إلل ظاار القرةم وي يئ   ي ا، نّم  رس العحا    ن  اع ضم ي ائار اي ال ر
 في ئ  نقاائ  ذاا  نر يال  اي اإليداع والرلي  الدي ئ  للخ اب.   

 الاعر العريي  ،،ال  اع،فيئام اإلمال ثليالقرةم ال ريم،ثليالمفتاحّية: المفردات

    

                                                           
 hossein_abedi@ymail.com          م  جامع  راز  . فن ئرات اي اللق  العريئ  وةفايها، 1
 . طال  الدن ئرات اي اللق  العريئ  وةفايها، يجامع  راز .  2
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 متنی قرآنی در ديوان امام علیهای بيناجلوه
 1ر ئ  ثايدس
 2م ئ  نعافس

 م چ ئدت
فريرفار دت  عراايل ا ا ن  از   ر طئ  و مئضئع، فاراس  امال ثللفيئام  عر م  ئب ي  

، فر پئئ د ااس  عرس ايااماري  مئضئثاا و ا  رااژسگئ اگئ ل و ا ئع ي ئارس ا   د. ي ل از يرج   
 ائام اي  م هل  را  خ  ئ  وارجما ل يا نرةم نريم و جئ ئدم از  رچام  م مايز ةم  هف   ا ا ن  مل

 ، امئر م م ام، ناا  ورل الهل، رااظ و مف ر ةم يئفت   اي   عراا  امئد. امال ثلل   اااريرو  
ا ال از اي  رو اگر ننل افيل اياام يا ة د  فر نرةم نريم ةمدت ا ا، مقاي    ئف، يدوم ارفيد، اي  

 عرش اازوفت  دت و  ننل ي  اراعاط يا نرةم اذثام  ئااد نرفل زيرا يا اي  اا ا  ام ير ف لا و مع اس
 ط مئام م ئم نرة ل و  عر امالام ةم را ي  اوا ينها، ا ر و زيعايل ر ا ئدت ا ا. از اي  م  ر، اراعا

خال ياا را ي  ةئرا پئيا و للاااس  عرس فيئام، گف گئيل يئفم اي  م  گ  رفت و م  ئع ا ا و  مئ  
نرة ل و مئزام  پرفا    و ر ئر م   فيئام امال ي ااس مخ لفل اي  پژواش از اام  از د.ة  ار مل

 ازس ا ديا  م   را چ  از   ر لفظ و چ  مع ا واناوس نرفت ا ا. اي  پژواش فرياا   ه ل ماارنا ةم فر
ااس ةم ما  د يئ ام  ل واژگا ل ذيع ل ا  فافت از واژگام نرة ل ي  ةئرا ا ا ن  پديدت يئ ام  ل و جلئت

ثعارا( و يئ ام  ل م مئ ل ذيع ل ة د  از ف لا و ا ديا  نرة ل يدوم ا ارت م  قئم مفرف يا ارنئ  يا 
ا ا.  را ي   ئف ا   اع فافت اس از  عر امالمدت( يخش ثمدتاز م   هاأل  فر م   راضر ة

 ئرف ن  يرگرا   از ةا گ و مئ ئقل ملرة ل فر اي   عراا ي  چام  امد ئ   ئع  ئمل از يئ ام  ل ن
ل ا ا و ي  ث ئام يک يئ ام  ل ضم ل فر ار فو  ئع  امعرفت ذواژگا ل و م مئ ل( ي  نارگئرس  دت نرة 

ظاار و ياط  نرةم را ي  ث ئام يک مرجع ي ئافي   ل   اام فافت ا ا ن  امال ثللا ا.  ئز، اي  مقا
 ل يرگزيدت ا ا.      اس ي ئار م نر فر  لم افيل و گف مام في ااس في ل و ارا گل و ف  ماي فر ةمئزت

   ،  عر ثريل، يئ ام  ل، فيئام امال ثلينرةم نريم، امال ثلل  :واژگان كليدی

                                                           
 hossein_abedi@ymail.com         سفا اگات راز لثري اائزيام و افي سفن را. ائئا ثلمل و  1
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 المرويات الشامية لوقعة صفين   

  1ثمار ثعئفس محمد ر ئ  ال  ار
 :الملخص

اعد معرنف  ةففئ  ال في نا فا يفئ  ا مفال ثلفي الخلئفف  الافرثي ويفئ  الخفارا ثلئف  
افف مف  ا فد المعفار    فئر  افي افاريخ ا  فنل لمفا لهفا مف   33ثفال   معاوي  ي  ايي  فئام

ةنففار و  ففاألل يقئففا الففل الئنففا الحاضففر رئففا ا ئثففا الروايففاا رففئ  ارففدانها مفف  نففن 
المع  ري  ول   المع  ر العراني ند افر  ل فا م ف فا م ف قن لهفلت المعرنف  افئ ن فاب ونعف  

ال  ففاب يمةفف  الروايفف  العرانئفف  لئنعفف   اففف ( واففلا204ةفففئ  ل  ففر يفف  مففزارم الم قففر  ذا 
ةفففئ  يهفيئلئجئ هففا وم ففئر ارففدانها يقففي ل ففا ام  عففرف مرويففاا  المع فف ر ا  ففر واففئ 

 . المع  ر الاامي لهلت المعرن   ا ام الا العحا م ل ا ال ئا ثلل الا الجا  

 المروياا الاامئ ،معرن  ةفّئ ، ثلي المفتاحّية: المفردات
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 نيدرباره واقعه صف یشام اتيروا

  1ثمار ثعئفس محمد ر ئ  ال  ار
 :چ ئدت

  ئويفف لامففال ثلفف ل ففرث ففف ئ ل  ئمففا يفف ساجففر 73نفف  فر  ففا    ئةففف وانعفف 
 لييففئف نفف    ففا سج ففگ اففا  يرخ فاف، از مهم ففر امئپ ففر ايئ ففف  يففمعاو ا گرئة ففئيگر وث فف

رافنف  ائ فط   يفاز ا لمخ لفف ساهفاايروا  ف ياايف  امفروز فا ف   ا فا. طئر سافيفز سامداائوپ
( لم ف ق  از لاف ر ثرا ذلاف ر امفال ثلف لفئ ف ا امئفم  يففو  .ات   ق   دت ا فا. فر ا

 ايفن فاب فر يرفار فدت روا  يفما فدت ا فا. ا ست( يفر جفا402ذاسائ ط   ر يف  مفزارم  قفر
  جففاييا ففد. فر ا لةم مفف سامففداائوپ سرئفف فف   گ لوچگففئ گ  ئاافف  ثففرا  فريففارت وانعفف  ةففف

ن  ففاش  ومففئرف ايففوانعفف  را جئ  يففطففرف مقايفف  ذ فف.ات  ففال( فر يففارت ا ايفف زل ا ففا نفف  روا
 .مئنرار فا لويرر 

   امال ثللرواياا  امل، ج گ ةفئ ،    :واژگان كليدی
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 المؤمنين اإلمام علّي د امير نالفكر اإلقتصادي ع

  1ثاطي ثعئاا
 2  فف يئ ه ثعد الرضا 

 :الملخص
ااريخ الرجا  الع ال، ائ  ئر مدر   لل ا  واي  ئرام فروٌ  ث ئم  الفاألد  اافم ال ا   م 

الرجا  الع ال   ي ح روم اي  مجا  وارد م  مجا ا الحئا  ي  ام ا .اداع ا فاألما  إلل اآمال
واّروا ال عاف  للعار وادوا ال ا  ُ ع  الحري ، وفثئا إلل ما يحقم المة    م   نمايقئ    ائل ئر 

لل فرا    خ ئ  اهريخئ  ف  يا  نا ا ف ا الع ا ةئر وماااد ، ا في إحئ ما  عمد .اا ئ  العلئااإل  
وم  الا ال مط ال افر اي  ثلئ ا مزيدا  م  الئضئ  اي العحا ث  الجئا   الهام  المحئ   يها.

اي  مارا  ل ل  م  المئانه ال ا  ا ا رئاا  خ ئ   ّئد اآوةئاا اإلمال ثلي  اإل نل
ل فم اي إيعاف ااي الزاد واي ال ئاضع،  واي الح م واي ا ن  اف و ،واي العلم العد ، اي الح م 

...ا ئر  رئا  الا اإلمال وااريخها  ئر مدر   للعاري  جمعاا وا   اثا  م افر  ث  ن  ما يائ ها
 ا ئ  .اهةعة    واإل يقئ  ي مااها ثلل الحئا  الف ري  و وا ن  افي  والةقاائ  ثلل الح ار  اإل نمئ
 ائلل اإلمال ثليواردا  م  ُةّ اع الح ار  اإل نمئ  وياار إلئ  يلع ام اي ن  اآزم   واآم   .

للهجر ، وائ لها نارت ويالحا   ديد وجد 73الخنا  اي ظروف رال   ال ئاف ُيعئد مق   ثةمام     
لئها ظلما  وال ي  اضها ضد المارنئ   ف   و ط معمع  م  الحروب اآالئ  ال ار   ال ي ُ  ا ث

مئاجه  ال حدياا -1 وال انةئ  والقا  ئ . ائاج  اإلمال اي يداي  اآمر ماان  م  ع ئ  جّم  وم ها م
اةن  الجهاز اإلفار  والمالي الل  نام  ععا  اي م رع  -4 اي مني اا وظروف مق   ثةمام.

ي  مئ  وثلل ر  هم  معاوي   الما ل  اآولل ا  قن   وند ا  ق  ا   هازيئم ي  ثةمام ي ف  معا ر .
ياعا  وااخلوا م  فثم ثةمام نمئ ا  و عارا  للئةئ  إلل ال ل   يه  نم  اي محاول  ل مزيم اآم  

الخلئف  الارثي الم  خ .والما ل   اا و لم الف   يئج  اإلمال ثلياإل نمئ  واع ئر اآجئ
ئا اا الم خلت  ايقا    ّئما ثةمام والل  جل  ل ف   الق   ي ع  الةا ئ  اي نا ا  ايع  م  ال 
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ثمد (  واي الت ال روف القاام  430م 1131 ئا اا  المالئ  واإلفاري  المةئر  للجد .ذ طلم، 
نللم اع  يال  ع  للئضع و وا ن  اف .  إلل اةن  الئضع ال ئا ي و ا فار  اإلمال ثلي

ا لم  زمال ا مئر معا ر  إلل إلقاا طريق  ائزيع الما  ال ي اث مدا ائما ا ن  اف ،اقد يافر ائر 
لم ياهد ل   وافار  المله ا ن  اف  اي الح م  ( مئذجا   ذقدما ر ئم  اإلمال ثلي .ا عم

، إ  اي ثهد الر ئ  اآنرلال اريخ م ، ملئئ  يالدرو  والععر ثلل ، اقد نا ا اجري  ةئن 
ا، ذلم   ها ف لا اي مخا  ث ئر، واي اجارب جّم ، لم ا ئار آي  ر ئم   و الرهم م  ن ر مداه

اهةعحا الت ال جري  الفريد  م   ئثها .آ  نئام  ئا ي  ن  ااريخ الح ئماا والدو  اي العالم
ل خ ئط االعارةئ  يالدرو  والععر ال ةئر  اي ا   ا ن  افيئ  والخعراا اي مجا  ا ن  اف والما  اّمد
ث د  ا ن  اف يم از الف ر لللک .المزم   وال ارأل  واي ال عام  مع اآزماا ن  اف  والماليا 

يم ا    واما    وا   افت إلل نئاثد م  قئ  رةئ  ، اجاا الا الف ر م مئزا  يخ األص  اإلمال ثلي
ن  اف ا  ر إلل . اهئ ا ٌر إ  ا ي آ   ي  و  رني هريي ان  اف   و محل  ند   ي فر يها  ُ ّ مف ر

 . آّم  ئا   اإلمالائ اإل  ام ولئم ا ل ا ن  اف ي  ر  إ  ا ئ ، االل  ي حّر  اي ُ ام  والما 
 ا ن  افي  نا ا م  مد  م  القرةم ال    ال عئي  وا ج هاف واقا  لل  ئر ظروف الع ر اي  نا  .

 ث د  ّئد اآوةئاا اإلمال ثلي وي اا ثلل الک المع ئاا  ح  ي دف فرا   الف ر ا ن  اف 
ويئام  نر ذلک الف ر القئم ثلل الدول  اإل نمئ  ة لاک م  رئا الر اا وال  مئ ، نما ي دف فرا   

جع  م  فول   الم رامئ  اآطراف والععئد  ا اا    افي  ال ي ا  هجها اإلمال ثليالخ ئاا ا ن 
 نام.ائها  عر   م  ه ئ  ناف  م ي عة الفقرال ةئر  ال فئ ، 

 ال  مئ  ا ن  افي ، محاري  الفقر ،الف ر اإلن  اف ، اإلمال ثلي المفتاحّية: المفردات
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 انديشه اقتصادی امام علی

  1ثعئاا ثاطل
 2  فف يئ ه ثعد الرضا 

 :چ ئدت
مار مل يامرفمام م فم ا   د ن  مرفام يزرگ امئارت يه ري  مدر   والگئس يراس پئاراا وارنل ة ها 

رز هاس ا ةزافگل و رو د. ث اس مرفام يزرگ اقط فر يک را  ا  ئ ا يل   ة ها ن ا ل يئف د ن   عافا يارس و
را مل ائام  ال يرف. ن   س  افر فر ا نل  خ ئا امال ثللا  ا ل را يراس او ي  ارمقام ةورف د.از  مئ   اا

ثدالا،ر ئما فارس، فا ش، ان  اف، وائاضع، امال ز دگا ل معارنش ثعارا از يک  ل ل  ةرما ل فر 
يئفت ا ا. ئرت ز دگا ل ةم امال امال يه ري  مدر   والگئ يراس جها ئام ا ا.  خ ئا يل   ئرس ن  و...زاد،

فر  رايط ائرت وي ئار  خا  ناا  امال ثلل ةنار معارنش ير امدم وارا گ ا نمل وا  ا ل ائيدا ا ا.
نا   ثةمام يعهدت گراا.فر رالئ   از پليراا ةم انرات فا ا. واي  فر رالل ن   اجرس يعد از 73را فر  ا  

يا فو ما   يزرگل  نا  ئ ( ج گهاس  خ ل ير امال احمئ  نرف د. للا امال- انةئ -ف م ام ا نلذمارنئ 
م  اةلل نا   ثا اما دال ف  گات افارس ومالل و ئا ل ن  -4. مقايل  يا ا    گرام وناانم ثةمام-1رويرو يئف.

يراس اةن  ف  گات مالل ن  مئج  ااةل  طعقاال واقر فر مئام مرفل  دت يئف  م امثةمام يئف.للا امئرم 
 ئا ا مالل ر ئما   س ااخاذ نرف ن  يعد از  ئا ا مالل پئامعر، يع ئام ا  رااژاري   ئا ا مالل ا نل ي  

س گلا ا ن  مع  ل يرف  ئراا نرة ل و  ا  عئس واج هاف ر اب مل ةيد. وا ديا  ان  افس يزرگل از  ئف يرجا
احلئلل وگات ي  روش ااريخل  گا     دت ا ا يرچهار محئر –اي  پژواش ن  ي  روش ائةئفل   ئف يئفت ا ا.

بما ر مالل وان  افس  .وان  اف ا نمل   م الع   ئرت معارک امال ثللمهم ا  ئار ا ا. الهممحئر او
  افس ع  انام ائ . و ئا  هاس ر ئما   ااخاذ  دت از طرف امال يراس يهعئف معائا وان  اف مرفل امال ثلل

  ديا  ونه و  ا ونفل امال ثللفما. از فيدگات امال ثلل

 ،  ئا  هاس مالل، ائ ع  ان  افسا ديا  ان  افس امال ثلل  :واژگان كليدی

                                                           
 Ati.abiat@yahoo.com                      ائاز.ا نرلرا گئام ر ئ  ااا  اف فا اگات  .1
 ، العرا .ا  اف فا اگات يقداف  .2

mailto:Ati.abiat@yahoo.com
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 بسم الله الرحمن الرحیم

ته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع أجره علی اللهیو من یخرج من ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

           

 نیحجت الاسلام و المسلم یعلم اتیو ح یکوتاه بر زندگان یمرور

 نظر پور یدکتر محمد نق

 دیدانشکده اقتصاد دانشگاه مف اریدانش
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 نامهی زندگ
 ،ییابتدا التیچشم به جهان گشود و تحص یمذهب یدر شهرستان آمل در خانواده ا 2431سال  در

جبهه  در یلی. پس از اتمام دوره متوسطه تحصدیرسان انیرا در همان شهر به پا رستانیو دب ییراهنما
و از خود  رثایو همواره رشادت ها، ا افتهیباطل و هشت سال دفاع مقدس حضور  هینبرد حق عل

» ندداشت یاظهار م وستهیکرده و پ یادآوریحاکم بر جبهه ها را  یخود و فضا دیهمرزمان شه یگذشتگ
 .«میربوده اند و ما از قافله جا مانده ا گرانیسبقت را از د یکو دمیهمرزمان شه

 یمعنو یو متأثر از فضا یفراوان به دروس حوزو یبه جهت عالقمند کیزیف یاضیر پلمیاز اخذ د پس
وارد یآمل یالله جواد تیو آیالله دکتر بهشت تیآ دیشه یو اخالق و منش واال یانقالب اسالم

عصر یول هیدر حوزه علم میسال و ن کیمشهد و حدود  هیدر حوزه علم یشد. چند ماه هیحوزه علم
همچون  یدیرا محضر اسات هیقم، دروس مقدمات و سطوح عال هیخوانسار و سپس در حوزه علم

 ،یمرحوم محام ،یمرحوم اشتهارد ،یریمرحوم تقد ان،یعیابن الرضا، رف ،یمرحوم روحان ،یعتیشر
 یمازندران یو صالح ،یاعتماد ،یفضل، دوزدوزان یفخر، مرحوم ستوده، مرحوم بن یمرحوم وجدان

 .کرد ذتلم

الله  تیو آیآمل یالله جواد تیفلسفه را در محضر آ یزمان و پس از گذراندن دروس مقدمات هم
تلمذ یالله حسن زاده آمل تیاز محضر آ زیاز مباحث نجوم را ن یفرا گرفت. برخیحسن زاده آمل
 یجواد یالله العظم تی،آیزیتبر یالله العظم تیدر دروس خارج فقه مرحوم آ 2431نمود. از سال 

 تیو مرحوم آ یخراسان دیوح یالله العظم تیو دروس اصول فقه آ یمیجعفر کر دیالله س تیو آ یآمل
 .شرکت نمود یسبحان یالله العظم تیو آ یفاضل لنکران یالله العظم

در رشته  دیدر آزمون دانشگاه مف تیو پس از موفق یدروس حوزو لیهمزمان با تحص 2431سال  در
 لیفارغ التحص یاز دوره کارشناس 2414را آغاز نمود و در سال  یدانشگاه التیتحص یاقتصاد نظر

 ییطبابادانشگاه عالمه ط یزیو برنامه ر یارشد در رشته توسعه اقتصاد یو با شرکت در کنکور کارشناس
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 یمورد یارزش ها و توسعه، بررس»ارشد با عنوان  ینامه کارشناس انیاز پا 2413شد. در سال  رفتهیپذ
 .شد لیدفاع نمود و فارغ التحص «یاسالم یجمهور یقانون اساس

خود را  یو آموزش یپژوهش تیگروه اقتصاد فعال یعلم ئتیبه عنوان عضو ه 2413سال  وریشهر از
خود را در رشته علوم  التیاقتصاد، تحص یپس از شرکت در آزمون دکتر 2411آغاز کرد. در مهرماه 

خرد  ادعالوه بر اقتص یدر دوره دکتر شانیا شیآغاز نمود. گرا دیدانشگاه مف یدر مقطع دکتر یاقتصاد
ر سال بود. د یفرع شیبه عنوان گرا یو اقتصاد اسالم یاصل شیبه عنوان گرا یکالن، اقتصاد پولو 

تصناع اوراق اس یعقد استصناع و معرف یو کارکرد بانک یفقه تیماه»با عنوان  یاز رساله دکتر 2411
 .دفاع نمود «یو پول یمال استیس یبرا یابزار

 نسبتا سخت و پرتالش بود از اشتغال یدر دانشگاه که کار سیو تدر قیتحق ل،یطول دروان تحص در
 .غافل نبود یبه دروس حوزو

کتاب، مقاله،  یتعداد قابل توجه دیآن استاد فق یعلم یاز ثمره تالش ها و مجاهدت ها یبخش
 یاتقیتحق یارشد و پروژه ها یکارشناس ینامه ها انیو پا یدکتر یرساله ها یمشاوره و داور ،ییراهنما

 یم هاز آنها اشار یمختلف است که در ادامه به برخ یپژوهش یبا مراکز و مجامع علم یو همکار
 .گردد

 

 یفیتأل کتب
قابل نظام مت ارتباط -تا تجربه هیبدون ربا، از نظر یبانکدار -و اوراق استصناع عقد -ها و توسعه ارزش

 طرح ها یاقتصاد یابیارز -یاسالم و توسعه اقتصاد ،یاجتماع هیسرما -هیو بازار سرما یبانک

 .در آستانه چاپ قرار دارد زین یاسالم یاثر آن مرحوم با عنوان بانکدار نیتر تازه
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 یتیر یمد-یعلم سوابق
 یاریبا مرتبه دانش دیدانشکده اقتصاد دانشگاه مف یعلم أتیه عضو

 یفقه یو شورا رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یاسالم یبانکدار یفقه یدر شورا تیعضو
 سازمان بورس و اوراق بهادر

مختلف اقتصاد، به خصوص مباحث مرتبط  یدر حوزه ها یپژوهش-یمقاله علم 13از  شیب نیتدو
 یاسالم یبا اقتصاد و بانکدار

اقتصاد  ،یاقتصاد یها استیمطالعات و س ،یپژوهش-یمجالت علم هیریتحر أتیدر ه تیعضو
 یاقتصاد مقاومت یپژوهش ها یجیترو-یو مجله علم یاسالم

 یالملل نیو ب یمختلف مل یهاشیدر هما یعلم یابیارز ،یعلم یها تهیدر کم تیمقاالت، عضو ارائه

 مختلف  یدر دانشگاه ها یالملل نیو ب یمل یها شیو هما  زگردهایدر نشست ها، م یسخنران

مسائل  نهیمختلف اقتصاد به خصوص در زم یدر حوزه ها یآموزش یکارگاه ها و پنل ها یعلم ریمد
 یاسالم یمرتبط با بانکدار

م، وزارت علو یآموزش عال یزیبرنامه ر یشورا یگروه علوم اجتماع یعلوم اقتصاد تهیدر کم تیعضو
 یو فناور قاتیتحق

انقالب  یعال یشورا یتحول و ارتقاء علوم انسان یتخصص یدر کارگروه رشته اقتصاد شورا تیعضو
 یو فناور قاتیو وزارت علوم، تحق یفرهنگ

در  تیاقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عضو یمقطع دکتر یلیتکم التیتحص تهیدر کم تیعضو
 یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند یلیتکم التیتحص تهیکم یعلم یشورا

 ...و
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 ها رنامهیاز تقد یبرخ
حضرت الله  ،ینیمراجع بزرگوار حوزه حضرت امام خم یاز سو زیجوا افتیممتاز حوزه و در طلبه

 ... و یگانیگلپا یالعظم

 2412در سال  مایسازمان صدا و س یفرهنگ و توسعه مرکز پژوهش ها ،یبرتر طرح پژوهش اثر

 2413مدرس  تیدانشگاه ترب یدو ساالنه اقتصاد اسالم شیهما ریتقد ستهیشا مقاله

 ستهیو مقاله شا نیاز منظر د یاقتصاد مقاومت شیجشنواره مطبوعات، مقاله برتر هما دهیبرگز مقاله
 ورجشنواره مطبوعات کش نینوزدهم ریتقد

 قم هیکتاب سال حوزه علم شیهما یدر مقطع دکتر دهیبرگز رساله

 2411تا  2411 یدر فاصله سال ها دیدوره پژوهشگر برتر دانشگاه مف 5

 2411استان قم، سال  یبرتر بخش علوم انسان پژوهشگر
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را ب  ا  یو ن  وآور یخ  وش فک  ر ،یرا ب  ا س  لوع اخالق   یس  لوع علم   خت  هیفره ش  مندیاند نی  ا
 نیتعه د و ت د ،ینف س و دلس وز یرا ب ا ص فا یاس تاد ،ییادع ا یرا ب ا ب  یپرک ار ،یتواضع علم

 اتی ح یو ثم ر ده  ییدر اوج ش کوفا زی محق ق عز نی ب ود. ا خت هیدر ه م آم یورز ش هیرا با اند
 رهیکنگ ره س  ییو ب ه منظ ور برپ ا تی ق رآن و اه ل ب یای اح ریس خود در م یو فرهنگ یعلم

در  رخان  هیو دس  ت ان  درکاران دب یعلم   ئ  تیه د،یاس  ات گ  ریهم  راه ب  ا د یعل   نیرالم  نمنیام
 یعل   نیرالم  ومنیام نیالموح  د یمرق  د م  ول ارتی  و ز اتی  تش  رب ب  ه عتب  ات عال ریمس  

 عی  کش  ور و جم یو دانش  گاه یوگف  ت و جامع  ه ح  وز کی  ش  هادت گون  ه دع  وت ح  ق را لب
 .دوستان و ارادتمندانش را به سوگ نشاند
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