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 دیمسج حیدر عربی/ به مقاالت چکیده
 
 
 
 
 

وایات منظار من رالفک نظام علی القلب تأثیر نموذج  الر
 البیاني المنهج ضوء علی

 االذربایجاني نفیسه
 يشکران رضا

 يلطفال يمهد سیدال
 ثیهرةک روایهات و آیهات وردت قهد و اإلسهالمي الهدین فهي األساسهیة انکهاألر أحهد هو رکالتف ان
 دراسهة علهی اعتمهدت بالبحث رکالتف تناولت والتي اْلن لحد الموجودة األبحاث إن و بشأنه.
 باعتبهاره رکهالتف مهن جهزءاا  عرضهت قهد و ،موضهوعیاا  تبویبهاا  تبویبهها مهع النصهوص ههذه من جزء
. اا عموضو  الدراسهة ال _ رکهللتف المنهجیهة الدراسهة خهالل مهن الیهه توصهلنا الهذي أن مهع مسهتقالا

 روایهة 1000 من ثرکأ عددها والبال  «رکف» الجذر علی المشتملة الروایات لجمیع و _ الموضوعیة
 و القلهب نظیر: عدیدة أجزاء له نظام بمثابة هو انما و ،مستقلة باطنیة عملیة لیس رکالتف أن هو

 النظهام ههذا لکه علهی بالتأثیر یعود أجزائه من واحد لک تقویة و تضعی  ان و ... و العلم و العقل
 بعضه. أو

 ضصع  و قوة علی القلب حاالت تأثیر یدرس لمنتظما النهج لهذا نظراا  و الحاضر البحث
 التأسهیس، نظریهة أو المؤسسهة بیانهات استراتیجیةب باالستعانة الروایات تحلیل تم قد و ،رکالتف
 و للعوامههل نظههراا  رکههالتف نظههام تحسههین ننههاکیم ضههوئه علههی أنمههوذج عههرض هههو منههه المتحصههل و

 ر.کبالتف ارتباط نحو لها التي و القلب تضع  أو تقوي التي الشرائط
یة  األلفظ  .البیاني المنهج ،بیتال اهل روایات القلب، حاالت ،رکالتف نظام المحور
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 حدیثال و قرآنال في «ةسوألا» عنیم في تأّمل
 الکامیابي يمهد محمد

 راد يطارم حسن
 خالقیان اهلل فضل

 لهههذا و اره.کههإن نکههیم ال اممهه سههعادته و الفههرد شخصههیة وینکههت فههي النمههوذج و األسههوة دور إن
 هههذا فههي مفههردة أهههم إن و . األسههوة لبحههث األخههری العلههوم و الدینیههة النصههوص تعرضههت فقههد

 إغفهال تهم الزمان بمرور نکل و المجال، هذا في أساسیاا  دوراا  تلعب حیث «األسوة» هي البحث
 علیههها لةالمشههتم والحدیثیههة القرآنیههة النصههوص تفهههم ال صههارت الغالههب ففههي ،األول معناههها

 و استعمالها موارد و ،لأسوة األصلي للمعنی المقال هذا في فتعرضنا امل.ک أو صحیح لکبش
 معنیههین لأسههوة أن علمههاا  الدینیههة. للنصههوص الجههدي المههراد خاللههه مههن لیتضههح مقتضههیاتها،

 المصهاعب. و األحهزان و الجهرو  آالم یخّف  الذي البلسم و والعالج المداواة أحدهما: ّلیین،ک
 الحاضر. العصر في اللفظة هذه من المتبادر هو و القدوة، یعادل ما هو اْلخر: و

یة  األلفاظ  االتبا . ،االقتداء ،التأّسي النموذج، الحسنة، األسوة / األسوة المحور

 الراهن العصر في دراساته و الحدیث تجاه المختلفة النظر وجهات
 يشفیعال سعید

 المقهال فهي و عدیهدة، أقسهام إلهی علومه و الحدیث يف الباحثین نظر وجهات تقسیم نکیم
 فهي االتجاههات أههم مهن و . «الهدین»لهه البهاحثین نظهرة ههو التقسهیم فهي المعیهار جعلنا الحاضر
 علهی التعهرف طریه  أن البهاحثین مهن عهدد یهری حیهث ؛ «بالنصهوص التقیهد» هو المجال هذا

 أههل مهن السهلفي كالمسهل االتجهاه اههذ فهي البهارزین من و ،غیر ال الدینیة النصوص هو الدین
 و السهامیة المنزلهة ههذه فهي الحهدیث یجعلهون حیهث الشهیعة، مهن األخبهاریین بعهض و ،السنة

 یولههون ال حیههث ،العقلههي الههنهج أصههحاب بعههض و القههرآنیین نجههد هههؤالء قبههال فههي و الرفیعههة.
 بها. یعتّد  منزلة الحدیث
 و اللغهههوي و التهههاریخي انهههبالج لحهههاظ ضهههرورة التجدیهههدیین بعهههض یهههری آخهههر جانهههب مهههن

 و تاریخیههة نصههوص هههي الدینیههة النصههوص أن هههؤالء یههری و ،النصههوص فهههم فههي الهرمنیوطیقهها
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 دراسهات في زکتتر األبحاث من النو  هذا نتائج نکل الغربي. بالنهج بتحلیلها فیقومون ،أدبیة
 فهي خاصهة و _ االتجهاه ههذا یتجههوا لم اإلسالمیین الباحثین إن حیث ؛ الغربیین المستشرقین
. إال _ الحههدیث  الحاضههر العصههر فههي الغالبههة النظههرة أن البحههث هههذا الیههه انتهههی الههذي و قلههیالا
 تتسههم التههي و السههنة، أهههل بههین الجمهههور نظههرة و الشههیعة، بههین األصههولیة النظههرة هههي للحههدیث
 الصلة. ذات األبحاث و الحدیث انةکلم بالنسبة ثرکأ باعتدال
یة  األلفاظ  الهنهج بالنصوص، التقید الراهن، العصر الحدیثیة، الدراسات ،الحدیث المحور
 الغربیین. من الحدیث في الباحثون التجدیدیون، العقلي،

وایات مع الحلي العالمة تعاطي یفیةک  الواقفة و للفطحیة الفقهیة الر
 النجفي اهلل روح

 الهذین ههم الواقفهة و ،الصهاد  جعفهر اإلمهام ابن اهلل عبد إلمامة المعتقدون هم الفطحیة
 بههههاتین اإلجمههالي التعریهه  بعههد و _ الحاضههر البحهههث .اظمکههال اإلمههام إمامههة علههی توقفههوا

 مهع _ اإلمامیهة عنهد الفقهه نجهوم من هو الذي و _ الحلي العالمة تعاطي یفیةک یتناول _ الفرقتین
 الروایهات مهع یتعهاط لهم العالمهة أن یتضهح اإلطهار ههذا فهي و . الفهرقتین لهاتین الفقهیة الروایات
 الهی أشهار الفقههي لرأیهه مخالفهاا  الروایهة مضمون انک إن بل واحد؛ بنحو المنحرفة للفر  الفقهیة
 لفسهاد یلتفهت لهم الفقههي لرأیهه موافقهاا  انکه إن و الروایهة. سهند فهي طعهن و الراوي، مذهب فساد
 علهی الحلهي لعالمهةا طعهن فهإن األسهاس ههذا علهی و النقهل. فهي وثاقتهه الهی أشهار إنمها و مذهبهه
 و عنهده، المختهار الفقههي الهرأي مهع انسهجامها عدم الی یرجع الفاسدة للفر  الفقهیة الروایات

 الروایات. لطر  الوجوه أحد هو الراوي مذهب بفساد األسانید في الطعن إن
یة  األلفاظ  الموثقة. الروایات الفقهیة، الروایات الحلي، العالمة الواقفة، الفطحیة، المحور

 یة؟خیال أم ةواقعی ةصحابی ورقة أم
 ریعان معصومة

 المهرأة إمامهة جهواز بهاب في الفقه في الیها االستناد تم التي الشخصیات إحدی هي ورقة أم
 إمامهة فهي الهواردة للروایات شاهداا  رتکذ قد و ،السنیة المصادر اهتمام نالت التي و ،للجماعة
 علیهها النبهي إطهال  الروایهة ههذه فهي ورد قهد و للنسهاء. سهلمة أم و عائشهة المؤمنین أمهات
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 جمههع ممههن باعتبارههها عرفههت مههاک بیتههها. ألهههل الجماعههة إمامههة لههها یجیههز و ،«الشهههیدة» لقههب
 ،مجهولهة بواسهطة نقلها قد و خاصة، «ُجمیع بن الولید» هو الروایة لهذه الراوي أن علماا  . القرآن

 فهي یوجهد و موتهها. و حیاتهها قصهة فهي نسهجه مها خهالل مهن مهالکال منزلهة المهرأة بهذه بل  قد و
 علههی سههندها الشههتمال مضههافاا  التاریخیههة، للنصههوص مخالفتههها مههع ،اضههطراب الروایههة مههتن

  موضوعة. ونهاک احتمال رفع و ،الروایة قیمة من حّط  مما المجاهیل، و الضعاف
 تههاریخ أن ناحدسه ،المههتن و السهند تحلیهل مههن إلیهه انتهینها مهها ضهوء علهی و المقههال ههذا فهي
 انکهه حیههث ،الثههاني القههرن مههن الثالههث الربهع فههي المزعومههة الشخصههیة هههذه و الروایههة هههذه ظههور
 الجماعة. في المرأة إمامة لجواز فقهي لمستند بحاجة الفقهاء

یة  األلفاظ  المتن. و السند تحلیل األسناد، ،ُجمیع بن ولیدال ،ورقة أم المحور

 وفةکال مسجد في علي اإلمام لمناجاة الموسیقیة البنیة
 يخضرال يعل

 يکمال فروزان آمنه

 فهي ههام دور لهها التهي و األدبیهة للنصهوص البنیهة تحلیهل فهي العناصر أحد تمثل الموسیقی
 أههههل مناجهههاة و أدعیهههة بهههه تمتهههاز مههها إن و الهههنص. مسهههتوی مهههن ترفهههع و ،المفهههاهیم نقهههل و بیهههان
 لحههن مههن _ تعههالی و سههبحانه هلل اإلنسههان توجههه و التوحیدیههة المفههاهیم تبههین التههي _ البیههت
 هلل المنههاجي و الههداعي الههی مفاهیمههها لنقههل المهمههة العوامههل مههن هههو جذابههة موسههیقی و جمیههل

 و وفههةکال مسههجد فهي المههؤمنین أمیههر مناجهاة هههو القّیمههة النصهوص هههذه أحههد إن و سهبحانه.
 راقیة. ارفمع و سامیة مضامین و جمیلة عبارات و العرفاء بأسلوب جاء التي
 أمیهههر مناجهههاة فهههي الموسهههیقیة العوامهههل تقیهههیم و تحلیهههل ههههو البحهههث ههههذا مهههن الههههدف إن

 و المخهاطبین. الهی المفهاهیم انتقهال فهي اللحهن تهأثیر مقهدار خاللها من لیتضح ،المؤمنین
 المکال في الموسیقیة الظواهر سندرس _ التحلیلي الوصفي النهج علی باالعتماد و _ هذا علی
 التضاد. و السجع، و ،رارکالت و ،الهجائي التوازن نظیر ؛

 خهالل مهن كذله و المناجهاة مهن األول القسهم في یدوي القیامة صوت أن إلی النتائج وتشیر
 ثهرةک أن مهاک فیهها. الموجهود السهجع و رارکهللت مضهافاا  قصراا  و طوالا  المتناسب الهجاء استخدام
 القسهم فهي _ المتهوازن السهجع و رارههاکت و تضادةالم األلفاظ اختیار و الطویل الهجاء استخدام
 مؤثرة. موسیقی علیها أضفی _ المناجاة من الثاني
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یذذة  األلفذذاظ  ،المناجههاة الهجههائي، التههوازن الداخلیههة، الموسههیقی الموسههیقیة، البنیههة المحور
 .علي اإلمام

 بین یةالمعنو العلقة إیجاد في القرآن علی الحدیث یقّدم الذي للتیار نقدي موقف
 القرآن نص في «اَّلل سبیل في المقتول» و «الشهید»

 وربخاک رحیم
 شاهنده ةآمن

 تههرجیح القرآنیههة العلههوم فههي البههاحثین و المفسههرین عبههارات و التفاسههیر مههن ثیههرکال فههي نههری
 الناحیههة مهن دراسهة الههی بحاجهة ههو و ،ریمههةکال اْلیهات ظهاهر مقتضههی علهی الحهدیث مقتضهی
  . المصداقیة و النظریة
 بهین المعنویهة العلقهة ههذه قبهول ننهاکیم لعلهه البحث هذا مصادی  علی العثور مجال ففي

 أبهرز مهن ههذا و القرآنهي، الهنص فهي «اهلل سهبیل فهي المقتول» و «الشهید» القرآنیین االصطالحین
 ثههرةک مههن الههرغم فعلههی ریم.کههال القههرآن ظههاهر علههی الحههدیث تقههدیم مههن تعههد التههي المصههادی 
 العلقهههة مههن نههو  أي بینهمهها یوجهههد لههم أنههه إال ،االصههطالحین لههههذین ریمکههال القههرآن اسههتعمال
 علههی و ،مقامههها القیههام أو المجهاورة أو التقههدم أو الترتههب أو الههتالزم أو التنهاظر قبیههل مههن المعنویهة

 المقتهول» ههو فیهها «الشههید» لمهةک لمعنی األصلیة الصبغة فإن الروایات في كذل من سکالع
  . «اهلل سبیل في

 لمصهههطلح المفههههوم ههههذا سهههیطرة فهههإن األحادیهههث ههههذه أمثهههال نقهههد عهههن النظهههر غهههض ومهههع
 الشههید الهی اهلل سهبیل فهي المقتول معنی تسریة و الباحثین و المفسرین أذهان علی «الشهید»
  القرآن. ظاهر علی الحدیث تقدیم مصادی  من عده نکیم القرآن، نفس في

 عههدم إثبهات و دراسههة یههدف و ،التحلیلههي الوصهفي الههنهج ههو البحههث ههذا فههي منهجنها إن
 و القرآنههي، الههنص فههي «اهلل سههبیل فههي المقتههول» و «الشهههید » اصههطالحي بههین المعنویههة الرابطههة
 ریم.کال القرآن فهم في القرآن ظاهر علی الحدیث لتقدیم المصادی  أحد یبّین بالتالي

یذذة  األلفذذاظ  اهلل، سههبیل فههي قتههولالم ،الشهههید ،القههرآن ظههاهر علههی الحههدیث تقههدیم المحور
 المأثور. التفسیر القرآني، المعنی
 




