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 سجدیم حیدر/ عربی به مقاالت هچکید
 
 
 
 

رع»دراسة التشبیه بـ وایات الشیعیة و داللته« خامة الز  في الر

 عباس بسندیده
الهههدف  .«خامههة الههزرع»أحههدها تشههبیهه بههه ،وصهه  المههؤمن فهها الروایههات بروصههاف عدیههدة

اَساا من هذا البحث ههو دراسهة ههذه النصهوص مهن زاویهة فقهه الحهدیث، و َن دراسهتنا فیهه 
التحلیهههل المضههمونا. و نتهههائج البحههث تشهههیر َلههی أن ههههذا ههها مهههن نههوع البحهههث المکتبهها و 

روایهة و فها ثهالث مواضهیع مختلفهة هها: ثبهات اْلیمهان، مقابلهة البالیها و  11التشبیه قهد ورد فها 
المحههن، و قههدرات المههؤمن. و َن أحادیههث الموضههوعین اَولههین مههن حیههث االعتبههار رفیعهههة و 

لکهن َذا  .تشهبیه ههو لیونهة المهؤمن و انعطافههبخهالف الثالهث منهها. و المهراد مهن ههذا ال ،مقبولهة
کانهت هههذه الخصیصههة صهفة لههه فهها موضههوع اْلیمهان و القههدرات فههها صهفة سههلبیة داّلههة علههی 
کانههت صههفة َیجابیههة و تعنهها التسههلیم  کانههت صههفة لموجهههة البالیهها و المحههن  ضههعفه، و َذا مهها 

ذا ورد تشهبیه معهین فها الذکا للباري فا البالیا. و نتیجهة البحهث فها فقهه الحهدیث هها أنهه َ
فیکون َیجابیًا تارة و سلبیًا أخری، و أمها  ،استعمالین فقد یکون مستخدمًا بمعنیین متضادین

علههی النطهها  العملهها فههإن صههفة االنعطههاف و اللیونههة أو الصههالبة و الشههدة ممهها ینبغهها َدارتههها 
 بشکل صحیآ.

 یث.المؤمن، خامة الزرع، االنعطاف، فقه الحد األلفاظ المحوریة:

 دور المعتقدات في تقییم و فهم الحدیث
 مع حدیث المنزلة دراسة نموذجیة لکیفیة تعاطي الُقرُطبي

 محمد علي الموحدي
 محمد حسین حشمت بور
َن أسههلوب القرطبهها فهها تقیههیم و فهههم حههدیث المنزلههة مقههرون بههبعض نقههاط الضههع ، و َن 
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سههة اَلفههاظ و العبههارات سههعة نطهها  نقههاط الضههع  المههذکورة َلههی جانههب قطعیههة الههنّص و سال
و یقوی هذا االحتمهال  .یقدح فا الذهن ترثیر الخلفیات الفکریة و الذهنیة علی فهم الحدیث

َذا علمنا أنه أحجم عن فحص طر  الحدیث من جهة و لم یشکل اَسرة الحدیثیهة مهن جههة 
کبیهر ،أخری، و مع ذله  فقهد أصهّر علهی انحصهار نقهل الحهدیث بتیهار خهاّص  ًا مهن و َن حجمهًا 

کلهه نجهد َصهراره علههی  ،الوثهائ  المهؤثرة علهی فههم الههنّص لهم یرخهذها بنظهر االعتبهار و مههع ذله  
و مها استعرضهه مهن . معنی مخهال  للمهراد مهن الحهدیث و التسهّرع فها فههم عبهارات الحهدیث

 .منه بمعنی الخبر _التا تؤّمن له متطلباته  _معنی الحدیث أشبه بالفرضیات الکالمیة 
 .الخالفة ،حدیث المنزلة، القرطبا ،فقه الحدیث ،العقائد :حوریةاأللفاظ الم

وبن انعکاس الجنسیة في أسلوب کالم کل من الرجل و المرأة من منظار  ر
ینب في الکوفة لیکوف  دراسة موردیة لخطبة اإلمام السجاد و السیدة ز

 فاطمة رحمان بور نصیر محلة
 نرجس االنصاري

و مههن اَبحههاث الهامههة فهها  ،ة فهها التعههّرف علههی اَسههلوبتعههّد اللغههة مههن العناصههر اَساسههی
فیهری بعهض  .دراسة اللغة ها االلتفات الی جنسهیة المهتکلم و تناسهبه مهع لغهة الهنص اَدبه 

روبههن »و أول مههن طههرح هههذه النظریههة هههو  ،البههاحثین وجههود الفههر  بههین لغههة الرجههل و لغههة المههرأة
و هههو یههری أن  ،فهها الخطههاب و الحههوار و قههد اسههتعرز آرا ه بشههرن اَسههلوب النسههوي ،«لیکههوف

شاخصهًا لههذه  14و قهد ذکهر  ،التمایز بین أسلوب الرجل و المرأة یظههر بشهکل أوضهآ فها الحهوار
 ،و عالمات لفظیة ،عالمات معجمیة: أودعها تحت ثالث عناوین رئیسیة و عامة ها ،الفرو 

 .و عالمات لحنیة و نحویة
وخطبهة السهیدة زینهب بالمقارنهة و البحهث  ادتناول المقال الحاضر خطبة اْلمهام السهج

کهما من حیث المکان  . و الزمان و المخاطهب( الکوفة )علی ضو  نظریة روبن لیکوف؛ الشترا
و أسلوبنا فیها هو الوصفا التحلیلا، و قد قمنا باسعراز المقارنة من خالل بعض الجداول و 

و لههذا  ،اط تمهایز واضهحة بهین الخطبتهینو الذي انتهینا َلیه هو عدم وجود نق ،الرسوم البیانیة
ال یمکن تریید نظریة روبن لیکوف بالکامل، بل َننها وجهدنا فها بعهض المهوارد نهوع تضهاد لغهوي 
بین ما ذکره روبن لیکوف و الموجود فا الخطبتین؛ فمهن ذله  المفهردات الصهعبة و العبهارات 

کثرة المقارنات التا قمنا بها یم... االستفهامیة و کن َثبات نظریة روبهن لیکهوف لحهّد فإنه مع 
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َال أن النتهائج أثبتهت أن اسهتعمال عنصهر اللحهن فها  ،ما بشهرن مکونهات اللغهة فها الخطبتهین
کههان ترثیرهمها علهی المخاطهب بالغههاً  کهان عاطفیهًا و لههذا  مهع ههذا الفهار  و هههو أن  ،الخطبتهین 

کثهر وضهوحًا منهها فها خطبهة   ،اْلمهام السهجادالعناصر المنسجمة مع نظریة روبهن لیکهوف أ
ینههب عههن خطبههة اْلمههام  کمهها أن اسههتعمال القسههم و القیههود و اَوصههاف یمیههز خطبههة السههیدة ز

و علهی خههالف نظریهة روبهن لیکههوف فهإن اسهتعمال المفههردات الصهعبة فها خطبههة  .السهجاد
کثر منها فها خطبهة اْلمهام السهجاد و ههذا التمهایز ال یرجهع الهی الجنسهیة و  .السیدة زینب أ

 .ع الی نوع الخطاب و نهج الخطیبین فا الکالم مع أهل الکوفةَنما یرج
ومن النتائج علی المسهتوی النحهوي فإنهه یمکهن اْلشهارة َلهی اسهتعمال القسهم و الجمهالت 

کثر من استعمالها فا خطبة االمام السهجاد و ههذه  .االستفهامیة فا خطبة السیدة زینب أ
کانههت موافقههة لنظریههة روبههن لیکههوف  مههن حیههث االحصههائیة َال أنههها ال توافقههها مههن النقطههة و َن 

 .حیث المفهوم و الداللة
یاااة ینهههب ،روبهههن لیکهههوف ،أسهههلوب الکهههالم :األلفااااظ المحور خطبهههة االمهههام  ،خطبهههة السهههیدة ز

 .السجاد

یة لسورة اللیل وایات التفسیر  معرفة أبي الدحداح في الر
 النفیسي شادي

 منصورة السادات الخاتمي

و أمها  ،السنة فإن سبب نزول سورة اللیل هو َنفا  أب  بکر فها مکهة وفقًا ْلجماع علما  أهل
و الههذي  .الروایههات الشههیعیة فقههد ذکههرت أن سههبب نزولههها هههو َنفهها  أبهه  الدحههداح فهها المدینههة

کهذل  خصهائص السهور  یطرح فا هذا المجال بعد دراسة الروایات الواردة فها ترتیهب النهزول و 
و بالدقههة فهها المصههادر التاریخیههة و  ،ن سههورة اللیههل مکیههةالمکیههة و المدنیههة ال یمکههن الجههزم بههر

کالشهعر و  _و نظهرًا لهبعض القهرائن  .«ثابت بهن الدحهداح» یر « أبا الدحداح»الرجالیة یتضآ أن 
المعنی اللغوي َب  الدحداح و سیا  بقیة آیات السورة و آیات اْلنفا  مضهافًا لوجهود نمهاذج 

سههفیان بههن »فإنههه یحتمههل أن یکههون المههراد بههه هههو  _ لغیههره مههن نسههبة فضههائل أمیههر المههؤمنین
 . وهذه فا َنفا  أمیر المؤمنین ،أحد أصحاب اْلمام الصاد « مصعب الثوري

سهورة  ،ثابهت بهن الدحهداح ،الروایهات التفسهیریة لسهورة اللیهل ،أبو الدحهداح :األلفاظ المحوریة
 .اللیل مدنیة
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 التصنیف الموضوعي لألحادیث القدسیة
 یعالمط مهدي

 مریم البیماني
مهع مها تحملهه فها طیاتهها  ،تعّد اَحادیث القدسیة جز ًا من التراث الحدیثا المغفول عنه

کثیرة یمکن أن تکون نبراسًا و دلیاًل لنیل المعرفة اْللهیة    .من نقاط أخالقیة 
 .التصنی  ،تحلیل المضمون ،الحدیث القدسا :األلفاظ المحوریة

 ة لمنع تدوین الحدیث في القرنین األول و الثانياألرضیة الثقافیة و األدبی
 رضا العزیزي محمد

دراسههة منههع تههدوین الحههدیث باعتبههاره َحههدی القههیم االجتماعیههة و بیههان أرضههیته اَدبیههة و 
هههو موضههوع المقههال الحاضههر، و مههن أهدافههه بیههان أصههالة اللغههة فهها المجتمههع العربهه   ،الثقافیههة

کتابههة . ثآنههذاو و بیههان صههلته بمنههع تههدوین الحههدی فعنههدما یعههّد أشههراف المجتمههع و وجهههاؤه 
فهاْلفراز الطبیعها لهذل  ههو عهدم  ،الحدیث منقصة و یودعهون ههذه المهّمهة للمهوالا و العبیهد

و َن دراسهة مراحهل الکتابهة فها  .اعتمادهم علی الکتب و الکتابة و الترکیز علی النقل الشفوي
مههن قبههل الصههحابة و التههابعین تجههاه  المجتمههع العربهه  یکشهه  عههن ردود الفعههل السههلبیة جههداً 

و أمهها اَجیههال الالحقههة فلههم تکههن نظههرهم سههلبیة بهههذا الشههکل و ذلهه  لتهیههؤ  ،کتابههة الحههدیث
کتهههب اَمهههالا ،اَرضهههیة االجتماعیهههة مضهههافًا الّتسهههاع العلهههوم ثهههم شهههرعوا فههها  ،فبهههدأوا بکتابهههة 

یّتسهم بالنوعیهة و  و ،و َن نهجنا فا ههذا البحهث ههو الوصهفا التحلیلها. التصنی  و الترلی 
 .تحلیل الخطابات
 .القیم االجتماعیة ،الشعر ،السنة المرویة ،منع تدوین الحدیث :األلفاظ المحوریة

  في نقل أحادیث أئمة الشیعة الهندي منهج المتقي
 دراسة لبعض األبحاث الکالمیة العقیدیة

 أعظم برجم
 رضا حاجي االسماعیلي محمد

 نیا روح اهلل موحد
کتاب   _الهنهدي  الهذي ههو مهن تهرلی  المتقها« العمهال فها سهنن اَقهوال و اَفعهال کنز»َّن 
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کثههر مههن ثالثههة آالف  _أحههد محههدثا أهههل السههنة فهها القههرنین التاسههع و العاشههر  یضههّم فهها طیاتههه أ
کاَحکام و اَخال ، وعلوم القهرآن  ؛فا المواضیع المختلفة حدیث عن أئمة أهل البیت

 .و العقائد
یههة عههن أئمههة أهههل البیههت فهها هههذا الحاضههر  المقههال بصههدد دراسههة الروایههت العقیدیههة المرو

کالشهفاعة و الخالفههة و انتهینها فهها نهایههة  ،المباهلههة .الجهامع الحههدیثا و الترّمهل بشههرن بعضههها 
فألجهل دعهم  ،المطاف َلهی أن المتقها الهنهدي فها نقهل ههذه الروایهات ههو االختیهار و التقطیهع

کتم ان بعض الحقائ  التاریخیة و الهاّمة التجر الی اختیهار الهبعض مبانیه العقیدیة و  یرها و 
و من نقاط النقهد التها توجهه الهی نههج المتقها الهنهدي أیضهًا هها  .دون اآلخر مضافًا لتقطیعها

 .نقله لألحادیث الضعیفة سندًا و مصدراً 
کنز :األلفاظ المحوریة ، االختیهار، أئمهة الشهیعة ،العمهال، الروایهات العقائدیهة المتیی الهندي، 
 .الترتیب، التقطیع

وایة  في بوتقة النقد« ما منا إال  مقتول أو مسموم» ر
 الدکتور نوروز األمیني
 صمد األشکاني آقبالغ
کتب اْلمامیهة و التها یهتم  َحدی الروایات الواردة فا مصادر السیرة و التراجم و التاریخ من 

و  .«مها منها َاّل مقتهول أو مسهموم»الروایهة اْلشارة َلیهها و االعتمهاد علیهها فها مهواطن عدیهدة هها 
حتهی أولئه  الهذین ال توجهد  علهی ضهو  ههذه الروایهة یهتم الحکهم باستشههاد جمیهع اَئمهة

فا حال أن الروایة المذکورة لم تخضع للتقیهیم  ،بشرنهم وثیقة تاریخیة معتمدة دالة علی ذل 
و دراسة مدی مدخلیتها فها َثبهات المقال الحاضر توّلی تقییم هذه الروایة . السندي و المتنا

کانههت  ،استشهههاد المعصههومین اْلثنهها عشههر و انتهینهها َلههی أن الروایههة مههن ناحیههة السههند و َن 
و أما من حیث المتن فإن نّصهها لهیغ  ،مخدوشة فا بعض أسانیدها َاّل أن لها أسانید سلیمة

َاّل أنههها  .ن َشههکاالت ریبههًا بههل َنههه یمکههن الههذّب عنههها و اْلجابههة عههن جمیههع مهها أورد علیههها مهه
 .لوحدها ال تنهض ْلثبات استشهاد جمیع المعصومین

یااة الحههدیث، التقیههیم السهههندي، التقیههیم المتنهها، مهها منهها َاّل مقتهههول أو  فقههه :األلفاااظ المحور
 .مسموم، استشهاد  اَئمة، مسمومیة اَئمة




