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 مسجدی حیدر عربی/ به مقاالت چکیده
 
 
 
 

واال  هااعتبار و جذورها ؛الطبیة اتیر
 المسعودي يالهاد عبد

 ؛و داللتهههالالنتفهاع بالروایهات الطبیه  نحهن بحا،ه  للتعههرف علهی عصهولها و مهدی اعتبارهها 
مضههافًا لفهههم المههراد الجههدو منههها. و إن  ،بمعنههی عنههه ینبغههر التعههرف علههی مصههادرها و رواتههها

و صهح  تطبیقهها فهر العصهر الحاضهر  ،االطم نان مهن شهمولی  الروایهات الطبیه  لجمیهع األفهراد
بحا،  لمقارنتها بما توصل إلیه علم الطب و التغذی  و علم النبهات و التجهارب المختبریه . و 

المعرفهه  الکافیهه  باألسههالیب و  و عههد  ،نظیههر: تقههدیس الروایههات ،هههذا مهها یوا،ههه موانههع عدیههدة
نحههن و مههن خههالل التعریهه  بأهمیهه  هههذا التقیههیم اقترحنهها عسههلوب الحههوار  .الطههرق التجریبیهه 

و بذلك حاولنا إزاح  بعض العقبات عن هذا المسیر. و قد عوردنا خهالل  ،المرحلر و المتعاون
 .التقییم بعض الروایات الطبی  ذات الصل 

یدة:  ،فههم الروایهات الطبیهه  ،تقیهیم الروایهات الطبیهه  ،لروایههات الطبیه مصهادر ا األلفدا  المحور
 الحوار المرحلر و المتعاون.

 «الصالبة _ االنعطاف» لتأثیر النظري النموذج
یزة» حدیث ضوءی عل األسرة حدود إلدارة المعنوي العالج منظومة في  «العز

 دهیسندب عباس
 يبزرگ جان مسعود
 جانيیاآلذربا مسعود

ا البحهههث هههو دراسههه  النمهههوذج النظههرو لمنظومههه  إدارة األسههرة علهههی ضهههوء الهههدف مهههن هههذ
و قد تم تقییم الروایات فر هذا البحث علهی ضهوء التقیهیم المتبهع فهر دار  .المصادر اإلسالمی 
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مهن مهنهج  ،التحلیلهر _الحدیث فر تقیهیم المصهادر. و عسهلوب البحهث ههو المهنهج الوصهفر 
و االسهتعان  بمهنهج تحلیهل  ،شهتمل علهی تحلیهل النصهورو الفهم المتطور ) الم ،الفهم العا 

النصور المتضادة(. ونتاهج البحث تشیر إلهی عن نصهور األحادیهث المعتبهرة بدر،ه  عالیه  
و تنظیم السلوك فهر قبهال  ،للتعامل مع الشخص الثالث« الصالب  _االنعطاف »تعر  نموذج 

  بههذا النمهوذج یمکننها اسهتعرا  نمهوذج و الذو انتهینا الیه عنه باالستعان .العوامل الخار،ی 
و بالتالر رفع  ،مشابه لمستویات تعلیمی  مختلف  بهدف الوقای  و العالج من ع،ل إدارة األسرة

 مستوی االنسجا  األسرو.
یددة:  ،اإلسههال  ،حههدود األسههرة ،منظومهه  العههالج المعنههوو ،المنظومهه  العال،یهه  األلفدا  المحور

 حدیث العزیزة.

وایات تحلیل في المجلسي العالمة ارفکأ دراسة و لحاظ  الر
 العقول مرآة و األنوار بحار في ورد مای عل باالعتماد القرآن آلیات التأویلیة

 علمداري بور اهلل نصر میابراه
 زاده يقاض کاظم رودکتال

کتابي  و « بحهار األنهوار »إن الروایات التأویلی  َیات القرآن الکریم هر فر حد من الکثرة فر 
المحهور األصهلر  .تتطلب معرف  عسلوبه فر تحلیهل الروایهات ،للعالم  المجلسر« آة العقولمر»

و الهذو  .للبحث الحاضر هو الکش  عن عسلوب العالم  المجلسر فر تحلیل هذه الروایهات
ینحهو منحهی  _باعتبهاره عحهد و،هوه األخبهاریین  _یبدو فر الوهل  األولهی عن العالمه  المجلسهر 

إاّل عن الههذو یرا،ههع الکتههابین المههذکورین یجههد  ،النتفههاع بالروایههات التأویلیهه األخبههاریین فههر ا
اختالف نهجه عن نهج األخبارین فر التعاطر مع هذه الروایهات. و نظهرًا لعهد  وفهاء األبحهاث 

و الهذو انتهینها إلیهه عن  ،السابق  فر هذا المجال فقد قمنا بهذا البحث بنهج وصهفر تحلیلهر
یهه  العالمهه  المجلسهه یهه  محضهه رؤ و إنمهها ظهههر فههر هههذه  ،ر لهههذه الروایههات لیسههت نظههرة عخبار

یه  معتدله  _فر فتهرة النهزاع األصهولر األخبهارو  _الساح   فمهن  ؛باعتبهاره عصهولیًا ذا نزعه  عخبار
لقبهههول التهههأول  نجهههح فهههر تقهههدیم المبهههادئ والمعهههاییرخهههالل اعتمهههاد الهههنهج الهههداللر للتأویهههل 

 ،و التناسهب بهین الظهاهر و البههاطن ،طبهاق علهی ظهاهر اَیهه نظیههر: االن ؛الصهحیح للقهرآن الکهریم
و عمومی  اللفظ، إلی ،انهب ذکهر بعهض المؤیهدات نظیهر:  ،ومطابق  التأویل للضرورات العقلی 

 .و موافقته للقراءة الصحیح  ،و معاضدة الروایات األخری له ،معاضدة التأویل للسیاق



صة
خال
ال

 

 

 

169 

یة: قرآن، بهاطن التأویل، ظاهر معیار ال ،التأویلی  روایاتال، المجلسر عالم ال األلفا  المحور
 قرآن.ال

وایات و یاتاآل في( قصرال) حصرال سلوبأل حقیقيال مفادال   الر
 النوري هزاد عالم محمد

بحیههث ال یتجههاوز  ،عسههلوب الحصههر عبههارة عههن اختصههار شههرء عو شههخص بشههرء عو عحههد
کمهها ال یو،ههد فههر ییههره. و إن داللهه  الحصههر علههی هههذا المعنههی البحههث  .هههر محههل تردیههد عنههه 

و ههل  ،لدراس  الدالله  الحقیقیه  لههذا األسهلوب _و الذو هو بمنهج تحلیلر تتّبعر  _الحاضر 
إن ظهههور هههذه النصههور فههر االنحصههار قابههل لالعتمههاد؟ تو،ههد احتمههاالت عدیههدة فههر هههذا 

کأن یکون الحصر إضافیًا و لهیس حقیقیهاً  ه للمبالغه  عو عنه ،و عن یکهون تعبیهرًا بالییهاً  ،المجال: 
کیهدیاً  ،فهر بیهان الوصه  عو عننها ال نرفهع الیهد عهن الحصهر الحقیقهر و إنمها نو،ههه  ،عو عن یکهون تأ

عو عن یکههون المههراد بالعمومیهه  و  ،الکههال  مههن خههالل البحههث عههن مصههادی  خفیهه  و ییههر ظههاهرة
عو  ، عو عن نحملهه علهی مراتهب مشهکک .االنحصار هو مجرد بیان االقتضاء ال بیان العلی  التام 

.. إلهی ییهر ذلهك مهن الو،هوه. و زبهدة الکهال  عننها ال .و ،عن نخصص الهدلیل بهدلیل آخهر منفصهل
 .نتمکن من اإلصرار علی عن یکون الحصر بمعناه الحقیقر

یة: سهتنباط االجهدو، المهراد الثهانر، التصهدیقر المهدلول القصهر، الحصهر، ال األلفا  المحور
 حدیث.القرآن و من ال

 «الجنة دخلی ال الزنا ولد» ثیحد نقد و دراسة
 نليیز اهلل روح

فروو فهر  .فر بعض المصادر الحدیثی  للفریقین «ولد الزنا ال یدخل الجن »روو الحدیث 
إال عن سهنده  ،بینما روو مسندًا فر مصادر عهل السن  الحدیثیه  ،مرسلشکل ب  شیعمصادر ال

الفته مهع بعهض اَیهات کما عن مضمونه ضعی  لمخ .ضعی  الشتماله علی بعض الضعفاء
کهل إنسهان مسهؤول عهن عفعالهه و تصهرفاته ؛القرآنی  الکریم  مضهافًا  ،نظیر اَیات الداله  علهی عن 

کهل ذلهك مضهافًا  .لمنافاته و عد  انسجامه مع اَیات التهر تبهین عسهباب دخهول الجنه  والنهار
عن ههذا الحهدیث یمثهل  تدّل علی عن ولد الزنا ال ذنب لهه. مهع _و بأسانید عقوی  _لو،ود روایات 
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کتههههب  .و بههههذلك یتنهههافی مهههع حکههههم العقهههل بقهههبح الظلههههم ،عحهههد عنهههواع الظلهههم و إن نقلهههه فهههر 
و إن التههأویالت المههذکورة لهه ال تتمتههع بالرصههان  و ال  ،الموضهوعات یعههد دلهیاًل آخههر علههی ضهعفه

و لهذا فال محهیص عهن القهول بهأن صهدوره عهن  ،تتمکن من عالج اإلشکاالت المطروح  بشأنه
 النبر األعظم محل تردید مؤکد.

یة:  روایات.مخالف  العقل، مخالف  القرآن، مخالف  السند، دراس  الالزنا،  ولد األلفا  المحور

والل نقله علی صدوقال خیشال عقائد ریتأث  :اتیر
 نییعسکرال نیمامالا و کاظمال مامالا تااریز في خاصة دراسة

 يجعفر محمد رسول
کبهری فهر ،مهع  ،برز محهدثر الشهیع یعد الشیخ الصدوق من ع و قهد قها  بخهدمات علمیه  

متههأثر بالعدیههد مههن  _کغیههره مههن المحههدثین  _و إن مههنهج الشههیخ الصههدوق  .الروایههات و عرضههها
و أل،هل  .و الذو یبدو لنا عن إحدی هذه المؤثرات هر متبنیاته العقاهدی  .العوامل و المؤثرات

یهارات اإلمها  الکهاظم و اإلمهامین العسهکریین  إثبات هذه الحد  قمنا بهذه الدراسه  علهی  ز
کتههب الصههدوق حیههث سههلطنا علیههها األضههواء و قمنهها بتحلیلههها و علههی ضههوء معطیههات  .فههر 

و ذلههك  ؛البحههث فههإن الههذو یبههدو فههر النظههر هههو عن الصههدوق عسههق  فقههرة مههن هههاتین الزیههارتین
ذلههك هههو اسههتنباطه ، و یبههدو عن سههبب لظهورههها فههر وقههوع البههداء بشههأن األهمهه  المههذکورین

فر حین عن الفقرة المحذوف  من زیارة اإلما  الکاظم  ،البداء بشأن اإلما  من الفقرات المذکورة
و إنمها ههر داّله  علهی وقهوع البهداء فهر عقاههد الشهیع   ،ال دالل  لها علی وقوع البداء فهر اإلمامه 

کههانوا یعتقههدون عن اإلمامهه  بعههد اإلمهها  الکههاظم هههر فههر إسههماعیل فصههارت فههر  ابنههه الههذین 
إن الصدوقالکاظم حیهث طهرح ههذا المعنهی  ؛هو ممن له قد  السهب  فهر ههذا الفههم . و

إال  ،_ عخهر اإلمها  الکهاظم _من البداء بشأن الروایات الدال  علی وقوع البداء فهر إسهماعیل 
   .عنه لم یعمم هذا الفهم للفقرة المذکورة

حیث وقع البداء  ؛العسکریین هر محل بحث عیضاً کما عن الفقرة الواردة فر زیارة اإلمامین 
. و عمها البهداء بشهأن اإلمها  نظیر ما وقع فر اإلما  الکهاظم بشأن اإلما  الحسن العسکرو

فهر عهد  نقلهه  و لهذا فإنه یحتمل صح  مها فعلهه الصهدوق ،فإنه ال یمکن تأویله الهادو
 .لهذه الفقرة من الزیارة
یددة: ، اإلمهها  الکههاظم ،الزیههارة ،نقههل الروایههات ،العقاهههد ،دوقالشههیخ الصهه األلفددا  المحور
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 اإلمامین العسکریین.

 نییخبارألا و ئيبهاال خیشال رأي لیتحل
 نیمتأخرال عند التقییم منهج رییتغ أسباب بشأن

 يا سرخه احسان
 ؛عربع  عقسا األحادیث إلی  _تبعًا ألستاذه السید عحمد بن طاوو   _صّن  العالم  الحلر 

و لم یکن هذا التصهنی  متهداواًل بهین  .«ضعی ال»و « وقوالموث /ال»، «حسنال»، «یحصحال»
و یههری الشههیخ البهههاهر عن سههبب العههدول فههر مههنهج تقیههیم الروایههات الههی التقسههیم  .القههدماء

و بعههد اإلذعهههان بفقههدان بعهههض  _فههر هههذا البحهههث  .الربههاعر هههو فقهههدان و اضههمحالل القهههراهن
و ذلههك مهن خههالل اسههتعرا  بعههض  ؛البههاهر بالدراسهه  و النقههد تناولنهها رعو الشههیخ _المصهادر 

کبیر من المصادر حتی عواخر القرن الثامن الهجرو کانهت  ،الوثاه  التر تثبت بقاء قسم  و عنهها 
نعم علی فر  اإلیمان بهذه النظریه  فهإن بعهض األسه ل  المطروحه  تبقهی  .فر متناول العلماء
  .عاری  عن اإل،اب 

 ،األخباریون عن سبب العدول الی التقسیم الرباعر هو اتباع عهل السهن من ،انب آخر یری 
و بههالر،وع لمصههادر عهههل السههن  قبههل التههأریخ المههذکور یتضههح و،ههود هههذا التقسههیم عنههدهم و 

و علهی خهالف  .و هذا ما یؤید رعو األخباریین الی حّد مها ،انسجامه مع ما ذکره العالم  الحلر
و إنمها ههو اخهتالف فهر  ،انحرافهاً  _فهر حهّد ذاتهه  _الهنهج ال یعهد  ما یعتقده األخبهاریون فهإن ههذا

ممها عدی إلهی  ،األرضی  و عد  انسجا  المنهج الجدید مع عرضی  نقل الحهدیث عنهد اإلمامیه 
 عن یفقد تطبی  هذا المنهج صوابه.

یة:  األخباریین. ،الشیخ البهاهر ،المتأخرین ،العالم  الحلر ،الر،ال األلفا  المحور

 ثیحدال بشأن« نیام احمد» آراء تقییم و ةدراس
 يسلطانال اختر

 الطرقي يزیمهرال مهدي
 العباسي مهرداد

 .الستنباط األحکا  و المعارف اإلسهالمی  _بعد القرآن الکریم  _إن الحدیث هو ثانر مصدر 
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 .رهعو قول النبر | عو فعله عو تقری ؛و إن عام  المسلمین یرون الحدیث عداة للوقوف علی السن 
و  ،و إن البحث التاریخر دال علی عن الحدیث لم یتمتع دومهًا بههذه الحجیه  الواسهع  النطهاق

کأحهد  کانت هناك بعض األصوات المرتفع  فر مخالف  نقل الحدیث و ضبطه و اعتمهاده  عنه 
و فهههر القهههرنین التاسهههع عشهههر و العشهههرین المیالدیهههین تکهههررت عصهههداء ههههذه  .مصهههادر التشهههریع

و إن عحههد  ،ین و،هههات النظههر المطروحهه  فههر هههذه الفتههرة هههر نقههد الحههدیثو مههن بهه ،األصههوات
کثههرهم تههأثیرًا هههو الکاتههب المصههرو عحمههد عمههین هههذه المقالهه  و بنزعهه  نقدیهه   .عشهههر هههؤالء و ع

تحههاول تقیههیم آراهههه مههن خههالل اسههتعرا  مبانیههه  ،تحلیلیهه  َراء عحمههد عمههین بشههأن الحههدیث
 الفکری  و آراهه النقدی  للحدیث.

یددة:األ المصههریون  ،حجیهه  الحههدیث ،معههاییر نقههد الحههدیث، منتقههدوا الحههدیث لفددا  المحور
 الحرکات اإلسالمی  المصری . ،المتفتحون

 




