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وایاتفي النفس لل ةمضافالمفاهیم التحلیل   ر
  الترکیب النفسي للنظم الذاتي علی ضوئهان بیاو 

 هنر يحمید رفیع
 كيبزر مسعود جان

 ينصرت يرحیم ناروی
 حمیدرضا الحسن آبادي

مصادر الحدیییة ْضافة بعک المفاهیم للنفس ، و هرا ما یکشهف عهن والهائف نجد في ال
کبتها و تغییرها. البحث الحاضر بصدد تحلیل  النفس في نطا  مراقبتها و نظمها و حفظها و 
المفاهیم المضافة للنفس في الروایات و بیان الهیکلیة العامهة للهنظم الهراتي و نهجنها فیهه ههو 

ي. و تشیر النتائج الهی أن المصهادر اإلسهالمیة تلحهظ نفهس االنسهان الدالل _البحث المفهومي 
« الههنفس»باعتبارهها عنصههراو ذا نظههم و تشههخص غیههر ملمهوس. وتحلیههل المفههاهیم المضههافة ْلههی 

، ینتهههي بنهها ْلههی أن أعههّم المفههاهیم المضههافة ْلیههها هههو :  17والبالغههة  و « ْصههالح الههنفس»مفهومههاو
، و یمکهن «ریاضهة الهنفس»و « مجاههدة الهنفس»من خالل حیث تم متابعتهما « تزکیة النفس»

و أمها آلیهة التوصهل «. ضبط النفس»و « کّف النفس»التوصل الیهما من خالل األدوات التالیة: 
و « الضهبط»و « المعرفهة»لجمیع المفاهیم المرکورة فهو من خالل المفهاهیم األساسهیة التالیهة: 

 «.التقوی»و « العقل»لحصول علی مفهومي و التي تتحق  من خالل ا« الدوافع السامیة»
، العقل، التقوی، علم النفس اإلسالمي، المعرفة، الضبط، النظمالنفس،األلفاظ المحوریة:

 الدافع.
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 مراجعة 
 قریشي ماریه سید

 ابراهیم نزهت
 ديعبد اهلل العما

یحهاول ْرشهاد اْلخهرین للمرشد الري األخالقیة البحث الحاضر یدرس ْحدی الخصائص 
، و تحلیل دورهها فهي « سوف الخل »و « حسن الخل »لفعل المحاسن و تحاشي الرذائل ، وهي 

التهه ثیر علههی المخاطههب. و ْن دراسههة النصههوص المهه ثورة و التحلیههل المنطقههي لههها یههؤدي بنهها 
دوره الفاعههل فهي التهه ثیر علههی مهن حسههن الخله  و سههوف الخله   کههّل أن لللنتیجهة التالیههة و ههي 

المخاطب و ْقناعه. و طبقاو للمعلومات الحاصهلة مهن البحهث المیهداني فهلن حسهن الخلهف 
ردود الفعهل »تم دراسهة خمهس ردود فعهل لسهوف الخله  ههي: کما عالمة ْقناعیة ،  25یتوفر علی 

من منظار اْلیهات و الروایهات ، « کظم الغیظ»و « ابالعت»و « التعصب»و « العبوس»و « السلبیة
کالو من حسن الخل  و سوف الخل  یلعب دوراو في ْقناع المخاطب و نفهوره کانت النتیجة أن ف

 في مسائل ذات صلة.کزي و اْلخر من طریقین أحدهما مر
 اإلقناع، حسن الخل ، سوف الخل .الهدایة األخالقیة، األلفاظ المحوریة: 

ین نقد األ وایات التفسیر العصريخبار  من خالل القواعد المستنبطة من ر
 مقدم يخالصال يمحمد هاد

 محسن قاسم پور 
لههم عقائهد خاصهة بشه ن اْلیهات و الروایهات ،  _وهم طائفة من علمهاف الشهیعة  _األخباریون 

لمؤیهد منها أنهم ینکرون حّجیهة الهواهر اْلیهات ، و یهرون أن االسهتدالل بهالقرآن مشهروط بوجهود ا
کما یرون أن تفسیر القرآن خاص ب هل البیت علهیهم السهال . و  من أهل البیت علیهم السال ، 
کتب الکثیرون بشه ن عقائهد األخبهاریین و نقهدها، ْال أن ههرا النقهد لمبهاني األخبهارین ههو  قد 

 من أفضلها.
یتها ، ففي هرا المقال و باالعتماد علی روایات التفسهیر العصهري و مهن خهالل ْثبهات عصهر

قمنا باستنباط القواعد منها ، و هي عبارة عن: ضرورة وجهود العلقهة بهین التفسهیر و بهین قواعهد 
اللغة ، و ضرورة وجود العلقة بین التفسیر و بین اْلیهات األخهری، و ضهرورة تطبیه  قواعهد علهو  

ت الهی القرآن فط التفسیر، و التي منها ْرجاع المتشهابهات ْلهی المحکمهات، و ضهرورة االلتفها
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کون مکیهة أ  مدنیهة ، و ضهرورة االلتفهات الهی القهرائن  زمان نزول اْلیات ، و التي من مصادیقها 
الواردة في روایات أهل البیت ، و عد  جواز الت ویل بالمصدا  أو بیان بطون اْلیات ، و ضرورة 

 االنتفاع بالعقل و القوانین العقلیة في التفسیر. 
و من خالل اإلشارة لههره القواعهد  _البیت علیهم السال   و من خالل ذلك نستنتج أن أهل

_ .  قد فسحوا المجال أما  اْلخرین لتفسیر القرآن تفسیراو منضبطاو
 یون.خبارأل، ایةتفسیرالقواعد القواعد، ال، يعصرالتفسیر التفسیر، ال :األلفاظ المحوریة

وایة   الرغائب لیلةدراسة و تقییم أدّلة ضعف ر
 فاطمة جیان

أن أول لیلهة جمعهة مهن شههر رجهب ههي لیلهة  آله(  و علیه اهلل )صهلید في الروایهة عهن النبهي ور
الرغائب ، و قد ورد الحث علی صالة خاصة فیهها. و علهی أسهاس ههره الروایهة فهلن الکثیهر مهن 
المتشرعین یؤدون األعمال الخاصة بههره اللیلهة. و مهن حهوالي القهرن السهابع فمها بعهد، بهدأت 

ن صحة هره الروایة و سبب تسمیة هره اللیلة بهرا االسم. و قهد حهاول العدیهد التردیدات بش 
مههن محههدثي أهههل السههنة تضههعیف هههره الروایههة بههل ذکههروا أن الصههالة المههرکورة لههها بدعههة. و أمهها 
علمههاف الشههیعة فههلنهم قّلمهها ناقشههوا فیههها ، بههل أفتههی الکثیههر مههنهم باسههتحباب الصههالة المههرکورة 

تسهام  فهي أدّلهة السهنن. و تشهیر الدراسهة ْلهی أن أسهانید الروایهة و ْن لهم اعتماداو علهی قاعهدة ال
تکن معتبرة ، ْال أن الشهواهد تؤیهدها ؛ فقهد وردت فهي مصهادر القهرون المتقدمهة ، و قبهل القهرن 
الرابههع ، و أن النقههد الههوارد بشهه ن مضههمونها لههیس قویمههاو ، ولهههرا فههلن داللههة الروایههة خالیههة عههن 

 اإلشکال.
 روایات.تقییم الالرغائب،   لیلة صالةالرغائب،   لیلةلمحوریة: األلفاظ ا

 «شاذ»تتبع التطور الداللي و استعمال االصطالحات 
 في کتب قدماء و متأخري علماء اإلمامیة  «منکر»و 

 الطبیبيرضا علي 
 الجودكي الزیديمجید 

 مقدم يمهیار خان

لمعتبههرة مههن غیرههها، و قههد ْن أهههم والههائف علههم مصههطل  الحههدیث هههي تمییههز األحادیههث ا
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، و اللران ینبئان عن وجود «منکر»و  «شاذ»وضعت في هرا اإلطار اصطالحات عدیدة ؛ منها: 
التحلیلي ، و من خهالل االعتمهاد علهی  _عیب في الحدیث. البحث الحاضر بنهجه الوصفي 

کتب القدماف و المت خری ن مهن علمهاف تحلیل تعاریفهما الواردة و دراسة موارد استعمالهما في 
اإلمامیة ، یحاول بیان التطور الداللي و االستعمالي لالصطالحین المرکورین. و النتهائج التهي 

الفقهیهة ، و ْن روایهات ْنمها ههو فهي ال« شهاذ». ْن أغلهب اسهتعماالت التعبیهر 1انتهینا ْلیها هي: 
ت خرین أضافوا قید . ْن الم9ْنما هو في الروایات العقائدیة.  «منکر»غالب استعماالت التعبیر 

عند القدماف، من دون مقبول لهره اإلضهافة، و الحهال أن قیهود  «شاذال»لتعریف « وثاقة الراوي»
اصههطالح . ْن 3«.  المخالفهة للمشهههور»و « التفهّرد فههي النقههل»فههي منظهار القههدماف هههي: « الشهاذ»
لههراوي تخههالف مسههتخد  بلحهها  القضههایا العقیدیههة و أن روایههات هههرا اقههدماف عنههد ال« منکههرال»

جعلههوا ، مشهههورالعقههل و ههها للمخالفتفههلنهم مضههافاو لن یخر متههالمهها الموجههود عنههد اْلخههرین. و أ
 . ْال أنههم عنهدحهدیثعلهی ال« منکهرال»اطهال  داخهالو فهي  ةروایهانفراده فهي الو  يراوال ةشخصی

 لم یخالفوا نهج القدماف.ت یارواالستعمال و نقد الا
 ة.مامیإل، ا المت خرون من العلماف ،القدماف من العلماف ،نکرم ،شاذاأللفاظ المحوریة: 

واال - الفقهیة يمبانال  يمطهرشهید لمنظار ال ئیةر
 ةدلعلی ضوء أه ةمتالو نوع حکم  ةفلسففي مسألة 

وایات باب الصاحب   الکافيکتاب من  المتعةجواهر و ر
 يرسنانالهادیان ة اله

 _کمها یبهدو مهن بعهک الروایهات  _لي للهزواج المؤقهت أن الحکم األو یری الشهید مطهري
هو الکراهة ؛ و ذلك للحّد من االنجراف في الشهوات. و في قبال ذلهك وردت بعهک الروایهات 
التي تحّث علیه ألجل ْحیاف السّنة المهجورة في اإلسال ، وهي تشیر ْلی حکمه الیانوي. و ْن 

أجههواف خاصههة ، فینبغههي لحهها  أجههواف  کههالو مههن هههاتین الطههائفتین مههن الروایههات صههدرت فههي
 صدورها، و ْغفال ذلك یوحي بتهافتها و استنباط أمور عدیدة منها.

کرلك في الروایهات  کتاب جواهر الکال  و  ویمکننا أن نلحظ هره النظرة لحکم المتعة في 
کتاب الکافي ، و یبدو في النظر أن الحکم بکراههة المتعهة بهالحکم  الواردة في باب المتعة من 
یههة الشهههید  األولههي هههي ممهها اخههتص بههه الکلینههي و صههاحب الجههواهر مههن بههین الفقهههاف ، و ان رؤ

 مطهري منبیقة من هره الرؤیة الفقهیة الحدیییة.
 .يمطهرشهید ال، الکافيجواهر، ال(، صاحب ةمتعالقت )ؤمالزواج لا :األلفاظ المحوریة
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