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چکیده مقاالت به عربی /حیدر مسجدی

معنی التأویل و دراسة کیفیة تأویل األحادیث في المدرسة العقلیة للمال صدرا
اشرف السادات شنائي
الدکتور السید محمد کاظم الطباطبائي

مفردة التأویل من المقهردات کثیهرة االسهتعمال و التها لهها تهأثیر بهالغ فها النطها الهدینا ،و

اسههتع مالها األصههلا هههو التوصههل الههی حقیقههة النصههوص الدینیههة .وقههد طههر المههال صههدرا بحههث
التأویل فا العدید من مؤلفاتهه وعنهد مواجهتهه للنصهوص الدینیهة ،فها الوقهت الهاؤ یؤکهد فیهه

علی أهمیة ودور الوحا.

المقال الحاضر _ والاؤ أنجز بأسلوب وصفا إسنادؤ مقرون بتحلیل المضهامین _ یتنهاول

دراس هة معنههی التأو یههل فهها فکههر المههال صههدرا ،و یههدرس منزلههة الحههدیث وکیفیههة تأویلههه فهها هههاه
المدرسة العقلیة .وانتهینها مهن خهالل البحهث الهی أن صهدر المتهألهین انتفهع مهن الروایهات فها

بعض أبحاثه ،وأنه یری لزوم الحفاظ علی المعانا الظاهریة لأللفاظ وعدم تأویلها .وفا الوقت
ذاتههه یه ّ
هؤول بعههض األحادیههث _ بسههبب اعتقههاده بههأن ألقههوال المعصههومین حقههائ باطنیههة _
فألجل تجاوز هاا الظهاهر والوصهول لههاه الحقهائ یقهوم بتأو یهل األحادیهث .ومعیهاره األساسها

فا هاا التأویل هو تهایب النفس والطهارة الباطنیة والسلوك الشهودؤ.

األلفدداا المحير یددة معنههی التأو یههل ،منزل هة األحادیههث فهها فکههر المههال صههدرا ،المعن هی ،کیفیههة

التأویل ونماذجه.

المستشرقون وحدیث اإلمامیة ،تصنیف و تحلیل لألبحاث
علي حسن نیا
علي راد

ّ
إذا أردنا تقییم نهج المستشرقین فیما یتعل بأحادیث اإلمامیة بشکل علما فمقدمة ذلك
ّ
هو الرجوع الی مؤلفاتهم بصورة مباشرة ومن دون واسطة ،و هاا ال یتسهنی إال بتصهف مها کتبهوه
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فا هاا المجال .البحث الحاضهر والهاؤ ههو حصهیلة ثمهان أشههر مهن المطالعهات المیدانیهة و

المکتبههات فهها داخههل البلههد وخارجههه ،و هههو یعتمههد علههی األبحهها

المنشههورة سههابقا بههاللغتین

العربیة والفارسیة ،فاستعر أوال وبصورة دقیقة وشاملة المصادر التا اعتمهدها المستشهرقون
ف هها أبح ههاثهم ح ههول أحادی ههث االمامی ههة ،ث ههم ص ه ّهنف ه ههاه الدراس ههات ض ههمن قال ههب منطق هها
واستعر

تقریرا لها .و إن نتائج هاا البحث نافعة فا اإلجابة علی أسئلة نظیر :مها ههو التهرا

الشههیعا المکتههوب الههاؤ اعتمههده المستشههرقون؟ مهها ههها األبحهها

المستشرقون من أحادیث اإلمامیة؟ و أبحا

من هاا القبیل.

و المسههائل التهها تتبعههها

األلفاا المحيریة أحادیث اإلمامیة ،المستشرقون ،أنحاء البحث ،المصادر.

التأثر بالفارسی ة و اضراره بفهم الحدیث بالتأکید علی تراجم نهج البالغة
علي خنیفر زادة
بدري الواعظي اآلشتیاني

ّ
اللغ ههة الفارس ههیة تش ههتمل عل ههی الکثی ههر م ههن المف ههردات الت هها وردته هها م ههن اللغ ههة العربی ههة ،إال

أن معانیهها فها اللغهة الفارسهیة تختلهف عنهها فها العربیهة ،و قهد أطلقنها علیهها فها ههاا المقههال

عنوان «الکلمات الفاعربیة» ،فهها بعینهها فها اللغتهین العربیهة والفارسهیة أو أنهها تتشهابه شهکال
أو لفظ هها إال ّأن معانیه هها ال تتح ههد بالضه هرورة .وله ههاا ف ههان إح ههدی نق ههاط الض ههعف الت هها تنته هها
لسوء فهم العبارة ها هاه النقطة ،و هاا ما ابتلا به بعض مترجما القرآن الکریم و األحادیث
الشههریفة حیههث ّ
یبینههون المعههانا المنصههرفة ألذهههانهم مههن هههاه المفههردات وههها معانیههها فهها

اللغة الفارسیة.

البحههث الحاضههر صه ّهنف التههأثر باللغههة الفارسههیة الههی عههدة طبقههات ،وأبههان مقههدار رواج کههل

منهههها ،و اسهههتعر

نمه ههاذج للتهههأثر بالفارسه ههیة فههها ترجمه ههة نههههج البالغه ههة ،و أوضه ه المعنه ههی

العربي لکل نموذج مضافا للمعنهی الفرسها لهه باالعتمهاد علهی المصهادر اللغو یهة .و قهد أوضه

هههاا البحههث أن بعههض األلفههاظ فهها نهههج البالغههة ترجمههت بشههکل خههاطئ حتههی فهها التههراجم

المشهورة المعروفة.

األلفاا المحيریة معانا مفردات الحهدیث ،مطالعهة الترجمهة ،التهأثر بالفارسهیة ،نقهد تهراجم

نهج البالغة.
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تقییم «النقل بالمعنی» في الجامع الصغیر
مصطفی الهمداني

الجامع الصغیر هو أحد الجوامع الحدیثیة المعروفة عند أهل السهنة ،و قهد تهم تنظهیم روایاتهه
وفه الترتیههب االلفبههائا ألوائههل الروایههات .البحههث الحاضههر یتنههاول دراسههة مههدی منهجیههة هههاا
الکتاب فا نقل الروایهات بهالمعنی .و قهد نهجنها االسهلوب التحلیلها للمضهامین کمیها و وفه
النمههاذج المختههارة بأسههلوب منهجهها .وتشههیر النتههائج الحاصههلة _ و بنسههبة  %5مههن الخطههأ _ أن
السیوطا اعتمد النقهل بهالمعنی فها  %49مهن نصهوص الجهامع الصهغیر ،و قهد نقلهت  %8منهها
بههالمعنی بصههورة خاطئههة ،بینمهها نقههل  %92منههها بههالمعنی بصههورة صههحیحة .و الههی جانههب هههاا
التحلیل الکما فاننا استعرضنا أنحاء النقل الخاطئ بالمعنی ،والنسبة المئویة لکل منها.
باإلضافة لالك فان السیوطا قهد نههج علهی خهالف مها یعتقهد بهه و یعتقهد بهه أغلهب علمهاء
الدرایة حیث یری عدم جواز النقل بالمعنی مطلقا.

األلفاا المحيریة النقل بالمعنی ،الجامع الصغیر ،السیوطا ،المعاجم.

معرفة األحکام الحکومیة و دورها في فهم الحدیث
حسین محققیان
محمد کاظم رحمان ستایش

إن فهم ا لحهدیث و حهل اخهتالف مفهاهیم األخبهار إنمها یتحقه عنهدما یتضه المهراد منهها و
و أمیهههر
تتب ههین منزل ههة ص ههدورها .و إن أول أمهههر حکه هوما إس ههالما ص ههدر فههها دول ههة النب هها
المؤمنین کان مناسبا لوضع األمة اإلسهالمیة ومتطلباتهها والمخهاطبین بهه .فههاه النصهوص
ّ
ینبغها أن تعههرف أوال ،ثههم تحلهل علههی ضههوء الظهروف الحا کمههة فهها المجتمهع اإلسههالما آنههااك،
وعندئا یمکن تعمیمها لألزمنة األخری و المخاطبین اآلخرین .و إن معرفة هاه األحادیهث لهه
تأثیر بالغ فا فهم بعض األحادیث و فا رفع التنافا بین الکثیر من أحادیث األحکام.
األلفاا المحيریة فقه الحدیث ،األحکام الحکومیة ،تعار األحادیث.

وثاقة البرقي بالتأکید علی مشایخه في کتاب المحاسن
أکبر توحید لو

موضههوع هههاا البحههث هههو دراسههة وثاقههة البرقهها و اعتبههار روایاتههه بالتأ کیههد علههی مشههایخه فهها
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ک تاب المحاسن ،و الهدف األصلا لهاا البحهث ههو دراسهة وثاقهة مشهایخ البرقها و روایهاتهم ،و

الهدف الثانوؤ هو تعیین اعتبار الکتب المتأخرة عنهم والمتأثرة بالبرقا.

وقد تناولنا فا هاا البحث شخصیة البرقا و أسرته و مشایخه و تالمیاه و عصر الحیرة ،ثم

تناولنا آراء العلمهاء بشهأنه ،و مهن ثهم درسهنا  213مهن مشهایخه فها المحاسهن و ذلهك باالعتمهاد

علی ما ورد فها کتهب الرجهال .و تشهیر النتهائج الهی أن  %49مهن مشهایخه موثقهون ،و أن %27.2

من مشایخه قوؤ ،و  %23.8هم من الضعفاء .کما أن  %53.2من روایاته صحی  ،و  %7.9من

روایاته قهوؤ ،و  %38.9ضهعیف .علمها أن أ کثهر مها رواه فها القسهم األخیهر فههو عهن أبیهه _ والهاؤ
وصههفه الرجههالیون بأنههه ضههعیف فهها الحههدیث _ حیههث روی عنههه  765روایههة ،فههاذا أخرجنهها هههاا

العدد من روایاته الضهعیفة کانهت نسهبة روایاتهه الصهحیحة  ،%74.7والقو یهة  ،%11.1و الضهعیفة

.%14.5

األلفاا المحيریة أبو خالد البرقا ،وثاقة البرقا ،فترة الحیرة ،المحاسن ،مشایخ البرقا.

اسماعیل بن مرار في بوتقة النقد
فریبا رضا زاده کهنکي
مهدي تقي زادة الطبري

البحث الحاضر والاؤ یحمهل عنهوان «اسهماعیل بهن مهرار فها بوتقهة النقهد» یحهاول التعهرف

علی هاا الراوؤ بین من یسمی بأسماء مشابهة ،و بالتالا یکشهف النقهاب عهن وثاقتهه أو عهدم

وثاقتههه ،و بالتههالا یتض ه حههال أ کثههر مههن  200روایههة مرو یههة عنههه فهها الکتههب األربعههة .و فهها هههاا

النط هها و باالعتم ههاد عل ههی األس ههلوب التحلیل هها التطبیق هها ،مض ههافا العتمادن هها عل ههی الق ههرائن
المتههوفرة أمکننهها تحدیههد األفههراد المشههترکین فهها هههاا االسههم ،و مههن خههالل الرک هون الههی ثههال
توثیقات عامة أثبتنا وثاقته .ومضافا لما ذکر فقد أوضحنا دلیلین آخرین لتصحی روایاته.

األلفدداا المحير یددة اسههماعیل بههن مههرار ،علهها بههن إبههراهیم ،یههونس بههن عبههد الههرحمن ،الوثاقههة،

التصحی .
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این صفحه سفید باشد
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