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چکیده مقاالت به عربی /حیدر مسجدی

تقطیع الحدیث في وسائل الشیعة
مجید معارف
محمد حسین البهرامي
محمد القندهاري

ّ
یذکر کتاب وسائل الشیعة باعتباره أهم الکتب الحدیتیهة المشهتملة علهی التقطیهع المخهل

لدى الفقهاء والباحتین في الحدیث في العصهر الحاضهر .البحهث الحاضهر ومهن خهالل دراسهة
خصوصیات التقطیع في وسائل الشیعة بعد البحث عن نماذج التقطیهع المخهل و تحلیلهها و

مقارنتهها ب سههلوب کتهاب جههامع أحادیههث الشهیعة یحههاول دراسهة آثههار التقطیههع المخهل فههي هههذا

الجامع الحدیتي.
ّ
ً
و م ههن خ ههالل صش ههارة المؤله ه لمواض ههع التقطی ههع بد ههة مض ههافا ألس ههلوبه ف ههي التقطی ههع و ل ههة
ّ
ّ
التقطیعات المخلة ینکش وام منهج الشیخ الح ّهر ود تهه فهي التقطیهع .و صذا الحظنها کتهاب

جههامع احادیههث الشههیعة فإنههه فههي غیههر اإلشههارة ال هی أسههباب ورود الحههدیث و اإلشههارة ال هی أجههواء
ً
صههدور الحههدیث التج ه ال هی التقطیههع أیضهها ،وهههو حهها عههن أن عههوار النقههل الطارئههة بسههبب
ً
التقطیع _ في کتاب وسائل الشیعة _ نادرة جدا ویمکن تفادیها.
األلفدداا المحور یددة :تقطیههع الحههدیث ،نقههاط ضههع

العاملي ،جامع احادیث الشیعة.

فهههم الحههدیث ،وسههائل الشههیعة ،الحههر

مدى اعتبار روا العامة في منظار علماء الشیعة
حمید رضا البصیري
فرشته الدارابي

فیمهها یتعل ه بقبههول الروایههات المرو یههة عههن رسههول اهلل

أو عههن األئمههة یههرى بعههض علمههاء
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ً
الشیعة أنه ال یشترط کون الهراو صمامیها ،و صنمها یکفهي الوثهوق بهه .و یشههد لهذل

ته ریخ علمهاء

الشیعة الذین الحظوا وتعاطوا مع هذا الموضون من یوایا مختلفة ،بحیث نجد ا راء المتضادة

بش ن توثی و تضعی

الرواة من العامة.

البحث الحاضر یحاول دراسة آراء علماء الشیعة _ من القهدماء و حتهی المعاصهرین _ حهول

توثی و تضعی الرواة العامة ،وذل ب سلوب مکتبي و بمنهج وصفي تحلیلي .و بالت مل فهي
ً
ً
کتب القدماء نجد أن بعض التوثیقات العامة و الخاصة تشهمل الهرواة العامهة أیضها .و تبعها لهها
نجد في کتب المت خرین بعض التوثیقات العامة والخاصة لبعض الرواة العامهة ،و مهن خهال ل

تحلیل مرویاتهم أوردوا بعض األدلة والشواهد لصحة تل

المرویات.

البح ه ههث الحاض ه ههر و م ه ههن خ ه ههالل لح ه ههاظ المب ه ههاني المختلف ه ههة لعلم ه ههاء الش ه ههیعة س ه ههواء
ً
القه ههائلین به ههالتوثی أو التضه ههعی  ،توصه ههلنا صل ه هی نطه ههاق واسه ههع مه ههن الشه ههواهد .و أخیه ههرا فقه ههد
عرضنا صحصائیة لعهدد الهرواة العامهة المهوثقین مهن خهالل دراسهة أههم کتهب الرجهال و المصهادر

الحدیتیة الشیعیة.

األلفاا المحوریة :رواة العامة ،وثا ة الرواة ،المباني الرجالیة ،توثی الرواة.

بحث حول الروایات علی أن النبي

و األئمة

ال ظل لهم في مصادر الفریقین
میثم کهن ترابي

و

تطالعنه هها فه ههي مصه ههادر الحه ههدیث الشه ههیعیة و السه ههنیة روایه ههات داله ههة عل ه هی أن النبه ههي
ّ
األئمههة ال ظ ههل له ههم .و ههد عههدها المح ههدثون ال ههذین رووه هها و تلقوههها ب ههالقبول م ههن جمل ههة

الخصائص و المعجزات التي خصهم اهلل تعالی بها .و في بهالهم نجهد الکثیهر مهن المحهدثین
اختاروا السکوت تجاهها ،و أعرضوا عن روایتها ،و بذل فقد ّلوحوا الی ضعفها.

و بن ظههرة عامههة فههإن أغلههب هههذه الروایههات ضههعیفة مههن الناحیههة السههندیة؛ فمههع انفههراد أغلبههها
ً
سههندا ،ال یتمتههع رواتههها بالوثا ههة .و أمهها مههن حیههث المضههمون؛ فإننهها لههو عرضههناها عل هی القههرآن و
السنة و العقل فال یمکن بولهها علهی مها یبهدو .و صن بهول أمتهال ههذه الروایهات مهن دون نقهاش
ّ
یمهههد األرضههی ة للغلههو بالمعصههومین مههن ناحیههة ،و یفههت المجههال لطعههن المخههالفین علینهها مههن
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ناحیة ثانیة.

األلفاا المحوریة :تقییم الروایات ،ظل النبي

 ،ظل المعصومین

.
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في البحث عن إحدى عقائد الغال
ّ
َ
ٌ ََ ّ
َ
اص ِب َصلی ام زنی»
دراسة الروایة « َسواء علی الن ِ

في مصادر اإلمامیة باالعتماد علی رجال النجاشي
الدکتور امیر احمد نجاد
زهراء الکلباسي

نجههد أن النجاشههي _ الرجههالي الشههیعي الکبیههر _ یعههر

و عنهدما یر یهد التعر یه

معلومههات کتابههه بمنهجیههة خاصههة،

بمحمهد بهن الحسهن بهن شهمون یهذکر فهي ترجمتهه ثهال

ذات صلة بمذهبه و عقیدته؛ فوصهفه بهالو

روایهات ،کلههها

والغلهو ،و أورد الروایهات المشهار صلیهها ،فهاألولتین

منههها ذات صههلة بعقیههدة الو ه  ،و الههذ یبههدو أنههه أورد الروایههة التالتههة بهههدف اإلفصههاح عههن

اعتقاده الغلو.

من جهة أخرى فإن محمد بن الحسن بن شهمون مبتلهی بهالغلو باتفهاق الرجهالیین ،و روایاتهه

تؤ یههد ذله  ،کمهها أن داود بههن کثیههر الر هي _ الههذ یههرو عنههه ابههن شههمون بواسههطة _ مههتهم بههالغلو
ً
ّ
عد من أرکان ّ
الغلو.
أیضا ،بل
ً
مضافا لضع السهند المهذکور _ و الهذ لهم یهرد فهي شهيء مهن مصهادر الحهدیث اإلمامیهة _
ّ
هواء َع َلهی ّ
فقهد ورد مضهمون الروایهة « َس ن
هب َصهلی أم َز َنهی» فهي بعهض کتهب الحهدیث به ربع
الن ِ
اص ِ
ً
طهرق ،تشهتر جمیعها فهي النقهل عهن حنهان بهن سهدیر الهذ ههو فهي عهداد الوا فهة ،صال أن متنهها
ً
ً
مضطرب ،مضافا إلرسهال بعضهها سهندا ،وفقهدان السهند فهي آخهر ،وجهالهة سهدی المکهي فهي
ً
ً
ثالث مضافا التهام سهل بن ییاد بالغلو ،مما یقو احتمال کون حنان بن سدیر غالیا.
األلف دداا المحور ی ددة :الغل ههو ،النص ههب ،محم ههد ب ههن الحس ههن ب ههن ش ههمون ،النجاشه هي ،حن ههان

بن سدیر.

العالمة المجلسي و التبلور حول محور المتن في اختیار المصادر
و األحادیث في بحار األنوار بالتأکید علی نصوص اإلمامة
محسن قاسمبور
ابو طالب المختاري هاشم آباد

یحظ هی بحههار األنههوار ب همیههة أ کثههر مههن غیههره مههن الجوامههع الحدیتیههة بسههبب سههعة وشههمولیة
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موضوعاته من ناحیة ،و الحضور العلمي البارز للعالمة المجلسي فهي ت لیفهه .صن مطالعهة بحهار

فهي انتقهاء النصهوص و مواجههة

األنوار و ما یشتمل علیه من بیانهات یبهین لنها أسهلوب المؤله
ً
النصهوص و المصهادر .و هد سهل فهي تقیهیم الروایهات _ و تبعها ألسهالفه مهن المحهدثین _ علهی

القرائن المتنیة أ کثر من اعتماده علی القرائن السندیة.

البحههث الحاضههر _ و ب سههلوب وصههفي تحلیلههي _ تنههاول الجههزء السههابع مههن البحههار بالدراسههة
ً
و المتضههمن ألحادیههث اإلمام ههة ،و اتضهه م ههن خههالل البحههث أن العالم ههة المجلسههي مض ههافا

لتبلههوره حههول محههور المههتن ،فإنههه اعتمههد فههي الغالههب المصههادر الشههیعیة القدیمههة والمعتبههرة
ف ههي نقهههل األحادی ههث المشهههار الیهههها ،و الت ههي تتمتهههع نصوصهههها باألس ههانید .و صن منهجهههه فهههي
أغلب األحیان هو اإلفادة من األحادیث الواردة فهي بهاب واحهد مهن المصهادر الخاصهة؛ و ذله

بهدف تکمیل األسرة الحدیتیة حهول موضهون معهین .نعهم لهم یتضه لنها سهبب تهرجی مصهدر
ً
علی آخر أحیانا.

األلف دداا المحور ی ددة :العالمه هة المجلسه هي ،بح ههار األن ههوار ،م ههتن الح ههدیث ،اعتب ههار الح ههدیث،

منهجیة.

العالقة بین الکفاف و االتساع في المصرف علی ضوء الروایات اإلسالمیة
احمد علي الیوسفي

ً
صن نموذج المصرف االسالمي یقتضهي أن یکهون الفهرد مخ ّهوال فهي صهرف أرباحهه و مها یحهوزه

من األموال بمقدار الکفاف ،بالنسهبة لهه و لعیالهه .و هد نههت الروایهات اإلسهالمیة عهن الصهرف
فوق حد الکفاف و عدته من مصادی اإلسراف.

کم هها أن الدول ههة ملزم ههة ب ههالتخطی بنح ههو بحی ههث یت ههوفر لجمی ههع األف ههراد دخ ههل یعین ههه عله هی

المصههرف بمقههدار الکفههاف .لکههن یههرى بعههض البههاحتین اإلسههالمیین و مههن خههالل التمسهه

بههبعض الروایههات أن االتسههان فههي المصههرف هههو المقههدار المطلههوب فههي النظههرة االسههالمیة ،و أن

المصرف بمقدار التوسعة لیس من مصادی االسراف ،و لهذا فإن المطلوب من جمیهع األفهراد
هو االتسان في المصرف علی من تجب علیهم نفقته ،کما أن الدولة ملزمهة أن تهیهو و تخطه

لکي یکون دخل ابناء المجتمع بالمقدار المذکور.

البح ههث الحاض ههر _ و ب س ههلوب مکتب ههي _ تحلیل ههي للنص ههوص اإلس ههالمیة ،یب ههین مفه ههومي
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الکفههاف و السههعة فههي المصههرف ،ثههم یبههین أن المههراد مههن االتسههان فههي المصههرف المههذکور فههي

األلفاا المحوریة :الکفاف ،االتسان في المصرف ،المصرف النموذجي ،االسراف.

الخالصة

النصوص هو حد الکفاف.

اعتبار أو عدم اعتبار روایات وکالء المعصومین
علي اکبر الکالنتري

نقلت بعض الروایات من بل أناس لهم وکالة للمعصوم في أداء بعض األمور ،فههذه الوکالهة

ال تالزم ت یید وثا ة الراو مهن بهل المعصهوم ،و بالتهالي فهال تهدل علهی صهحة روایهات الوکیهل.
ً
کم هها أن أم ههورا م ههن شه ه نها أن تک ههون أدل ههة لع ههدم اعتب ههار روای ههات ه ههؤالء ،صال أنه هها تواج ههه بع ههض
بشه ن ههؤالء األفهراد یتضه اخهتالف تعهابیرهم،

اإلشکاالت .لکن بالد ة فهي تعهابیر األئمهة
ً
مضافا الختالف الظروف المحیطة و اخهتالف منزلهة ههؤالء الهرواة ،و بالتهالي ننتههي الهی اعتبهار

روایات بعض هؤالء الرواة دون البعض ا خر.
األلفاا المحوریة :وکالء األ ئمة

 ،عدالة الوکالء ،اعتبار الروایات.
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این صفحه سفید باشد

