التحدیات المستجدة للعالم اإلسالمي

و ّتعرف هذه الدراسة أهم التحدیات التي یواجها العالم اإلسالمي و الصحوة اإلسالمیة
في الساحتین الداخلیة و الخارجیة لسیفید منها أصحاب الدراسة و التحقیق و ینتفع
منها متتبعي أحداث المنطقة.
الکلمات الدلیلیة :الصحوة اإلسالمیة ،الحرة اإلسالمیة ،التحدیات المستجدة ،العالم
اإلسالمي ،االستکبار العالمي ،الکیان الصهیوني.
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سیدعلی مرادخانی
الملخص
التعرف علی عراقیل الصحوة اإلسالمیة و مشاکلها و تحدیاتها مع معرفة تدابیر العدو
من أجل میل هذه الصحوة و تحریفها تجعلنا أن نحول دون استرجاع الحکومات
اإلسالمیة إلی السلطة الغربیة و االستکبار من جدید .االهتمام بهذه األزمات أو رفعها
أو تقلیصها إلی أدنی الحد یبدو ضروری ًا إلنجاح الصحوة التي حصلت في البلدان
اإلسالمیة و العالم اإلسالمي.

االعتدال و االقتصاد معیار إسالمي رصین
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حمزه خان بیگی
الملخص
لقد اعتبر الین اإلسالمي و المسلمین باألمة الوسطی و المعتدلة و یبین ذلک أهمیة
االعتدال في المجتمع اإلسالمي اآلمر الذي قد یغفل عنه و تمت في هذه الدراسة
معالجة االعتدال لغة و اصطالح ًا و بعد تبیینهما استنادا ً باآلیات و الرورایات تم التطرق
إلی أهمیة االعتدال في الکمال الفردي و االجتماعي و تبین دوره في الحصول علی
الشخصیة االیمانیة المطلوبة و ازدهار الحضارات و دیمومة النعم و الخیرات.
الکلمات الدلیلیة :االعتدال ،االقتصاد ،العدل ،اإلفراط ،التفریط ،األمة الوسطی.

أهمیة القضاء و االستقالل فیه في الحقوق االسالمیة

في هذه المقالة بعد تعریف القضاء في اإلسالم تم التطرق إلی أهمیة القضاء کما ذکرنا
تم جمع معلومات هذا
نماذج من هذه االستقاللیة في زمن النبی والخلفاء الراشدینّ .
المقال بالطریقة المکتبیة و استنج في نهایة المطاف أن الحقوق اإلسالمیة تتصدر
المکاتب و المداس الحقوقیة في العالم بما فیها من تبیین الحدود و األحکام القضائیة
االستقالل.
الکلمات الدلیلیة :الحقوق اإلسالمیة ،الحضارة البشریة ،االستقالل فی القضاء ،أهمیة
القضاء ،العدالة االجتماعیة.
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آبتین امیری
الملخص
یشتمل الحقوق االنسانیة علی معطیات خاصة قلما تطرق إلیها ویعد استقاللیة القضاء
و القاضي رکنان هامان في عملیة القضاء اإلسالمي ففي زمن النبی و الخلفاء الراشدین
کانت للقاضي استقاللیة لم تسمح التدخل ألحد و لو کان خلیفة.

الحرب اإلعالمية من منظور آراء قائد الثورة اإلسالمیة
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زهرا قاسمی
الملخص
تعد الحرب اإلعالمية حرب ًا یستخدم فیها العدو العدوان العسکري بل یحمل إرادته و
یتوخی توفیر مصالحه بغیر حرب و یشتمل هذا الهجوم مختلف الشرائح االجتماعیة و
یقصد العدو من ورائه استهداف کل الطبقات و األوساط االجتماعیة و من ثم إسقاط
النظام و تحویل تنظیمه السیاسي و ال یقل شأنا من الحرب العسکریة یستهدف فیها
العدو المعنویات و االیمان و العزائم و المارف و أرکان النظام لیهدمها کلها.
تبغي هذه الدراسة تبیین هذه الحرب من منظور قائد الثورة اإلسالمیة و نبین فیها
میزات هذه الحرب و أهدافها و أهداف العدو فیها و أهمیتها من منظور قائد الثورة
اإلسالمیة.
الکلمات الدلیلیة :الرؤیة السیاسیة ،الحرب اإلعالمیة ،السیطرة اإلعالمیة ،الحرب
النفسیة ،االستبداد.

حلول قرآنیة للوحدة و التقریب
عبدالصمد مرتضوي
الملخص

الکلمات الدلیلیة :القرآن ،الوحدة ،التقریب ،الخالف.
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بقراءة القرآن الکریم و التأمل فیه نجد أنه یتحدث عن نوعین من االختالف أحدهما
إیجابي و اآلخر سلبي االختالف في الخلق و الطبیعة و الکون و حتی النصوص
الدینیة إیجابي لکن االختالف الناجم عن المراء و العصبیة و الجهل تعد کلها من
االختالفات السلبیة.
إن القرآن الکریم کأفضل کتاب للقانون البشري و کأفضل تخطیط للحیاة یقدم حلو ً
ال
لنزع الخالفات و تحقیق التقریب فیما بین الناس تکون لها أهمیة واسعة و أهم هذه
الحلول هي -1 :الرجوع إلی القران و السنة لحل الخالفات  -2االلتزام بأوامر تخدم
التقریب و التالحم  -3االهتمام بإصالح ذات البین  -4تحاور العلماء و التثاقف بینهم
و قد تطرقنا باألخیر في هذا المقال مفص ً
ال.

تفسیر «جوامع الجامع» و فقه المذاهب االسالمیة
الدکتور کریم دولتی
الملخص
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إن اباعلیالفضل بن حسن الطبرسی أحد أعالم القرن الخامس و السادس للهجرة
للتفسير و قد أثبت مهارته في التفسير بتأليف تفسيرين عميقين و کتابة تفسير جوامع
الجامع تمثل رؤية منه إلی فقه المذاهب اإلسالمية .لقد درسنا في هذا المقال هذا
التفسير و المواضع التي تحکي الخالفات الفقهية و قسناها باآراء الفقهية و تبين أنه
استخدم أحد عشر رأي ًا فقهي ًا للشافعية و ثمانية آراء للحنفية و رأي ًا للشيعة و لم يشر
أبدا إلی اآلراء الحنبيلية في تفسيره .و ذکر في أربعة مواضع کالم ًا عن أئمة الشافعية
و الحنفية.
إن ذکر آراء المذاهب األخری و فتاواهم بجانب اآلراء الشيعية يشير إلی سيطرته علی
علن الخالف رغم شهرته کمفسر للقرآن الکريم.
الکلمات الدليلية :تفسير جوامع الجامع ،الطبرسی ،فقه المذاهب االسالمية ،التفسير
المقارن ،آيات االحکام ،علم الخالف.

األسالیب المختلفة للتعلیم في مدارس العلوم الدینیة

لقد سعینا في هذا المقال أن نقدم بعض األسالیب الجدیدة للتعلیم کی نوفر للعلم و
التعلیم خطوات إیجابیة لتحقیق األهداف التعلمیة المبتغاة.
الکلمات الدلیلیة :األسالیب ،المعلم ،المدارس ،العلوم الدینیة.
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حمیدرضا عسکری نژاد
الملخص
للمعلمین في تربیة الجیل البشري الصالح للمجتمع دور کبیر دون شک و نظرا ً لهذاألمر
مهما تزود المعلمون بتقنیات و أسالیب جدیدة للتعلیم فإنهم ینجحون في عملهم
التعلیمي أکثر .و بما أن النبی کان معلم البشریة کلها و نظرا ً إلی حدیث «اطلبو العلم
من المهد إلی اللحد» یجب علی االنسان أن یتابع مسیرة النبي هذه و کما یستدرک من
األحادیث التعلیم رکن أساس للمجتمع و لکی یتعرف المعلم المعاصر الطرق الجدیدة
للتدریس و ینجح في عمله یجب أن یأخذ هذه الطرق الجدیدة بعین االعتبار و علی
المتعلمین أن یعرفوا تلک الطرق و األسالیب.

الثورة الحسینیة عند أهل السنة قراءة وتحلیل
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حسین سرمد محمدی
الملخص
یتفق معظم أهل السنة مع الثورة الحسینیة و یرون قیام الحسین علیه السالم قیام ًا
مبتنی ًا علی الصواب و الحق و ثورة للظالم .و من هوالء العلماء القدامی ابن العماد ،و
التفتازانی ،و ابن الجوزی ،و بعض العلماء المعاصرین و اتخذ البعض سبیل الحیطة و
االعتدال کما یزعمون و یوافقون ضمنی ًا مع أعمال یزید الشنیعة الذین یویدون الثورة
الحسینیة من جهة و ال یجیزون لعن یزید و ال یستنکرو فعلته الشنعاء .یعتقد کل من
الفریقین ببعض المبادئ تطرقنا إلیها فی الدراسة.
الکلمات الدلیلیة :الحسین بن علی علیه السالم ،أهل السنة ،الثورة الحسینیة ،المعتدلین،
المویدون ،المستشرقون و المثقفون.

