خالصة الوقاالت باللغة العربیة
نخ
السیدعلی الطالقانی

1

ٍفم ًب لذػَی ثؼغ الوؼبطشٗي هي الوتفتح٘ي حمبف٘ ًب فاى التؼمل ٍ الوؼٌَٗبت هي الؼشٍسات الجششٗٔ
التٖ الٗوكي اغفبلْب ٍ غغ الطشف ػٌْب ،فٖ ح٘ي أى التذٗي ل٘س هي ػشٍسات الجششٗٔ فحست ،ثل
ئًِ هبًغ ػي تأه٘ي ثؼغ الوتطلجبت أٗؼ ًب ،فبلتذٗي الٗزتوغ هغ التؼمل ٍ .لوب الٗوكٌٌب غغ الطشف ػي
التؼمل فال هٌبص لٌب ػي تشك الوؼٌَٗبت الٌبرؤ ػي التذٗي .الومبل الحبػش ًحبٍل دساسٔ ربًت ٍاحذ
هي ّزُ الذػَی ٍَّ ،اهتٌبع ارتوبع التذٗي هغ التؼمل ٍ ،سٌَػح أى التذٗي ثوؼٌبُ الؼبم ثبلٌسجٔ الی
التؼمل ٍ ػذهِ ًسجتِ ٍاحذٓ ،ػلی الشغن هي أى التذٗي ٗستذػٖ الطبػٔ الوطلمٔ ،ئال أًِ الٗستذػٖ
الطبػٔ الؼو٘بء ٍ التٖ التجتٌٖ ػلی األسس ٍ ،الزٕ الٗزتوغ هغ التؼمل َّ الطبػٔ الؼو٘بء التٖ التؼتوذ
أسبس ًب هؼٌ٘بً ،الالطبػٔ الوحؼٔ.
األلفاظ الوحَرية
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التعقل ٍ التذيي ،دفاع عي التقارى

التؼمل ،الوؼٌَٗٔ ،التذٗي ،الطبػٔ ،التفتح الفكشٕ.

 .1ػؼَ الْ٘ئٔ الؼلو٘ٔ فٖ الوشکض اٙخًَذ الخشاسبًٖ التخظظی (هكتت االػالم االسالهی فٖ الحَصٓ الؼلو٘ٔ).
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استخذام العقل في استٌباط التعالین الکالهیة هي ٍجهة ًظر الفاضل الوقذاد
رضا برنجکار

1

مهدی سالکی

2

ئى الذساسٔ الوٌْز٘ٔ لؼلن الكالم ّٖ هي األثحبث الؼشٍسٗٔ فٖ األٍسبؽ الؼلو٘ٔ الوؼبطشٓ ٍ التٖ
لن تحع ثبالّتوبم الوطلَة حتی اٙىٗ ٍ .ستؼ٘ي هتكلوَ االهبه٘ٔ ثوٌْزٖ الؼمل ٍ الٌمل فی استٌجبؽ
التؼبل٘ن الذٌٗ٘ٔ ٍ الذفبع ػٌْب .الومبل الحبػش ٗتؼشع لذساسٔ ّزُ الوسألٔ ثٌْذ تحل٘لٖ لوإلفبت
الفبػل الومذاد الكاله٘ٔ ،لٌشی أًِ ک٘ف ٗستخذم الؼمل فٖ استٌجبؽ التؼبل٘ن الكاله٘ٔ ٍ .سٌشی أًِ
ٗتؼبطی هغ الؼمل ثبػتجبسُ هظذس ًا ٍ ثبػتجبسُ أدآ لخذهٔ الٌمل أٗؼ ًب ٍ .ئى ًْذ الؼمل الٌظشٕ األکخش
استخذاه ًب فٖ استٌجبؽ التؼبل٘ن الوزکَسٓ َّ کشف الوالصهبت ٍ ،الؼمل الؼولٖ األکخش استخذاه ًب َّ
الحسي ٍ المجح الؼملٖ ٍ .فٖ هزبل استٌجبؽ الؼمل فٖ ًطبق الٌمل ًزذ أى الفبػل الومذاد ٗستخذم الٌْذ
الَطفٖ ٍ ئػفبء الَحبلٔ للٌمل ،هؼبف ًب لإلربثٔ ػي الشجْبت هي خاللِ.
األلفاظ الوحَرية
الٌْذ الؼملٖ ،االستٌجبؽ ،الفبػل الومذاد ،الؼمل الؼولٖ ،الؼمل الٌظشٕ ،الؼمل االستٌجبطٖ.
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 .1دکتَس فٖ ربهؼٔ طْشاى.
 .2طبلت دکتَساُ فٖ ربهؼٔ طْشاى.

نخ
حمزةعلی اسالمینسب

1

علیرضا آلبویه

2

الذکتَس «هحوذػبثذ الزبثشٕ» هفكش ػشثٖ هؼبطش لِ هإلفبت کخ٘شٓ ٍ هتٌَػٔ ٍ ،ثْب حبص ػلی هٌضلٔ
هشهَلٔ ث٘ي الؼشة ٍ الغشث٘٘ي ٍ .لذ خبع الجحج فٖ التشاث اإلٗشاًٖ ٍ الًَ٘بًٖ ٍ الظَفٖ ٍ اإلسالهٖ
الخبلض ٍ الؼشثٖ الخبلض؛ ثْذف التخلض هوب تَارِْ األهٔ الؼشث٘ٔ هي تَتشاتٗ ٍ ،شی أى رزٍس
ػجذال
التخلفبت التٖ أطبثت األهٔ الؼشث٘ٔ تشرغ الی الفكش ٍ التشاث اإلٗشاًٖ (اسدش٘ش) ٍ ،أى أفشاد ًا ًظ٘ش
هل
ثي سجأ ٍ ،الوختبس ٍ ال٘وٌ٘٘ي استطبػَا هي خالل الٌفَر فٖ اإلسالم أى ٗجخَا الفكش اإلٗشاًٖ ٍ
االسشائ٘ل٘بت هخل الوْذٍٗٔ ٍ الشرؼٔ ٍ الَطبٗٔ فٖ ئطبس التش٘غ ٍ أى ٗشٍرَّب ث٘ي الوسلو٘ي .الومبل
الحبػش ٗتٌبٍل خظَص هسألٔ الوْذٍٗٔ فٖ أفكبس «هحوذ ػبثذ الزبثشٕ»ٗ ٍ .ج٘ي هي خالل استؼشاػِ
تمشٗش ًا دل٘م ًب للوْذٍٗٔ فٖ فكش الزبثشٕ ،أخطبء ّزا الوفكش ٍ صالتِ ٍ ادػبءاتِ الفبلذٓ للذػبهٔ الؼلو٘ٔ ٍ
استٌتبربتِ الٌبلظٔ ٍ التٖ تؼتوذ ػلی هظبدس اّل السٌٔ.
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دراسة ٍ ًقذ آراء الذكتَر عابذ الجابري في خصَص الوهذٍية

األلفاظ الوحَرية
ػجذال ثي سجأ ،الوختبس ،التش٘غ ،الوْذٍٗٔ.
ػبثذ الزبثشٕ،
هل

 .1طبلت هبرست٘ش /فشع االخالق /ربهؼٔ لن.
 .2دکتَس فٖ هؼْذ الؼلَم ٍ الخمبفٔ االساله٘ٔ.

islaminasab@hotmail.com
alireza.alebouyeh@gmail.com
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هعٌی الحیاة ،أهویة ٍ أداء الٌبَة
محمدمهدی القائمیاالمیری

تلؼت الٌجَٓ دٍس ًا ّبه ًب ٍ أسبس٘بً فٖ هٌح الح٘بٓ الجششٗٔ الوؼٌی الوطلَةّ ٍ ،زا خبص ثبلٌجَٓ ٍ
االًج٘بء ،فل٘س ثاهكبى إٔ هٌْذ ثششٕ أٍ لَٓ ػمل٘ٔ أى توٌح الح٘بٓ الزذٗذٓ ثؼذ الوَت طجغٔ هؼٌ٘ٔ ٍ
تشسوْب ٍ تؼشػْب للجششٗٔ ٍ ،تشی أى دٍس الذً٘ب ثوٌضلٔ الومذهٔ لتأه٘ي السؼبدٓ األثذٗٔ فٖ الؼبلن
األخشٍٕ ٍ ،ثْزا فاًْب تزؼل الح٘بٓ الذًَ٘ٗٔ ّبدفٔ ٍ ،تجج الٌشبؽ ٍ سٍح األهل فٖ ّزُ الح٘بٓ ٍ .هي
خالل تفس٘ش ثؼغ الظَاّش ـ کبلوَت ٍ الششٍس ـ ثتفس٘ش ٍالؼٖ تجج سٍح األهل فٖ ح٘بٓ الجششٍٗٔ .
هي خالل تَط٘تْب ثؼذم التؼلك ثبلذً٘ب ٍ االتظبل ثبلوجذأ األػلی تجج فٖ ح٘بتِ الْذٍء ٍ الطوأًٌٍ٘ٔ ،
تحذ هي اػطشاثِ الٌفسٖ ٍ .هي خالل تشس٘خ ًظبم األسشٓ ٍ اٗزبد األٍاطش
تٌزِ٘ هي الغشثٔ ٍ ،ل
االرتوبػ٘ٔ ٍ سفغ الخالفبت المَه٘ٔ تْ٘ئ لِ ح٘بٓ ارتوبػ٘ٔ ّبدفٔ تمشى لِ الكوبل ٍ السؼبدٓ.
األلفاظ الوحَرية
الٌجَٓ ،الح٘بٓالط٘جٔ ،هؼٌ٘بلح٘بٓ ،الشػب ،الخلَد.
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 .1دکتَس فٖ ربهؼٔ الوظطفی الؼبلو٘ٔ.

نخ
عبدالمجید طالبتاش

1

اختالف الج٘بى المشآًٖ فٖ رکش األًج٘بء ثبلؼٌَاً٘ي التبل٘٘ي« :الشسَل» ٍ «الٌجٖ» طبس سجج ًب إلثشاص
الؼلوبء آساءّن ثشأى ّزا االختالف فٖ التؼج٘ش ٍ .لذ دسسٌب ّزُ الوسألٔ فٖ اٗٙبت ٍ الشٍاٗبت ٍ
الٌظَص الكاله٘ٔ ٍ ،تَطلٌب الی أى االستؼوبل المشآًٖ ٗلحظْوب ثشكل ٍاحذ ٍ .ػخشًب ػلی سٍاٗبت
هشٍٗٔ ػي األئؤ تذل ػلی أى الٌجٖ ٗسوغ طَت الولك ٍ ٗشاُ فٖ الوٌبم ٍ ،أهب الشسَل فاًِ ٗشاُ
فٖ ال٘مظٍٔ ،لْزا فاى الٌسجٔ ثٌْ٘وب ّٖ الؼوَم ٍ الخظَص الوطلك ٍ .هي المشى الخبلج ـ ثبػتجبسُ أٍل
تبسٗخ ػخشًب ػلِ٘ لج٘بى الفشق ث٘ي اللفظ٘ي الوزکَسٗي ـ اشتْش أى الٌسجٔ ثٌْ٘وب ّٖ الؼوَم ٍ الخظَص
الوطلك ٍ ٍفك هؼ٘بس الششٗؼٔ الومذسٔ َّ الكتبة ٍ الوؼزضٓ ٍ .السجت لْزا االختالف َّ اختالف

الذٍاػٖ ٍ الوجبًٖ أللَال األئؤ ،ئال أًِ الٗضال َٗارِ الوؼبسػٔ هي لجل ثؼغ الوتأخشٗيٗ ٍ .شی

آٗٔ ه لال الش٘خ الوظجبح ال٘ضدٕ ـ تجؼ ًب لمَل الؼالهٔ الطجبطجبئٖ ـ أى االختالف ثٌْ٘وب َّ فٖ ئتوبم الحزٔ
فٖ الشسَل ،ئال أًٌب ًشی ػذم ٍفبء استذاللِ ثزلك.
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استعوال «الرسَل» ٍ «الٌبي» في العقائذ االسالهیة

األلفاظ الوحَرية
الٌجٖ ،الشسَل ،الَحٖ ،هلك الَحٖ ،الؼمبئذ اإلساله٘ٔ.

 .1دکتَس فٖ الزبهؼٔ الحشٓ ـ فشع کشد.
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العٌاصر االساسیة لإلهاهة في رسائل الوعصَهیي هي االهام علي ٍ حتی االهام الباقر

فاطمه شریعتی الکمالآبادی

2

التشاث الوكتَة للوؼظَه٘ي لِ أّو٘ٔ ثبلغٔ ـ ثبػتجبسُ ثج٘بى ًفس الوؼظَم ٍ هكتَث ًب ثٌبًِ ـ

فٖ الكشف ػي آساء أّل الج٘ت فٖ الوزبالت الوختلفٔ هي الوؼبسف الذٌٗ٘ٔ .کوب تؼذ ّزُ الشسبئل

هؼ٘بس ًا لتم٘٘ن الٌظَص األخشی ٍ .ئى سسبئل الوؼظَه٘ي هي رولٔ التشاث الوكتَة الزٕ أغفل ٍ
لن ٗحع ثبالّتوبم الوطلَة فٖ دساسٔ أثحبث اإلهبهٔ .الومبل الحبػش ٗحلل األثؼبد الوختلفٔ لإلهبهٔ

ثبالػتوبد ػلی سسبئل االهبم ػلٖ ٍ حتی االهبم الجبلش ٍ .ػلی ػَء ّزُ الٌظَص فاى لالهبهٔ
هفَْه ًب رٍ أثؼبد ػذٗذٓ ،الٌٗفك ثؼؼْب ػي الجؼغ اٙخش ٍ .ئى هي لَاصم ل٘بدٓ األهٔ التحلٖ ثبألٍطبف
االلْ٘ٔ ٍ الظفبت الٌجَٗٔ ٍ الظفبت الشخظ٘ٔ الجبسصٓ.
األلفاظ الوحَرية

االهبهٔ ،هكبت٘ت االئؤً ،ظَص االهبهٔ ،الٌظشٗٔ الكاله٘ٔ.
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علی راد

1

 .1دکتَس فٖ ربهؼٔ طْشاى (فشدٗس فبساثی).
 .2طبلت دکتَساُ فٖ ػلَم المشآى ٍ الحذٗج ـ ربهؼٔ اطفْبى.

Ali.rad@ut.ac.ir

نخ
السید غالمعباس الموسویمقدم

1

محمد الجعفری

2

الزي هَرَد هبدٕ رٍ رسن ،ئال أى رسوِ لط٘ف ٍ ،األطل األٍلٖ فٖ خلمِ َّ أًِ غ٘ش هشئٖ ،ئال
أًِ لذ ٗتزسن ٍ ٗتوخل فٖ ثؼغ األح٘بى ٍ الظشٍف ٍ .الوشاد ثتوخل الزي َّ أًِ ٗوكي لحَاس اإلًسبى
ئدساکِ ثأشكبل هختلفٔ دٍى أى تتغ٘ش حم٘متِ ٍ .التزسن ثْزا الوؼٌی (أى ٗكَى رسو ًبٗ ٍ ،شغل ح٘ض ًاٍ ،
ٗكَى هشئ٘ ًب) ٗوكي استٌجبطِ هي اٗٙبت ٍ الشٍاٗبت االساله٘ٔ .فجاهكبى الزي أى ٗتوخل ٍ ٗتزسن
ثح٘ج توكي سؤٗتِ ٍ ،الٌوبرد الكخ٘شٓ الوٌمَلٔ فٖ الشٍاٗبت تخجت ئهكبى التزسن ٍ التوخل هؼ ًبٗ ٍ .وكي
ئحجبت رلك ثبللحبظ الؼملٖ اٗؼ ًب ئرا هب لَحظت الوبدٓ األٍلی لخلك الزي.
األلفاظ الوحَرية
الزي ،التوخل ،التزسن ،الٌمل ،الؼمل ،الزسن الكخ٘ف ،الزسن اللط٘ف.

 .1هبرست٘ش فٖ ػلن الكالم فٖ هإسسٔ االهبم الخوٌٖ٘ التؼل٘و٘ٔ الجحخ٘ٔ.
 .2دکتَس فٖ هإسسٔ االهبم الخوٌٖ٘ التؼل٘و٘ٔ الجحخ٘ٔ.

Mousavi253@yahoo.com

Mjafari125@yahoo.com
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تجسن الجي ٍ رؤيته هوي هٌظار العقل ٍ الٌقل
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