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 مسجدی حیدر عربی/ به مقاالت چکیده
 
 
 

 الحدیث یالقضیة الحقیقیة و الخارجیة ف
 همایة فیما، القاعدة األولخهیتأرمفهومهما، 

 محققیانحسین 
 کاظم رحمان ستایش محمد

إنما تقین العمل بالقضاکیإذا لم  طله کهد بنطهاق الهمهان أو المیا عامًا و
ُ
هها یعل ان أو الفهراد أ

ر محهدود بنطهاق یهان العمهل بهها عامهًا و غکهو إذا  ،«ةیها الخارجیالقضها»علم الصول عنهوان  یف
و ههذان االصهطالحان تسهّربا مهن علهم المنطه  «. ةیهقیا الحقیالقضها»هها عنهوان ین أطل  علیمع

ة یطلقههون علههی القضههیانوا کهه، و الفقهههاء قبلههه یإلبههی علههم الصههول بواسههطة اْلخونههد الخراسههان
و «. ةیهة الخارجیالقضه»ء عهن یتختله  بعهض الشه ی، و هه«واقعهة یة فیقض»ة عنوان یارجالخ

 یففه ،نهةیات خاصة بهمان أو شرائط معیبعض الروا _منذ صدر االسال   _من الواضح أنه توجد 
مهع  ،ةیهة خارجینهة تعهد القضهیة بشهرائط معیهة و بمجرد احتمال اختصهام الروایالنظرة الظاهر

  ههذه یهر العلمهاء تعرکها . و قهد ذکهالموضهوعات و االح یفه ،االشهترا یهه ةیأن القاعدة الول
تعرضوا یما لم ک ، ینها بشکل دقیما بیمها و اختالفها فینوا مفاهیبیاالصطالحات إال أنهم لم 

 .اة عند الشیخها وال للقاعدة االولیلتأر
،  یقضیٌة ف ة:یاأللفاظ المحور مخاطهب، عرفهة الم، یالنبه وام، خةیشفهالخطابات الواقعة 

 صدور.أجواء ال

 البالغة مضامین نهجفهم  یف یاق اللغویدة لدور التعرف علی السینظرة جد
 مسبوقال یسید مهدال

 یالمظفر یرسول فتح
ههذا المجهال  یأو فههم الداللهة . و فه یإن أحد أفضل مناهج فهم النصوم هو النهج الهدالل
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تم االلتفههات یهههذا النهود مهن الفههم  یو فه ،اقهایتم دراسهة معنهی المفهردة مهن خهالل دراسهة سههیه
العثههور علههی  ین المتههرجم فهیعهیو هههذا مهها  ،اق و للمفههردات المجهاورة للمفههردة المقصهودةیللسه

ة ی  و مطههاب  للوههة الصههلیههل دقکعههرض المعنههی بشهه ین المفههردات و بالتههالیأواصههر الصههلة بهه
ر یههبکجا  و التناسههب التههاب نهههج البالغههة مضههافًا لالنسههکة لیههللمههتن . و نظههرًا للصههبوة الدب

و درسهنا الجههود  ،یاق اللوهویة السهیهن أهمیهذا البحث أن نب ین مفرداته حاولنا فیالموجود ب
ن یة مقولهههة التجهههان  بهههیهههإلبهههراز أهم ،تهههابکة للید مهههن التهههراجم الفارسهههیهههالعد یالمبذولهههة فههه

دراسة المحاور اق و بهدف التوصل الی ترجمة معتدلة . و لهذا فقد تناولنا بالیالمفردات و الس
 ،ة إسهناد مفهردة لخهرییهفیکو  ،ة علی بعضها الهبعضکة : عط  اللفاف المشتریالثالث التال

اق و المفهردات یو أشهرنا لهدور السه ،ة لهبعض اللفهاف الخاصهةکة إضافة اللفاف المشتریفیکو 
لمواقهع  ر نتائج البحهث إلهی أن عهد  االلتفهاتیدقة الترجمة . و تش یالمتقاربة ف یذات المعان
 یترجمههة المفههردات ذات المعههان ین فههیأدی الشههتباه المتههرجم یالههنص الصههل یالمفههردات فهه

ر یهتو یو بالتهال _بعهض المهواطن  یفه _ما أن عد  لحاف أنحاء اإلسهناد و اختالفهها ک ،ةکالمشتر
 بعض التراجم. یالدقة و االنسجا  ف یلمة أدی لتدنکمعنی ال

 تجان  المفردات .، ال کاق الیس، البالغة نهج ة:یاأللفاظ المحور

واات و یآلل یشمولالنهج ال  ریکالتفبالمتعلقة ات یالر
 ةیالنفس سالمةال الموت و یف

 یزندالمحسن 
 یموسوالمحمود  دیسال

لحههظ یة لنههه یعالمههة لههبعض االضههطرابات النفسهه _علههم الههنف   یفهه _ر بههالموت یههکعههد التفی
عدونههه عالمههة یعلههم الههنف  ال  ین فههین البههارزیرر مههن المنظههیههثکدة . و إن الیآبههة شههدکباعتبههاره 

ة العهالج . مهن جههة یهعمل ینود من أنواعه فه یزون أیجیلبعض االضطرابات فحسب و إنما ال 
ة مفعمههة یهنیو إن النصهوم الد ،راً یههثکرون بهالموت کهفیانوا کهههم السهال  یأخهری فهَن أئمتنهها عله

ة. الضلع الثالث ههو وجهود روح یمة النفسة والسالیان الهامة للتربکر الموت و تعده أحد الرکبذ
 ،ر بهالموتکهتف یأوسهاط المجتمعهات الته یو التقد  ف یسل و الفتور و عد  االهتما  بالرقکال
رون کهفین ین الهذیساسهة الهد یفه یسهل و الفتهور االجتمهاعکن ال نجد هذا الخمهول و الیح یف

 خ.یمر التار ا للطموح علییرًا، بل إنهم النماذج والُمُثل العلیثکبالموت 
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ر یههکتف یهههو : أ _ن ین المتقههدمتینظههرًا للمسههألت _المطههروح  السههؤالفههَن  او علههی ضههوء ذلهه
ة للفهرد و یهسهاعد علهی السهالمة الروحیسهل و الخمهول فحسهب و انمها کالهی ال یؤدیهبالموت ال 

ر بههالموت مههن أهههم عالئههم السههالمة یههکعلههم الههنف  تعتبههر التف یة فههیالمجتمههع ؟ النظههرة الشههمول
ث تری أن الموت نود من یأن لوة القرآن و الحد یة الممهدة لها. و نحن ندعیة و الرضیسالنف
اة االنسان . البحهث الحاضهر یح یة ما بعد الموت و دوره فیان شمولیاة و لهذا تتعرض لبیالح

وضهح یات المهوت بصهورة عامهة و ین روایبیورة کة للنصوم المذیو باالستعانة بالنظرة الشمول
و  ،ؤصههلهایمهة و یاة قیهللح یعطهیطة یرات الوسهیهر بهالموت و مهن خهالل بعهض المتویهکأن التف

 ة.یهذان المران من العالئم الهامة للسالمة الروح
ر بهالموت السهاب  و الالحه ، یهکالتف، ةیة النفسهسهالمال المهوت،اضهطراب  ة:یاأللفاظ المحور

 .طةیرات الوسیالمتو ة،یالنظرة الشمول

وجهاث سجود یدراسة صدور حد  المرأة لز
 (یثقاف ،یأدب ،یات )لغویعلی ثالث مستو ینقد متن

 یاالیزد یمهد
 محمد حسین شیرزاد
 محمد حسن شیرزاد

ههذه الثنهاء  یو فه رة .یهالعقهود الخ یة خاصهة فهیهن الهزوج والزوجهة أهمین العلقة بهییحاز تب
و قهد سهببت  ،ههاة للمهرأة تجهاه زوجیهمنهلهة متدنّ  ین تهولیقیتهب الفهرک یات فهیهنجد بعض الروا

إحهدی هههذه الرواید مههن التحههدیهالعد  َیسههجَد لحههد  لمههرُت  أحهدًا أن لههو أمههرُت » یات ههیههات . و
هاالمرأَة أن  زوج  و  یات : اللوهویث علی ثالث مستویتناول نقد الحدی. و هذا البحث  «َتسجَد ل 

نسههجم مههع یة ال یهههههذه الروا یفهه« المههرأة»و « الههزوج» یلمتههکن ی. و إن التضههاد بههیو الثقههاف یالدبهه
 یث فهیما أن اختالف نسخ الحدکة. یة اللوویاش  عن ضعفه من الناحکو هو  ،| یعصر النب

 اذلکهًا . و یهعن ضهعفه أدب ،  نها حایاش  عن وجود اختالفات واسعة بکن و الیقیتب الفرک
 تعلهه  بعلقههة الههزوج بزوجتههه و مقارنتهمههایمهها یف یو منافسههه الجههاهل یر اإلسههالمکههفههَن دراسههة الف

 ة.یث بالثقافة الجاهلیعن تأثر الحد ،ة المتقدمة حایبالروا
 .المرأة لزوجهاد و، سجالثقافة، السرة، الزوج و الزوجةمتن، النقد  ة:یاأللفاظ المحور
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 حضور(العصر  یف) البصرة یف یاالمام یحدیثار الیالت
 یموسوبر الکأ ید علیالس

 ،نیعههد حضهور المعصهوم یالبصرة ف یف ةیلإلمام یثیار الحدیحاول إبراز التیهذا البحث 
نهة . یههذه المد یث فیخ الحدیة من تاریضاح النقاط المبهمة و المخفیله إ یو الهدف الصل
عههد حضهور  یالبصهرة فه یان فهاعاًل فهکه یاإلمهام یثیار الحهدیههو : ههل إن الت یو السؤال االصل

النظهر أن  یبهدو فهیهها. و ی فان فهاعالً که: إنه یالمعصو ؟ و نتابع البحث علی ضوء الفرض التال
و ترعههرد و انتشههر بهجههرة الصههحاب  یإال أنههه قههو ،یار ترجههع للقههرن الول الهجههریههجههذور هههذا الت

 ة عصر الحضور.یو استمر حتی نها ،یأوائل القرن الثان یها فین إلییوفکال
 لولو .المّتهم با یثیار الحدیالت ،یثیار الحدیالت ،البصرة ،ةیاإلمام ة:یاأللفاظ المحور

 مییالتقنقد و ار الیمع یفسنان  بن محمد وثاقة
 فرد یاکبر ایزد یعل

 ادجن یحسینالسید مجتبی ال
 یالحسینیزینب السادات 

ل و دراسهة عوامهل یهو بعهد تحل ،داً یاختالفهًا شهد بهن سهنان محّمهد  یهتوث یاختل  العال  ف
 ،یو ابن الوضهائر یالنجاشک _ثر القدماء ک  توصلنا إلی أنه علی ضوء نظر أی  و التوثیالتضع

ع موانع الوثاقهة ی  . إال أن جمیأنه ضع _د یخ المفیر الشیبل و إجماد الصحاب علی حد تعب
و لههذا فعلهی الهرغم  ،الولهو و الوجهادة یورة قهد ال تنحصهر فهکر مفقودة قطعًا و إذ العوامهل المهذیغ

 ،قه بحسهب الظهاهریتوث یات فیمع وجود روا ،ست بتامةینا لیفه الواصلة الیمن أن عوامل تضع
ات یهون الهی مضهمون الرواکهه و الریه  القدماء بل و دعوی االجمهاد علیإال أن العدول عن تضع

 یات قادحهًا فهیه  القهدماء و إعراضههم عهن مضهمون الروایون تضعکیبعد أن یو ال  ،سریر متیغ
 فه .یات . و لهذا فال منام لنا عن القول بتضعید هذه الروایأسان

توثیه ، علهی ال ةداّلهالروایهات الوجاده، الکذب، الولو، البن سنان،  محمدة: یظ المحوراأللفا
 جماد. االو  الشهرة، ینجاشال

 


