
ترجمهچکیدهها
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الفتنة في نهج البالغة ، الدوافع و سبل مواجهتها

الفتنة هي أحد املواضيع األساسية واملهمة يف هنج البالغة ، باعتبار وجودها أيام إمامة أمري املؤمنني 7 ، 
وباعتبارها إحدی آفات األمة اإلسالمية . 

الفاقدين  التطلع للسلطة من قبل اخلواص  الدنيا و  النفس ، و حب  اتباع هوی   : الدوافع للفتنة هي 
للبصرية ، و حب ازدياد الثروة ، و التفرقة و حب االستعالء . و أما سبل مواجهتها فتتمثل يف : العمل علی 
اساس التقوی ، و التمسك بالقرآن الكريم ، و مالزمة أهل البيت : ، و طاعة ويل األمر ، التعرف علی 
أصول الفتنة و إفشاء أهدافهم ، ثبات القدم و احلزم يف مواجهة املنحرفني ، تقوية البصرية السياسية ، حفظ 
الوحدة و االلتزام برعاية القوانني ، و الفراسة . يف هذا املقال حياول الباحث أن يدرس هذا املوضوع من منظار 

أمري املؤمنني 7.

األلفاظ املحورية : الفتنة ، دوافع الفتنة، سبل مواجهة الفتنة، االمام عيل7، هنج البالغة
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تحليل دور العمل في تثبيت االيمان من منظار االمام علي 7

بام أنه وقع االختالف بني متكلمي املذاهب االسالمية يف الرتابط بني االيامن و العمل ، حاولنا يف هذا املقال أن 
نبني نوع الرتابط بينهام و تأثري أحدمها علی اآلخر ، و دور العمل الصالح يف تثبيت االيامن من منظار االمام 

عيل 7 ، و البحث عن رابطتهام له دور فاعل يف بيان ماهية االيامن .
و االيامن من منظار امري املؤمنني 7 أمر مشكك ، و ما ورد من التأكيد يف بعض الروايات علی العمل فإنه 
ناظر لتأثري العمل يف احلصول علی املراتب األسمی من االيامن و نيل السعادة الدنيوية و االخروية للمؤمن . 
و يمكننا أن نتصور نوعني من الرابطة بني االيامن و العمل ؛ مها : املفهومية و العينية ، فإحدامها تعد العمل 
جزء من مفهوم االيامن ، و االخری تری أن العمل ليس جزء لاليامن و بالتايل فهي تری الرابطة العينية وفقًا 

للتالزم اخلارجي بينهام . 
ثم تعرضنا ملعايري تقييم االيامن ، و السبل التي ابداها االمام 7 ألداء االعامل املؤدية لتثبيت االيامن يف 
قلب االنسان . و من انجازات هذا البحث استعراض وجهة نظر االمام عيل بشكل واضح ، و هي أن االيامن 

ليس أمرًا معرفيًا أن نفسياً بحتاً و إنام هو إقرار باللسان و معرفة يف القلب و عمل باالركان .

االلفاظ املحورية : االيامن، العمل الصالح، تثبيت االيامن، جزئية االيامن، املعرفة .
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القرآن و الثقافة االعالمية بالتأكيد علی األخبار و الصحفيين

عندما جيري الكالم عن التخريب االعالمي و االجتاهات االعالمية غري السليمة ، فاملقصود به هو التخريب 
العظيم الذي يشمل نطاقه مجيع األمة ، و هلذا فإننا بحاجة لرفع الثقافة االعالمية لألمة ، هذه الثقافة التي 
مكوناهتا ختتلف عن مكونات الثقافة االعالمية الغربية . السؤال األصيل هو : هل إن للقرآن الكريم تعالياًم 

فيام خيص الثقافة االعالمية و وظائف املخاطبني بشأن اخلرب و وسائل اإلعالم ؟ 
إن الثقافة االعالمية للمخاطبني باخلرب و وسائل االعالم من منظار القرآن الكريم ليست حيادية و فاقدة 
للهوية. إن الثقافة االعالمية وفق مباين التعاليم القرآنية تعني الفرد يف التقييم الصحيح لألخبار التي حتيطه 
. فالقرآن يف هذا املجال يؤكد علی دعائم نظري: وظيفة املخاطب جتاه األخبار و االجتاهات االعالمية غري 
السليمة ، و وظيفة املخاطب يف مواجهة مضامني اخلرب ، و سبل مواجهة املخاطب لألخبار . و تعرض خالل 
ذلك ألبحاث نظري : معرفة الصحفيني املحرضني للفتن يف وسائل اإلعالم ، احلذاقة يف قبال اإلعالميني 
اهلجوميني و املبتدعني و املثريين للشائعات ، و عدم االلتفات لوسائل اإلعالم و الصحفيني غري امللتزمني و 
املتصلني باملدارس املنحرفة، و لزوم احلذاقة و الفحص يف االخبار ، و كيفية مواجهة االخبار غري الصحيحة و 
الباطلة ، و لزوم االلتفات ملضامني األخبار ال جمرد وسائل االعالم ، حتايش اإلثارة العاطفية عند سامع االخبار 

، و دراسة اجلوانب املختلفة لالخبار . 

األلفاظ املحورية: الثقافة االعالمية ، وسائل االعالم ، القرآن، اخلرب و الصحفي ، الثقافة االعالمية الدينية.
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دراسة العلقة بين السعادة وفق معايير نهج البالغة وبين السالمة النفسية و 
الرضا عن الحياة

الغاية من هذا البحث هي دراسة العلقة بني السعادة وفق معايري هنج البالغة و بني السالمة النفسية و الرضا 
عن احلياة بني طالب العلوم الدينية يف مدينة عبادان . و أسلوبنا يف هذا البحث هو األسلوب الوصفي . و 
املحور الذي متت عليه هذه الدراسة هو مجيع طالب احلوزة العلمية يف مدينة عبادان ، من ذكور و إناث ، و قد 
تم انتقاء 250 فردًا منهم بنحو الصدفة ليكونوا النامذج االصليني يف هذه الدراسة . و ألجل قياس املتغريات 
يف جدول األسئلة الذي كتبه الباحث )متغرياٍت نظري: معدل درجات الكورسات السابقة ، الفرع الدرايس ، 
شهادة الوالدين ، تسلسله يف أبناء األرسة ، العمر ، و مذكر أم مؤنث( ، مضافاً جلدول أسئلة السالمة العامة 
)GHQ( و جدول أسئلة الرضا عن احلياة . و ألجل حتليل املعطيات و الرتابط بني البريسون و االنحدار 
استخدمنا برنامج SPSS18. و تشري نتائج البحث الی وجود العلقة بني السعادة وفق معايري هنج البالغة و بني 
السالمة الروحية و الرضا عن احلياة ، و أن هذه العلقة بسيطة و هلا معان عديدة . و عليه فيمكننا استخالص 
النتيجة التالية : إن األفراد املتمعني بسعادة أكثر وفق املعايري املذكورة يف هنج البالغة يتمتعون بسالمة روحية 

أكثر و برضا عن احلياة أكثر أيضاً . 
.α= 0/05 مستوی الداللة فی هذه الدراسة يكون

األلفاظ املحورية : السعادة وفق معايري هنج البالغة، السالمة الروحية، الرضا عن احلياة.
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وجوه فضل النبي علی سائر االنبياء في القرآن و الروايات

إن مقولة جامعية اإلسالم و أنه خاتم األديان ، و مسألة املعراج و ... هي مجيعاً من مزايا االسالم و من وجوه 
فضل النبي 6 قياساً علی غريه من األنبياء . مضافاً لذلك فإن املقامات املعنوية اخلاصة بالنبي األعظم 
6 نظري: املقام املحمود )الشفاعة الكربی( و مقامات القرب )دنا فتدلی، قاب قوسني، اوادنی(، و مقام 
وصفه بصالة اهلل و املالئكة و أمر املؤمنني هبا ، و وصفه اخلاص »نبي الرمحة« هي مجيعاً من أسباب رفعة مقام 
النبي 6 . فالتعرف علی مقام النبي 6 و منزلته الرفيعة و مكارم أخالقه ، و فضائله الروحية و النفسية 
و الفكرية و العملية من شأنه أن يعني الفرد يف السري و السلوك الی اهلل سبحانه و تعالی ، و أن جيعله قدوة 

تربوية للبناء الروحي و االخالقي و بناء النفس االنسانية .
حياول البحث احلارض أن يبني وجوه فضل النبي 6 ، بام يف ذلك: الفضل العلمي و االيامين و االخالقي 
و العميل و املنهجي و الشخيص ، كل ذلك من خالل القرآن و الروايات االسالمية . و أسلوبنا يف هذا البحث 

هو االسلوب الوصفي ، و من النوع الوثائقي و من خالل التتبع يف املكتبات.

االلفاظ املحورية: النبي األعظم 6 ، وجوه الفضل ، القرآن و الروایات. 
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َماِم َعَلى الرَِّعيَِّة َو  الوثائق القرآنية و تصنيف أحاديث »بَاُب َما َيِجُب ِمْن َحقِّ اْلِ
َماِم« من کتاب الکافي َحقِّ الرَِّعيَِّة َعَلى اْلِ

يعد القرآن الكريم أول مصادر املعرفة و الترشيع ، و يعد احلديث ثاين مصادر املعرفة و الترشيع . و علی 
خالف القرآن فإن احلديث قد تعرض خالل القرون السالفة لبعض األرضار نظري التصحيف و التحريف و 
الوضع. و من مجلة أساليب تقييم الروايات ملعرفة صدورها عن املعصومني هو عرضها علی القرآن الكريم ؛ 
فإن كانت موافقة له قبلت ، و إال ردت . و هذا معيار جلميع الروايات الواردة يف الكتب احلديثية ؛ سواء كان 

هلا معارض أم مل يكن . و هبذا يمكن جرب ضعف أسانيدها هبذا الطريق.
املكتبات هو جهد بسيط الستعراض  والتتبع يف  باسلوب حتليبي  تم  الذي بني يديك والذي  البحث 
َعَل  ِعيَِّة  الرَّ َو َحقِّ  ِعيَِّة  الرَّ َعَل  َماِم  اإْلِ ِمْن َحقِّ  جَيُِب  َما   « الواردة يف باب  الروايات  القرآنية وتنويع  الوثائق 
َمام « من كتاب الكايف . واملراد بالوثائق هو العثور علی املناشئ القرآنية لألحاديث املذكورة . و املراد بتنويع  اإْلِ
الروايات هو تقسيمها بشكل عميل و منظم للروايات التي هلا مناشئ قرآنية نظري الروايات التفسريية ، و 
الواردة يف اجلري و التطبيق ، و التأويلية التي يمكن فهم اآليات منها علی ضوء كلامت أهل البيت األخری .

األلفاظ املحورية : كتاب الكايف ، البحث عن الوثائق ، تنويع األحاديث، احلقوق املتقابلة ، االمام و الرعية.
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Fitnah in Nahj-al-Balaghah

Motivations and how to deal with it

Fitnah (intrigue) is one of the main issues in Nahj-al-Balagheh which was present 
during the Imamate of Imam Ali (AS) and it is one of the pests of Islamic Society. 
The motivations of Fitnah are Sensualize, seeking the worldly matters by elites, rich 
integration, disunity and superiority. The ways to deal Fitnah are to act based on piety, 
adhere to the Qur’an, following the household of Prophet (Ahl-al-Bait) and obedience 
to divine leadership of Allah, recognition Fitnah centers and exposing their goals, 
perseverance and determination in dealing deflecting trends, strengthening political 
insight relied upon the principles and criteria, preserving unity and integrity, 
adherence to the law and awareness. The author of this paper tries to examine this 
issue from the perspective of Imam Ali (AS).

Keywords: Fitnah, Motivations of Fitnah, Ways to deal with Fitnah, Imam Ali (AS), 
nahj-al-Balagheh.



155

کَ
مدا
سی 

یگی
ِه یِ

لی
ا

Analysis on the Role of Practice in Consolidation of Faith

From the Perspective of Imam Ali(AS)

Since there are disagreements among the theologians of different Islamic sects on 
the relationship between faith and the practice, in this paper, the type of relationships 
and their impact on each other, and the role of good deeds in consolidation of 
faith according to Imam Ali (AS) has been examined. Delves into discovering this 
relationship will have a special role to play in explaining the nature of faith.

For him, faith is a matter of gradation. Some traditions emphasize in practice, 
refers to the act to gain superior grades of faith and spiritual and worldly happiness 
of believers. Two kinds of conceptual and physical relationship between action 
and faith is imagined. One has considered action as a part of faith while the other 
which believes that is not a part of faith daresay the relationship is objectively 
based on foreign correlation. After that, the criteria for evaluation of faith, has been 
investigated. Imam solutions in which causes doing acts to consolidate of faith in 
the human heart, is the other issues which is raised in this research. Achievement 
of this article, is a review and a clear view from his perspective that faith is not only 
an epistemological or psychological truth, but faith is conversion with knowledge, 
knowing by heart, acknowledgment by tongue and acting by the organs of the body.

Key Words: Faith, Good Deed, Consolidation of Faith, Particularity of Faith, 
Knowledge.
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Qur’an and Media Literacy with Emphasis on News and Journalism

When the destruction of news media and unhealthy trends is talked, it is the great 
destruction that its range encompasses all of society, so we need to set up media literacy 
in our society, that its components are not the same components that are discussed in 
Western media literacy. The main question is whether the Qur’an has guidelines on 
media literacy and tasks of the audience of news and news agencies? In the point 
of view of Qur’an the media literacy of the audience of new agencies is not act of 
anonymous and neutral. Based on the teachings of the Qur’an media literacy helps to 
have a better judgment on the news. Qur’an in this regard emphasises on components 
such as: The task of audience in dealing with news and unhealthy currents, the 
audience duty in the face of news content, the ways of facing the audience with news; 
in which Inflammatory news reporters identified, consciousness against the attacker 
and heretics newsmakers, , disregard for the press and journalists affiliated to the 
deviant schools, the need for research in the news, how to deal with bad and void 
news, paying attention to the content of the news and not just the reporter; avoidance 
of excitement on hearing the news and to investigate aspects of the news are regarded.

Key Words: Media Literacy, Media, Qur’an, News and News Agency, Religious 
Media Literacy.
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Studying the relation between Happiness and Mental Health and 
Life Satisfaction based on Nahj-al-Balghah

The purpose of this study was to investigate the relationship between happiness and 
mental health and life satisfaction based on Nahj-al-Balaghah in the students of 
Islamic seminary in the city of Abadan. The method of research is the cross-correlation 
method. The population of this study consisted of all students in the seminaries in 
city of Abadan, which used random sampling and 250 were selected as the sample. 
To measure the variables a questionnaire of happiness based on Nahj-al-Balaghah, 
general health questionnaire (GHQ) and life satisfaction questionnaire were used. 
For data analysis, the Pearson correlation and regression in SPSS 18 software was 
used. The results showed that the happiness based on Nahj-al-Balaghah has simple 
and multiple correlation with mental health and life satisfaction. Therefore it can be 
concluded that people who are high on the criteria listed in Nahj-al-Balaghah on 
happiness benefits of more mental health and life satisfaction. 

Key Words: Happiness Based on Nahj-al-Balaghah, Mental Health, life Satisfaction.
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The Aspects of the Superiority of Prophet Muhammad on Other 
Prophets in the Qur’an and Narrations

The issue of being the last religion, the universality of it and the ascension of the 
prophet are counted among the superiorities of Prophet Muhammad in comparison 
with other prophets. In addition spiritual statuses of the Prophet such as: status of 
Mahmood (major intersession), status of Qorb (nearness), the status of being greeted 
by Allah, angels and believers and the special attribute of Nabi-al-Rahmah (Prophet 
of Kindness) are the main reasons for the unique place of the Prophet Muhammad 
(PBUH). Cognition the grate status of the Prophet, moral, spiritual and intellectual 
virtues and his upbringing and educational system, could help a person in his spiritual 
journey and spiritual excellence and he is an educational model in the development 
of ethical and human-divine. In this study, we have tried to introduce aspects of the 
Prophet (PBUH), including his superiority in knowledge, faith, moral behaviours, 
lifestyle and character in the Qur’an and Islamic traditions. The method of this 
research is descriptive and is a study of documents and library.

Key Words: Prophet of Islam (PBUH), The Aspects of Superiority, Qur’an and 
narrations.
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Qur’anic Documents and Typology of the narrations of “Chapter of 
the right of Imam on People and the Right of People on Imam”

Qur’an is the first source of teachings and legislation laws and traditions are considered 
as the second source. Throughout history, traditions contrary to the text of the Qur’an 
have faced a lot of trauma, such as distortion, falsification and forgery. One of the 
ways to validate the traditions as our Imams have taught us is to compare them 
with Qur’an. If they agree the content of the book of God they accepted, otherwise 
they would be abandoned. This command, is a criterion validity for individual 
traditions entered in the books, whether they are in conflict or not, and thereby even 
the weaknesses of the chain of narration can be compensated. Current study using 
analysis and library method attempts to bring the Qur’anic documents and typology 
of narrations of the chapter of “the right of Imam on … and the right of…. On Imam” 
from the part of Al-Hojaa of book Al-Kafi. Documents here is meant to find the 
Qur’anic origins of the content of Hadiths which are in need of verses to be approved. 
Typology means practical and systematic classification which is rooted in the Qur’an, 
such as exegesis, adaption, and interpretation that we can understand the words of 
infallibles according to them.

Key Words: Book Al-Kafi, Finding Documentations, Typology of Narrations, 
Mutual Rights, Imam and People.


