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  کلمة الناشر

  اهللا الرحمن الرحيم بسم
بـين   آلـه الطيّ   ی سـيدنا ونبينـا محمـد وعلـ        یهللا رب العالمين والصالة والسالم عل      الحمد

ه عالمنا اليوم فـي مختلـف    التطّور المعرفي الذي يشهدإّند،  وبع. الطاهرين المعصومين 
أت فرصـاً فريـدة لالطـالع    ة بعد ثـورة االتـصاالت الحديثـة التـي هّيـ        المجاالت، بخاصّ 

  . آفاق واسعةیإلوالتعليم الواسع، ودفعت بعجلة الفکر والثقافة 
 يوم تطّوراً جديداً في البحوث العلمية، وفي المنـاهج           اإلنسان يترقّب في کلّ    غداو

حبيـسة   ومع کلّ ذلک بقيت بعض المناهج الدراسية ،تطّور الهائلالتي تنسجم مع هذا ال    
  .الماضي ومقرراته

، انبثقت ثورة + أن بزغ فجر الثورة االسالمية المبارکة بقيادة اإلمام الخمينيوبعد
ا حدا برجال العلم والفکر في الجمهورية اإلسالمية أن يعملوا           ممّ ،یية وثقافية کبر  معل
؛ اإلسالمية بـشکل خـاصّ  و جديدة لمجمل العلوم اإلنسانية،    دراسية  صياغة مناهج  یعل

 الدراسـية فـي الحـوزات العلميـة     الکتـب  جذرياً وأساسـياً فـي     راًفأحدث هذا األمر تغيي   
  .والجامعات األکاديمية

؛ أخـذت   )لـه مّدظّ( إرشادات قائد الجمهورية اإلسـالمية اإلمـام الخـامنئي          ظلّ وفي
 ی الدراســية وتحــديثها علــکتــبعاتقهــا تجديــد ال یالثقافيــة علــوسات العلميــة المؤّســ
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 هـي ثمـرة جهـود کبـار الفقهـاء      یة منـاهج الحـوزة العلميـة، التـ    مختلف الصعد، بخاصّ 
  .والمفکرين عبر تاريخها المجيد

 في الحديث المنهج العلمي ي تبنّی العالمية إل|ی هنا بادرت جامعة المصطفمن
دوين الکتب الدراسية لمختلف المراحـل       وت ،نظامها الدراسي، وفي التأليف، والتحقيق    

مـا ينـسجم مـع المتغّيـرات       ب الموضـوعات    یشـتّ في  الدراسية ولجميع الفروع العلمية، و    
  .الحاصلة في مجمل دوائر الفکر والمعرفة

تدوين کتب دراسية علی االُسس  ليساهموا في ؛ بمخاطبة العلماء واألساتذة  فقامت
کعلـوم القـرآن،    : ة، ولـسائر العلـوم اإلنـسانية      اصّـ  للعلوم اإلسـالمية خ    المنهجية الحديثة 

 وعلـم الکـالم والفلـسفة، والـسيرة والتـأريخ،            صـول،  واالُ  والحديث والفقـه، والتفـسير،    
 طابعاً أکاديمياً لمناهجواألخالق، واآلداب، واالجتماع، والنفس، وغيرها، حملت هذه ا

 فـي مدرسـة      العلميـة  ات الجانـب العلمـي األصـيل المتّبـع فـي الحـوز            یمع حفاظها علـ   
  . الرسالية^البيت أهل

 ی إلـ  | العالميـة  ی أجل نشر هذه المعارف والعلوم، بادرت جامعة المصطف        ومن
لتحقيق، وترجمـة، ونـشر کـلِّ       »  العالمي للترجمة والنشر   |یمرکز المصطف «تأسيس  

ا ألّفـه أو حقّقـه العلمـاء واألسـاتذة فـي مختلـف       ما يصدر عن هذه الجامعة الکبيرة، ممّ  
  .االختصاصات وبمختلف اللغات

ونهـج   نـصوص الحـديث    دروٌس فـي   ،ئقـار ال ي الذي بين يديک عزيز    والکتاب
  باللغـة الفارسـية  ههو مفردة من مفردات هذه المنظومة الدراسية الواسعة، قام بتأليف  البالغة

  .الشيخ مهدي المهريزي، نقله إلی اللغة العربية الدکتور أنور الرصافي األستاذ الفاضل
 ی الجليـل علـ  لمترجمـه  تـسجيل تقـديره   ی العـالمي علـ  ی مرکز المـصطف  ويحرص

مابذله من جهد وعناية، کما يشکر کلَّ من ساهم بجهوده إلعداد هذا الکتاب وتقديمه 
  .للقراء الکرام



 ٧کلمة الناشر      

 العلماء واألساتذة وأصحاب الفضيلة للمساهمة فـي        ی الختام نتوّجه بالرجاء إل    وفي
ة وخبرات علمية ومنهجيـة، وأن      ء بما لديهم من آراء بنّا     ترشيد هذا المشروع اإلسالمي   

 لتالفيهمـا فـي     ؛ اإلنسان عـادة   انيبعثوا إلينا بما يستدرکون عليه من خطأ أو نقص يالزم         
  . التوفيق والسداد، واهللا من وراء القصدی وتعالتبارکالطبعات الالحقة، نسأله 

  
  
  

   العالمي|مرکز المصطفی  
  للترجمة والنشر  

  





  
  قسم المناهج الدراسيةمة مقّد
رأس  مهّمة التربية والتعلـيم علـى    ـ  عبر تاريخها المجيد ـ وضعت الحوزات العلمية

 معارف اإلسالم السامية إيصالية، األمر الذي ضمن ساس رساالتها األمهاّمها و جزءاً من
، وفـي هـذا    بأمانـة علميـة صـارمة    األجيـال المتعاقبـة    خـالل إلينـا    ^وعلوم أهل البيت  

  . بالمناهج الدراسية التعليمية تلک الحوزة العلمّيةطار جاء اهتماماإل
  الحــالي، وثــورةي شــهده عــصرناذ التکنولــوجي الــالتطــّورمّمــا ال شــّک فيــه، أّن و

ى أصـبح بمقـدور     ، حتّـ   والمعرفة  العلم حقل تحّوالً هائالً في     اأفرزتاالتصاالت الکبری   
وع فـر ات والمعارف الالزمة في جميع ال     البشرية في عالم اليوم أن تحصل على المعلوم       

رة محـلّ    فقد حلّت األساليب التعليمية الحديثـة والمتطـوّ        ؛ وبسهولة ويسر  بسرعة قياسية 
 نحـو تحقيـق   بسرعة التطّورات هذه   سارت ، و  کّماً و نوعاً   الموروثةاألساليب القديمة و  

  .األهداف التعليمية المنشودة
ة يــ کمؤســسة حــوزوضّما الِخــ فــي هــذ العالميــة’جامعــة المــصطفى وبــرزت

تأخذ على عاتقها مسؤولية إعـداد الکـوادر العلميـة والتعليميـة األجنبيـة فـي                وأکاديمية  
 حيث تعکف أعداد غفيرة من الطلبـة األجانـب الـذين ينتمـون      ؛مجال العلوم اإلسالمية  

 وضـمن   ،إلى جنسيات مختلفة على مواصلة الدراسة في مختلف المـستويات التعليميـة           
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  .العلوم اإلنسانية التابعة لهذه الجامعة وميةاإلسالالعلوم  من فروع العديد
ّن العلوم والمعارف اإلسالمية التي يتوافر عليهـا الطلبـة األجانـب            فإوبطبيعة الحال،   

 ’جامعـة المـصطفى    مّمـا دفـع   تتمايز بتمايز البلدان واألصـقاع التـي ينتمـون إليهـا،            
البلـدان   لطبيعة التمـايز الـذي يفرضـه تنـّوع        تدوين مناهج حديثة تستجيب    إلی العالمية

  .وتنوع حاجات مواطنيها
 وسـماحة قائـد   ،+روها وال سّيما اإلمام الخميني   الحوزة ومفکّ  أساتذةلطالما أکّد   

سـاليب   إلـی األ    التعلـيم الحـوزوي    يـستند علـى ضـرورة أن      ) هظلّـ  دام(الثورة اإلسـالمية    
فقـه الجـواهري، وأن يـتّم سـوقه نحـو           الحديثة المستلهمة مـن منـاهج االسـتنباط فـي ال          

 وفي هذا السياق نشير إلـى مقطـع مـن الکلمـة المهّمـة التـي                 ،مسارات التألّق واالزدهار  
 مخاطباً فيها رجـال  م،۲۰۰۷في عام  ) هدام ظلّ (د الخامنئي   ألقاها سماحة قائد الثورة السيّ    

  : الدين األفاضل
هد تعجـيالً متـسارعاً فـي       بالطبع، إّن حرکة العلم في العقدين القادمين ستش       

وفيمـا  ،  ...حقول العلم والتکنولوجيا مقارنة بما مّر علينا في العقدين المنصرمين           
يتعلّق بالمناهج الدراسية يجب علينا توضيح العبارات واألفکـار التـي تتـضّمنها             
تلک المناهج إلى الدرجة التي تنزاح معها کلّ العقبات التي تقف في طريق مـن               

  . األفکار، طبعاً، دون أن نُهبط بمستوى الفکرةيريد فهم تلک
 أن  ـ  وهللا الحمـد  ـ في الحقيقة، لقد استطاعت الثورة اإلسالمية المبارکة فـي إيـران  

ومـن  . هائلـة لتفعيلهـا و تطويرهـا      بطاقات وإمکانـات    والجامعات   المحافل العلمية    تسند
جواء التي أتاحتها هذه  وبفضل األ،^البيت هذا المنطلق، واستلهاماً من نمير علوم أهل

 العالمية’جامعةالمصطفىالثورة العظيمة إلحداث طفرة في النظام التعليمي، أناطـت          
إلی مرکز المناهج الدراسية التي تنسجم مع النظام المذکور ترجمة وطباعة ونشر  مهّمة  

، الکفــوءةجــان العلميــة والتربويــة اللّباالعتمــاد علــی   العــالمي؛ وذلــک|المــصطفی



 ١١      قسم المناهج الدراسيةمة مقّد

  .هاة باإلقليمية والدولية الخاصّاألهمية هذه المناهج بالترکيز على وتنظيم 
 فـي مجـال تـدوين    عاليةملک خبرة ت  العالمية ’جامعة المصطفى ّن  فإ وللحقيقة،

نتـاج  ث حقّقـت تحـّوالً جديـداً فـي ميـدان إ            حيـ   والبحـوث العلميـة؛    المناهج الدراسية 
منـاهج الخاصّـة بالمؤّسـستين       في تدوين مجموعـة ال     ا وذلک من خالل تجربته    المعرفة،

 مؤّسـسه «و» اإلسـالمّية المرکز العالمي للدراسـات      «: وهما ، عنهما تالسابقتين التي انبثق  
  .»الحوزات والمدارس العلمية في الخارج

في مجـال تـدوين المنـاهج إصـدار     الجامعة  هوکانت حصيلة الفعاليات العلمية لهذ    
  مـنهجٍ  مئتـي ، وإعـداد أکثـر مـن        هـا رج وخا  الـبالد  داخللـ  دراسي   أکثر من مئتي منهجٍ   

المهـدي   مـام اإل رعايـة   وفـي ظـلّ    ،ة، والتـي نأمـل بفـضل العنايـة اإللهيـة           علميّ اسٍةوکّر
 في نشر الثقافة والمعـارف اإلسـالمية      قليل أن تکون قد ساهمت بقسط ولو      #المنتظر
  .دية األصيلةالمحّم

ويـثّمن  وائـل،  األ علـى أيـدي الـرّواد       العـالمي  ’وبدوره يـشّد مرکـز المـصطفى      
لجامعـة   العلميـة التابعـة      للّجـان لتعـاون البنّـاء     لعن شـکره    جهودهم المخلصة، کما يعلن     

 فـي تلبيـة المتطلبـات التربويـة     المبارکـة  هـذه االنطالقـة    ة مواصـل   علـی  |المصطفی
  .ةجديد للمعايير الطبقاً ،والتعليمية من خالل توفير المناهج الدراسية

نـصوص   دروٌس فـي الکريم الذي يحمل عنوان   رئ  يدي القا  الذي بين    والکتاب
، قـام   مهـدي المهريـزي     هو ثمرة تأليف األستاذ الفاضل الـشيخ       نهج البالغة  و الحديث
  .أنور الرصافي الدکتور العربيةإلی  الفارسية من اللغة هتبترجم

ويحرص مرکز المصطفی العالمي علی تسجيل تقديره و شکره للمترجم المحتـرم      
  .جهد وعناية، کما يشکر کلّ من ساهم بجهوده إلعداد هذا الکتابعلی ما بذله من 

کما ال يفوتنا أن نتوّجه بالرجاء إلی العلماء و األساتذة و أصحاب الفـضيلة أن               
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يبعثوا إلينـا بإرشـاداتهم، و بمـا يـستدرکونه عليـه مـن خطـأ أو اشـتباه؛ لتالفيـه فـي               
  .الطبعات الالحقة

  .هللا من وراء القصدنسأله تعالی التوفيق والسداد، وا
  

  العالمية’ جامعة المصطفى   
  العالمي’ مرکز المصطفى  

  للترجمة والنشر          
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  ١١٨................................................................................................كتب األدعية والزيارات : الثاني
  ١٢٧........................................................................عصر تدوين الجوامع الحديثية: الدور الثالث

  ١٢٧...............................................................................................كتابة شروح للكتب الحديثية. ١
  ١٢٧.......................................................................................................الكتب الحديثيةترجمة . ٢
  ١٢٧..............................................................................................تدوين جوامع حديثية ضخمة. ٣

  ١٢٨.................................................................................................................. الجوامع الحديثية الفقهية    )أ
  ١٢٨......................................................................................................................................الوافي  : االول
  ١٣٠............................................................................................................................وسائل الشيعة   : الثاني
  ١٣٢..............................................................................................................................بحاراألنوار   : الثالث
  ١٣٦...................................................عوالم العلوم والمعارف واألصول من اآليات واألخبار واألقوال          : الرابع

  ١٣٧..................................................................................................................مستدرك الوسائل   : الخامس
  ١٣٨............................................................................................................ الحديثية التفسيرية    الجوامع )ب

  ١٤١.................................................................................................العصر الحاضر: الدور الرابع
  ١٤١...............................................................................................................المعجم المفهرس. ١
  ١٤١.............................................................................................................التصحيح والتحقيق . ٢
  ١٤٢....................................................................................................................كتابة المسانيد. ٣
  ١٤٣.................................................................................................التلخيص وكتابة المنتخبات . ٤
  ١٤٣................................................................................................................الجوامع الحديثية  . ٥
  ١٤٣.................................................................................................................تنقيح االحاديث. ٦
  ١٤٤...............................................................................................الكمبيوتر في خدمة الحديث. ٧

  ١٤٥..............................................................................................أدوار الحديث عند أهل السنة. ٤
  ١٤٥...........................................................................................عصر حظر الكتابة: الدور األول
  ١٤٥..................................................................................................عصر التدوين: الدور الثاني
  ١٤٧............................................................................عصر تدوين كتب الحديث: الدور الثالث

  ١٤٨.................................................................................................................صحيح البخاري. ١
  ١٤٨......................................................................................................................صحيح مسلم. ٢
  ١٤٩....................................................................................................................سنن ابن ماجة. ٣
  ١٤٩.....................................................................................................................سنن أبي داود. ٤
  ١٥٠.....................................................................................................................سنن الترمذي. ٥



 نهج البالغة ونصوص الحديث دروٌس في      ١٦

  ١٥٠.......................................................................................................................سنن النَّسائي. ٦
  ١٥٢..........................................................................عصر تدوين الجوامع الحديثية: الدور الرابع

  ١٥٢................................................................................................................. الجوامع الحديثية  )أ
  ١٥٤................................................................................................................... المستدركات)ب
  ١٥٤............................................................................................................................ الشروح )ج

  ١٥٤.............................................................................................العصر الحاضر: الدور الخامس
  ١٥٥.............................................................................................................التصحيح والتحقيق . ١
  ١٥٥.............................................................................................................المعاجم والفهارس . ٢
  ١٥٥.............................................................................................................استخدام الكمبيوتر. ٣

  ١٥٧..................................................................................التصنيف الموضوعي للكتب الحديثية. ٥
  ١٥٧........................................................................................................الجوامع الحديثية: أوالً
  ١٥٧...................................................................................................... الجوامع الحديثية للشيعة  )أ

  ١٥٨............................................................................................. الجوامع الحديثية ألهل السنة )ب
  ١٥٨........................................................................................................................العقائد: ثانياً
  ١٥٩...........................................................................................................................الفقه: ثالثاً
  ١٥٩........................................................................................................................ كتب الشيعة)أ

  ١٥٩................................................................................................................ كتب أهل السنة)ب
  ١٦٠......................................................................................................االدعية والزيارات: رابعاً

  ١٦٠....................................................................................................................التفسير: خامساً
  ١٦١........................................................................................................................ كتب الشيعة)أ

  ١٦١..................................................................................................................كتب أهل سنة. ب
  ١٦١....................................................................................................األخالق واآلداب: سادساً
  ١٦٢..........................................................................................................التاريخ والسيرة: سابعاً
  ١٦٢............................................................................................................الطّب والصحة: ثامناً
  ١٦٢......................................................................................................................النوادر: تاسعاً

  َمْعرِفَةُ نَْهجِ الَبالغَِة: القسم الثالث

  ١٦٧...............................................................................................................أهمية نهج البالغة. ١

  ١٧١...................................................................................................جمع نهج البالغة وتدوينه. ٢
  ١٧١........................................................................................................عبيداهللا بن أبي رافع. ١



 ١٧الفهرس      

  ١٧١.....................................................................................................زيد بن وهب الُجَهيني. ٢
  ١٧٢....................................................................................................محمد بن قيس البجلي. ٣
  ١٧٢...............................................................................................................األصبغ بن نباتة. ٤
  ١٧٢.........................................................................................................إسماعيل بن مهران. ٥
  ١٧٢................................................................................... أبوإسحاق إبراهيم بن هاشم القمي. ٦
  ١٧٣.............................................................................................صالح بن أبي حماد الرازي. ٧
  ١٧٣.......................................................................................).   ه٢٠٦المتوفّى (هشام الكلبي . ٨
  ١٧٣...............................................................................................إبراهيم بن سليمان النِّْهمي. ٩
  ١٧٣......................................................)   ه٢٢٥المتوفّى (أبوالحسن علي بن محمد المدائني . ١٠
  ١٧٣...........................................................................).   ه٣٣٢المتوفّى (عبدالعزيز الجلودي . ١١
  ١٧٤............................................................................).    ه٢٥٢المتوفّى (سني عبدالعظيم الح. ١٢
  ١٧٤...................................................................................).   ه٢٨٣المتوفّى (إبراهيم الثقفي . ١٣
  ١٧٤.................................................................................................. محمد بن خالد البرقي. ١٤
  ١٧٤................................................................................. محمد بن أحمد الكوفي الصابوني. ١٥
  ١٧٤.............................................................................................محمد بن عيسى األشعري. ١٦
  ١٧٥............................................................................................).   ه٢٥٥المتوفّى (الجاحظ . ١٧

  ١٧٥........................................................).   ه ٥١٠المتوفّى (عبدالواحد بن محمد التميمي اآلمدي . ١
  ١٧٥..................................................................................).    ه ٤٥٤المتوفّى  (أبوعبداهللا القضاعي . ٢
  ١٧٦.................................................................................................).   ه ٥٤٨المتوفّى  (الطبرسي . ٣
  ١٧٦........................................................................................).   ه٦٥٦المتوفّى  (ابن أبي الحديد  . ٤

  ١٧٧...............................................................................................................البالغة مصادر نهج. ٣

  ١٨١................................................................................شُروح نَْهج البالغَة َوتَرجماتُُه َوَمعاُجمُه. ٤
  ١٨١.......................................................................................................................... الشروح)أ

  ١٨٥.................................................................................................................... الترجمات)ب
  ١٨٦........................................................................................................................ المعاجم)ج
  ١٨٧................................................................................................................. المستدركات)د
  ١٨٨........................................................................................................... حول نهج البالغة)  ه

  ١٩١.......................................................................................................موضوعات نهج البالغة. ٥



 نهج البالغة ونصوص الحديث دروٌس في      ١٨

  ١٩٨......................................................................................................... اهل البيت والخالفة)أ
  ٢٠٠......................................................................................................................... التقوى)ب
  ٢٠٣............................................................................................................ السياسة واالدارة)ج

  ٢١٧.......................................................................................................................فهرس المصادر
  ٢١٧................................................................................................................................الكتب

  ٢٢٣...........................................................................................................................المجالت
 




