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چکیده مقاالت به عربی /حیدر مسجدی

روایات التأویل الباطني ،تأویل أم تداعي المعاني؟
فتح اهلل نجارزادکان
کاظم قاضي زاده
ّ
محمد المرادي

البحث الحاضر بصهدد ههذه الهدعوی و هه ن بعهض الروایهات التأویلیهة و الته ال تنسهجم

مههع بنیههة الکههالم و الههدالالت المتعارفههة ف ه اللغههة ممهها ممهها ال یمکههن نسههبتها للمههتن ،و فقههل:

لیسههت ه ه تأویلیههة ف ه الحقیقههة ،علههی الههرلم مههن إطههالق عنههوان التأو یههل علیههها ،إال ن هههذا

اْلطالق هو بسبب شبهها بالتأویل ،و هو من باب االستطراد .و ه من تداع المعان بسبب

شبهها بالمتن .و إن القا لین لها ه و نظرا لهبعض المالحظهات ه وردوا ههذه المعهان ذیهل بعهض

اآلیات و بنحو اْلشارة .و الو،هة العامة لهذا البحث ه دراسة هذه الدعوی و ذکر شواهدها و

بیان آراء صحاب النظر ف هذا المجال .کما نه بصدد اصطیاد هذه النماذج لیوضهح شهأنها
من الناحیة اللغویة ،و ّ
یقیم نسبتها مع المتن مضافا لتقییم اعتبارها ،کل ذلك بمنهج وصف

تحلیل .

األلفاظ المحقر یشة :تهداع المعهان  ،روایهات التأو یهل البهاطن  ،تأو یهل القهرآن ،الروایهات الته

ظاهرها تأویل .

دور العلم و الزمان في قبول التوبة ،تحلیل و تقییم للحدیث «اذا بلغت النفس.
ٌ
ٌ
لم یکن للعالم توبة وکانت للجاهل توبة »
مجید الزارعي
علي راد

وفقا لظاهر بعض اآلیات الکریمة فین توبة العاص عند معاینة اآلیات اْللهیة حهال المهوت
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ّ
لیر مقبولة ،ف حهین دل الحهدیث «اذا بلغهت الهنفس ههذه ه و اههوی بیهده الهی حلقهه ه لهم یکهن
للعالم توبة وکانت للجاهل توبة» علی ّن توبة الجاهل مقبولة ف اللحظات األخیرة من الحیاة
یضا ،بخالف العالم .فکی

یمکن الجمع بهین داللهة الحهدیث و اآلیهات المهذکورة؟ و مها هه

االتجاهات الرا جة ف تحلیل هذه الروایهة بهین البهاحثین فه مجهال الحهدیث ؟ و مها ههو مهراد

المعصههو م مههن العههالم و الجاهههل ف ه هههذه الروایههة ؟ و الملحههور ف ه قبههول توبههة الجاهههل هههو ي
مرحلة من مراحل االحتضار؟ و ما هو دور القرآن ف ههذا المجهال ؟ البحهث الحهاظر اسهتعرض

و،هههات نظههر شههراح الحههدیث ،ثههم درسههها دراسههة نقدیههة ،و وضههح و،هههة النظههر الصههحیحة مههن

خالل تقییم تفسیري لآلیتین  17و  18من سورة النساء الشریفة.

األلفاظ المحقریة :التوبة ،العالم و الجاهل ،زمان االحتضار ،حدیث توبة الجاهل.

بیان نظام االرتباط باهلل سبحانه علی ضوء
األحادیث القدسیة و من خالل تحلیل المضامین
مهدي المطیع
امیر احمد نجاد
مریم البیماني

نجد منذ قدیم األیام ن ألسالیب تحلیل المتون دورا فاعال فه فههم النصهوص المقدسهة ،و

ه الی الیوم مؤثرة ف دراسة النصوص الرفیعهة المضهامین .و إن تحلیهل المضهمون ه الهذي ههو

مهن کثههر األسههالیب انتشهارا ه بههدف دراسههة األحادیههث القدسههیة و تعیهین کیفیههة االرتبههاط بههاهلل

سبحانه و تعالی هو بغیة هذا البحهث .و إن المواضهیع األخالقیهة هه مهن المواضهیع الته کثهر
التنو یههه لههها ف ه األحادیههث القدسههیة ،و قههد کههدت األحادیههث القدسههیة األخالقیههة علههی رعایههة
األخهالق الفردیهة کثهر مههن لیرهها ،و رکهزت اهتمامههها علهی اصهالح الفههرد .و یعتبهر االرتبهاط بههاهلل

سبحانه وتعالی من هم العناصر الته

کهدت علیهها ههذه الطا فهة مهن األحادیهث .و إن دراسهة

هذه األحادیث و ف األسلوب التحلیله للمضهمون ه و الهذي یعتمهد علهی آلیهة تحلیهل المهتن
خاصة ه ّ
یبین لنا ن األساس ف النظام األخالق القدس ههو االرتبهاط بهاهلل سهبحانه و تعهالی،
بنحو یمکننا من خالله ن نرسم النظام األخالقه فه األحادیهث القدسهیة علهی ضهوء االرتبهاط

باهلل سبحانه و تعالی.
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األلفاظ المحقریة :الحدیث القدس  ،النظام االخالق  ،االرتباط باهلل ،تحلیل المضون.

الخاللة

دراسة أسالیب التعلیم و الفتوی في بیان األحکام و دورها في اختالف الحدیث
الدکتورة سعیدة الغروي
راضیة تبریزي زاده االصفهاني

یعد الحدیث حهد المصهادر المهمهة للشهیعة فه اسهتنباط األحکهام الشهرعیة ،و قهد یبتلهی

هههذا المصههدر بههبعض اآلفههات نظیههر االخههتالف و التعههارض الظههاهري بههین بعههض األحادیههث .و

الدراسههة التطبیقیههة لههبعض الروایههات المتعارضههة ظههاهرا تنته ه بنهها إلههی ن هههذه االختالفههات

نا،مة عن بعض األسباب ،و مهن خهالل التأمهل فه النصهوص ،و ،هواء الصهدور ،و الهرواة لهها،
سههیزول التنههاف المو،ههود بینههها .و مههن ،ملههة األمههور الت ه ینبغ ه االلتفههات إلیههها ثنههاء دراسههة

النص ههوص و  ،ههواء الص ههدور هه ه األس ههالیب البیانی ههة للمعص ههومین عل ههیهم الس ههالم فه ه بی ههان

األحکام .و قد شرنا ف هذا البحث الی سلوبین مهن سهالیب ههل البیهت فه بیهان األحکهام

هما« :الفتوی» و «التعلیم» و شرنا لدورهما ف اختالف الحدیث.
و یختل

هذان األسهلوبان فه اْل،هراء و نهوع الحکهم الصهادر و نهوع المخاطهب؛ فاألسهلوب

التعلیم ه خههاص بالفقهههاء و مههن تههولی اْلفتههاء مههن صههحاب األ مههة ،و یمکههن عههالج اخههتالف

الر وایات ف هذا النطاق بأمور نظیر :تدریجیة األحکام ،تغیر الحکم بسهبب النسهخ ،و التخییهر
ف العمل بکال األمرین .و إن المخاطب لإلمام ف سهلوب «الفتهوی» ههو ،میهع الهذین طرحهوا
سئلة ،ز یة علی المعصوم و کان ر،وعهم لإلمام بصهورة شخصهیة ،سهواء کهانوا مهن صهحاب

األ مهة ،م مههن عا مههة النهاس .و مههن ،ملههة األمههور الته ینبغه لحاظههها فه هههذا األسههلوب هه :
لحار الشرا ر الحا کمة ،و قابلیات السا ل و خصوصیاته ،مضافا إلی لغة المتکلم و لهجته.

األلف ششاظ المحقر ی ششة :الروای ههات ،تع ههارض الروای ههات ،اس ههباب االخ ههتالف ،االس ههلوب البی ههان ،

الفتوی ،التعلیم.

روایات اعترا

اإلمام الحسین

علی صلح اإلمام الحسن

في میزان النقد
رسول محمد الجعفري
زهراء الرضائي

مههن الحههوادث المهمههة ف ه صههدر اْلسههالم و الت ه عالههها لبههار التحر ی ه

اْلمام الحسن

حیانهها ه ه صههلح

 .و إن من ،ملة المنعطفات الته وا،ههها ههذا الصهلح ههو الروایهات الکثیهرة

نسبیا و الدالة علی اعتراض اْلمهام الحسهین

علهی مفهاده .و ههذه الروایهات قابلهة للنقهد مهن
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زاویت السند و المضمون ،مها السهند فهین ،میهع سهانیدها ضهعیفة ،و مها المضهامین فهیمکن

نقدها بنهوعین مهن المعهاییر ،همها 1 :ه معهاییر المنظومهة الدینیهة 2 .ه المعهاییر الخار،هة عهن إطهار

الدین .مها األول ه و الهذ ي ههو ههم معهاییر ههذا البحهث ه فههو مهن خهالل :اله ) الروایهات العامهة
المعارضهة .ب) الروایههات الخهاص المعارضههة .و مهها الثهان ؛ فهههو مههن خهالل النقههد التههاریخ  .و

الذي انتهینا الیه مهن خهالل البحهث ههو ن یهادي الجعهل األمو یهة طالهت ههذه األخبهار بههدف

إبراز االختالف بین القادة الدینیین و تضعی
األلفششاظ المحقر یششة :االمههام الحسههن

النقد.

معنویات تباعهم.

 ،االمههام الحسههین

 ،الصههلح ،روایههات االعتههراض،

تأثیر الدواعي لکتاب النسخ في بعض التصرفات
العمدیة في النصوص واآلثار الحدیثیة
الدکتور مهدي االیزدي
حسین الشجاعي

ّ
إن ّ
لکتههاب النسههخ دورا مهمهها ف ه انتقههال التههراث الحههدیث  ،و ینبغ ه ن ال نعههد دورهههم ف ه

االستنسهاخ نظیههر ا،ههزة االستنسههاخ؛ فههینهم افهراد ذوو اختیههار عنهد مههوا،هتهم للنصههوص .و إن

لهههم هههدافا معینههة وراء االستنسههاخ ف ه مههواطن کثیههرة ،و قههد یتصههرفون ف ه النصههوص بعههض

التصههرفات العمدیههة حیانهها .المقههال الحاضههر یتنههاول الموضههوع المههذکور بالبحههث بأسههلوب
مکتبه ه  ،لیب ههین ص ههناف التص ههرفات العمدی ههة و ه ههدافها و تبعاته هها .و انتهین هها ال ههی ن ه ههذه

التصرفات علی ربع قسام ه  )1 :التکمیل واْلتمام )2 ،التغییر )3 ،التلخیص )4 ،ابراز نهص
،دید .و إن تبعات هذه التصرفات ه و علی خهالف التصهور السها د مهن نهها تصهحیفات دومها ه

قد تنجر الی التحری

حیانا.

األلفاظ المحقریة :االستنساخ ،المستنسخ ،التراث الحدیث  ،التصرفات العمدیة.
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چکیده مقاالت به انگلیسی /حمیدرضا ساالرکیا
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