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چکیده مقاالت به عربی /حیدر مسجدی

روایات صوم عاشوراء ،ماهیتها ،أنواعها ،و تحلیلها
عبد العلي باكزاد
الدكتور مهدي [عبد المهدي] الجاللي

نههال صههوم یههوم عاشههوراء اهتمههام علمههاء و محههدثي الفههریقین ،و صههار معتههرر اآلراء؛ بسههبب

اخهتالف الروایهات الهواردة فیهه ،حیهث وردت بشهأنه طا فتهان مهن الروایهات فهي کتهب الحههدیث
ً
الشیعیة .البحث الحاضر تناول دراسة هذه الروایات مهن الناحیهة السهندیة مضهافا إللقهاء نظهرة
سهریعة علهی مضههامین الروایهات بهههدف التعهرف علیهها و تقییمههها ،و أسهلوبنا فیههه ههو األسههلوب

الوصفي التحلیلي _ النقدي.

و انتهی إلی أن صوم عاشوراء کان قبل صوم رمضهان ،و قهد تهرر بعهده .و یبهدو أن الروایهات

المانعة عن صوم عاشوراء _ علی الرغم من ضعف أسانید البع

منها _ مهن حیهث المجمهو

هههي أقههوی مههن الروایههات المجههوزة لصههیامه ،و أوف ه بسههیرة أهههل البیههت بعههد وقعههة الطههف
ً
األلیمهة .مهع أنهه یمکهن عهد اکتفهاء الشهیخ الکلینهي بنقهل الروایهات المانعهة عهن صهومه دلهیال
علی ضعف الروایات المجوزة لصومه من منظاره.

األلفاظ المحوریة :الصوم ،عاشوراء ،الشیعة ،الروایات ،األنوا  ،المضامین ،اآلراء.

قابلیة تقیيم روایات التأویل الباطني من خالل عرضها علی القرآن
محمد المرادي

ورد فههي نصوص ههنا الحدیثیههة ع ههرض األحادیههث عل ههی کتههاب اهلل ،و ه ههي لبیههان الم ههنهج و

السبیل لتقییم صحة الروایات من سقمها ،و قد تلقی علماء المسلمین هذا النهج بالقبول.
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مههن ،هههة أخههری فقههد تضههمنت بع ه الروایههات اإلسههالمیة مفههاهیم و مضههامین ُعبههر عنههها
ً
بالتأویل الباطني ،و هذه المفاهیم _ التي نسبت للقرآن أحیانا ،و تأویل آلیهات القهرآن أخهری _

ال تنسجم مع ظاهر آیات القرآن وف النظرة األولی لهها ،فقیهل :إنهه بلحهاظ داللهة الروایهات علهی

علم أهل البیت بتأویل القرآن ،و داللتها علی و،ود الهبطن و البطهون للقهرآن الکهریم ،فهإن ههذه
الروایات لإلشارة الی تأویل القرآن و بطنه.

البحث الحاضر یحاول بیان النسهبة بهین ظهاهر اآلیهات و تأویلهها البهاطني ،و أن المهراد مهن

التأویل و البا طن في هذه الطا فة من الروایات لیس هو المعاني الخار،ة عهن الداللهة اللغو یهة،
ً
و أن بعضها غیر منسجمة مع ظاهر القرآن ،و بعضا آخر منها خار،ة عن التأویل االصطالحي.
األلفاظ المحوریة :روایات العرض علی الکتاب ،روایات التأویل الباطني ،تقیهیم الروایهات،

التأویل الباطني.

تقیيم روایات مصافحة النبي للنساء بالتأکید علی اآلیة  12من سورة الممتحنة
مصطفی الزماني
محمدرضا ستودهنیا
محمدرضا حاجي اسماعیلي

أسههلوب بیعههة النسههاء للنبههي األعظههم

هههو مههن المسهها ل التههي تعارضههت فیههها روایههات

الفهریقین ،و باإلمکههان رفهع هههذا التعههارض باالسهتعانة بعلههم «اخههتالف الحهدیث» باعتبههاره أحههد
علوم الحدیث.

فههي هههذا المقههال صههنفنا الروایههات الههی ار بههع أصههناف هههي :البیعههة اللفظیههة المقرونههة بالفعههل

الجهارحي ،و البیعههة الجارحیههة ،و البیعههة اللفظیههة ،و ،هواز مصههافحة النسههاء لغیههر المحههارم مههن
الر،ال بشرط و،ود الحا ل .و نتیجة دراسة مضامین الروایات المشار الیهها ههي أن الکثیهر مهن
هذه الروایات المتعارضة قابلهة للتوفیه فیمها بینهها و مکملهة لبعضهها الهبع

 .نعهم ال یمکننها

قبول خصوص الروایات الدالة علی ،واز مصافحة النسهاء لغیهر المحهارم مهن الر،هال مهع عهدم
ً
الحا ل .مضافا الی أنه سیتض مقدار تأثیر و تأثر اآلیهة  12مهن سهورة الممتحنهة بههذه الروایهات؛
فمن ،هة ستتض أ،واء بیعة النساء للنبي

في هذه اآلیة و المهذکور فهي اصهناف عدیهدة

من الروایات ،و من ،هة أخری سیتضه صهحة و سهقم الروایهات المهذکورة مهن خهالل مضهمون
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اآلیة و سبب نزولها.

الممتحنة.
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األلف دداظ المحور ی ددة :اخ ههتالف الح ههدیث ،النب ههي األعظ ههم

 ،الم ههرأة ،المص ههافحة ،س ههورة

روایة «أنا نقطة تحت الباء» في میزان النقد
محسن دیمة كار كراب

نسههبت الروایههة «أنهها نقطههة تحههت البههاء» الههی أمیههر المههؤمنین

الصهبغة العرفانیهة ،و قهد شهرحت فهي بعه

فههي بعه

المصههنفات ذات

الکتهب العرفانیهة و الفلسهفیة و بعه

المصهنفات

الخاصة ،و هذا مها یز یهد مهن أهمیهة وضهرورة تقیهیم ههذه الروایهة ،و ههو مها سهنتعرض لهه فهي ههذا
البحث .و تشیر الدراسات الی أن أول من نسب هذه العبارة ألمیر المهؤمنین

ههو ابهن طلحهة

الشافعي في القرن السابع و ذله فهي کتابهه «الهدر المهنظم فهي السهر األعظهم» ،إال أنهه و أمثالهه _
ً
ً
من الذین نسبوا هذه المقولة ألمیر المؤمنین _ لم یذکروا سندا و مر،عا لهذا االدعاء.
ً
من ،ههة أخهری فهإن أفهرادا نظیهر :عهین القضهاة الهمهداني و السهمعاني و ابهن عر بهي و سهعید

الدین الفرغاني ،قد نسبوا هذه المقولة للشبلي الصوفي ،بینما نسبها ابو سعید الخرکوشهي فهي
«تهذیب االسرار» و ابو القاسم القشهیري فهي «الرسهالة القشهیریة» و الغزالهي فهي «إحیهاء العلهوم» و
ً
العطار النیشهابوري فهي «تهذکرة األولیهاء» الهی شهخص مجههول معاصهر للشهبلي .مضهافا لهذل
ً
کله فهإن الخه العر بهي الهرا ج فهي صهدر االسهالم کهان عار یها عهن النقهاط ،و تنقهی المصهاحف
کان بمنزلة اإلعراب ،مع نسبة بعه

المصهاحف العار یهة عهن النقهاط لهبع

المعصهومین فهي

القههرن األول ،و عههدم اسههتعمال النقطههة فههي الروایههات بمعناههها االصههطالحي ،و ضههعف و قصههور
الدالله ههة و المؤ یه ههدات الروا یه ههة ،که ههل ذل ه ه

المؤمنین

.

األلفدداظ المحور یددة :اإلمههام علههي

الباء.

سه ههبب للتردیه ههد فه ههي نسه ههبة هه ههذه المقوله ههة ألمیه ههر

 ،الشههبلي ،النصههوص العرفانیههة الم هأثورة ،النقطههة تحههت

التعرف علی النظام الفکري لقدامی المحدثین و المتبلور ین حول النصوص
(فکرة اإلمامة عند الصفار في بصائر الدرجات)
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روح اهلل الشهیدي
محمد كاظم رحمان ستایش

تعههد أحادیههث أهههل البیههت أحههد المصههادر الهامههة فههي اسههتنباط المعههارف الدینیههة علههی

مختلف المستویات ،و االلتفات لهذه النقطهة شهغل أذههان بعه

علمهاء و محهدثي اإلمامیهة

بشکل بحیث لم یتیحوا ألنفسهم المجال لتعدي الحدود و الخطهوط المرسهومة فهي الروایهات.

و لهذا فإنهم سعوا في المجاالت المختلفة کهالکالم ،و الفقهه و التفسهیر و ...أن یبینهوا نظهامهم

الفکري من خالل نقل األحادیث و تبویبها فحسب .و بما أنهم لهم یستعرضهوا أفکهارهم بشهکل
صری و إنما أوردوها خالل النصوص الحدیثیة فإن التعرف علیها صعب.

إن محمههد بههن الحسههن الصههفار أحههد المحههدثین المتبلههورین علههی مهها ورد فههي النصههوص ،و

حاول بتألیف کتاب بصا ر الدر،ات أن یبین عقیدته و بصهورة خاصهة عقیدتهه فهي اإلمامهة .و
ً
إن تحلیههل تبو یههب الکتههاب مضههافا إلیههراد الروایههات المتشههابهة فههي بههاب واحههد یشههیران الههی أن

الذي یهم الصفار في مجال اإلمامة هو ضرورة و،ود اإلمام ،و خصا صه .و قد أ کد علهی صهفة

علم اإلمام أ کثر من غیره من الصفات ،کما أ کهد علهی األمهور ذات الصهلة بهالعلم نظیهر :مصهادر

علم اإلمام ،کیفیة تلقي العلم ،سعة علم االمام ،و قدرته.

األلفاظ المحوریة :التبلور علی النصوص ،بصا ر الدر،ات ،الصفار ،االمام ،العلم ،القدرة.

تحلیل مفهوم «یونسي» و السبب في انتساب عدد من الرواة الشیعة لیونس
مجید معارف
حسن طارمي راد
محمد مقداد االمیري

ورد التعبیر به «یونسهي» فهي کتهاب ر،هال الشهیخ الطوسهي بشهأن بعه

الهرواة الشهیعة ،و ههو

أحد التعابیر التي وقع اإلبهام و النقاش فیها .و علی ضوء البحث الجهاري فهإن مها ذکهره بعه
ً
هان لههذا التعبیهر نظیهر« :تلمیهذ یهونس» ،و «مهن أصهحاب یهونس» بیانها لمهد
المحققین من مع ٍ
معان صحیحة ،و ال تعکس معنی هذا التعبیر بشکل دقی .
الراوي أو ذمه ،ال یمکن عدها ٍ

و إن دراسة العالقة و الرابطة بین نماذج من الرواة الذین عبر عنهم بههذا التعبیهر الهی ،انهب

دراسههة مهها ورد فههي یههونس ،و دراسههة دور هههؤالء الههرواة فههي نشههر عقا ههد یههونس ،یشههیر الههی أن المههراد
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بههالتعبیر «یونسههي» هههو ک ه ون الههراوي مههن أتبهها نحلههة کالمیههة خاصههة منسههوبة لیههونس بههن عبههد

األلفد دداظ المحور ید ددة :اآلراء الکالمیه ههة ألصه ههحاب األ مه ههة ،الخالفه ههات الکالمیه ههة ،الجه ههر و
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الرحمن ،و هذا التعبیر دال علی ذم الرواي من منظار بع

المشایخ نظیر مشایخ قم.

التعدیل ،یونس بن عبد الرحمن ،یونسي.

کتاب األظلة ،ما تبقی من تراث غالة الکوفه في القر ون األولی ،بحث في تعیين
تاریخه و مؤلفه

حمید باقری

إن الکثیر من ترا

األقوال عن ترا

الترا

النصیریة الواصل الینا من القرون الوسطی مشتمل علی الکثیر من نقهل

غالت الکوفة المفقود ،ولهذا یمکن عدها کتب واسطة إلحیاء مضامین ههذا

و بالتالي االعتماد علیه في التعرف علی ترا

یعد کتاب األظلة من تهرا

غالت الکوفة.

الغهالة ،و قهد وصهلت بعه

فقراتهه مهن خهالل کتهب النصهیریة

األربع القدیمة .فتعیین التاریخ التقریبي لتألیف هذه المصادر بإمکانه أن یعیننها فهي التعهرف
ً
علی تاریخ کتاب االظلة ،بل ومؤلفه أیضا .و إن الشواهد المتوفرة في نص الکتاب تؤید تألیف
کتب النصیریة في القرنین الثالث و الرابع ،و بهذا یمکننا القول بأن تاریخ کتاب األظلة یر،هع
ً
الی ما قبل القرن الثاني .و نجد في فهارس االمامیة ثالثا من المؤلفین لهم کتاب تحت عنوان

«األظلة» هم :احمد بن محمد بن عیسی األشعري القمي ،و عبد الرحمن بن کثیر الهاشهمي ،و

ابههو ،عفههر محمههد بههن سههنان الزاهههري ،و هههم مههن مقطههع تههاریخي یههتالءم مههع المقطههع التههاریخي

للکتههاب مح ههل البحههث أعن ههي «األظلههة» .و عل ههی ض ههوء بعهه

الوث هها المو،ههودة ف ههي کت ههب

النص ههیریة ف ههإن احتم ههال تألیف ههه م ههن قب ههل محم ههد ب ههن س ههنان الزاه ههري أق ههوی مه هن غی ههره م ههن

االحتماالت.

األلفاظ المحوریة :کتاب األظلة ،غالة الکوفةُ ،
النصیریة ،سلسلة الترا

العلوي.
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