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چکیده مقاالت به عربی /حیدر مسجدی

ُ ّ
حدحث «ال تفضلوجی علی موسی »
االتجاهات و الجظرحة القحاسحة
علی راد

ؤن أفضلر الذجی األ کرم

علی جهرع األججرا هی ون الذظر حدات القدحهد و االجهاعرد

بین الشرع و أهل السذ  ،لکذذا ججد فی قجالها رواحات عن رسول اهلل تذهی عن تفضدرله علدی
ّ
ووسددی جظرددر« :ال ُتفضددلوجی علددی ووسددی» .علهددا أن الرواحددات االسددالور فددی هددذا الهجددال
لرسددت وخفقدد و ؤجهددا هددی وخعارضدد  ،فعذدخددذ وددا السددجرل للجهددع بددین الرواحددات الهاجعدد و

اؤلجهاع الهذکور بین الفرحقرن و و وا هی االتجاهات الراخج بین الهحدثرن فی تحلرل هدذه

الرواحات و و وا هو الهراد األصلی لرسدول اهلل

ودن هدذه الرواحدات و الجحدث الحاضدر حضدع

رواحات وذع الخفضرل فی بودق الجحث و حسل األضوا علی أربع جواجج هی :الخعرف علدی

أجواع و أصذاف رواحات تفاضل األججرا  ،الخعارض الظاهری داخلرا و خارجرا فدی رواحدات وذدع

الخفضددرل ،وعرف د و تقرددین اتجاهددات الهحدددثرن فددی تحلرددل هددذه الرواحددات ،و ؤبدددا جظر ح د

جدحدا فی هذا الهجال.
ُ ّ
األلفاظ الهحوریة :تفاضل األججرا  ،تعارض الرواحات ،حدحث « ال تفضدلوجی علدی ووسدی»،
الخعاول وع الرهود ،سررا الذجی

بحث فی جطاق جقل أول الهکتوبات الحدحثحة االمامحة

ّ
محهد مهدی الکامیابی

الخددراث الحدددحدی الشددرعی لدده جددذور تهخددد الددی الهکتوبددات األولددی الخددی کتجهددا أصددحاب
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األ خه د

 .هددذه اله لفددات الخددی کاجددت طددوال سددذرن ودحدددا باعخجارهددا األصددول و الهصددادر

أصددحاب الکتددج األربعد  .و أحددد األسددزل األسخسددر فددی تددارحخ الحدددحث الشددرعی هددی وقدددار
جطام جقل کتج اصحاب اال خه

الخالصة

األصلر للحدحث الشرعی ،و تن جقلها ودن طجقد الدی أخدرى و ودن جسدل الدی آخدر حخدی بلغدت
لهن تالهن ون الهحدثرن ،و بعجدارا أخدرى :هدل ؤن جقدل

هذا الخراث للطجقات الالحق کان بطری واحد أم بطرم وخعددا و

طجقا ألقوال الهحدثرن و قددوا علهدا الرجدال فدإن شدهرا و تعددد طدرم هدذه الهکتوبدات

أودر ثابدت ،لکدن بخدددوین الکتدج األربعد خرجددت هدذه الکتدج عددن الخدداول جسدجرا ،و بالخددالی

فقدد غابددت طرقهدا تجعددا لهدا ،و صددار هدذا الهوضددوع اجخهادحدا بددین الهخد خرین .تذاولذددا فدی هددذا
الجحددث دراسد و تطجرد الطددرم الهددذکورا فددی الفهددار

القدحهد (فهددر

الذجاشددی و فهددر

الشرخ الطوسی) و اسخذخجذا تعدد طرم جقل هذه کتج فی أ کثر الهوارد.
ّ
 ،االصددول االربعهز د  ،فهددر
األلفدداظ الهحور یددة :تعدددد الطددرم ،کتددج اصددحاب األ خه د

الذجاشی ،فهر

الشرخ الطوسی.

جقد و دراسة التقحیهات السجدحة و الرجالحة الواردة فی تفسحر «الفرقان فی
تفسحرالقرآن بالقرآن والسجة الهطهرة»

زهرة النر یهانی
محهد کاظن رحهان ستایش

الخفاسرر الخی اعخهدت الرواحات تقرن أساجرد الرواحات ون زاوحخی الرجال و الدراحد  .و قدد

تعدداطی بع د

الهفسددرین کالشددرخ صددادقی فددی تفسددرر الفرقددان وددع أسدداجرد الرواحددات بشددکل

وغایر لله لوف ،فعلی الرغن ون دقخه فی ذکر األساجرد لکذه لن یهخن بعلن الرجدال أصدال ،کهدا
أجه اسدخخدم االصدطالحات الحدحدرد بهعداجی أخدرى .و الدذی جشداهده فدی تفسدرر الفرقدان أن

ضددعف السددذد لددرس عدداوال لددرد الرواح د  ،کهددا أن صددحخه لددرس وعرددارا لقجولهددا ،و جددذور هددذا

االتجدداه ترجددع لعدددم االعخهدداد علددی الوثددوم الهخجددری و اعخهدداد الوثددوم الخجددری ،و حهکذذددا

اسخذجاط وعرار الصح عذدده و هدو وعردار القددوا  .و هدذا االتجداه بدرز فدی ودواطن عدحددا ودن
تفسددرر الفرقددان ،و جخرجخدده ّ
تجذددی بع د اآلرا الفقهر د الهخخلف د ذیددل آحددات األحکددام .و هددذه
االسدخذجاطات الهخخلفد قدد تقددارن قجدول أو رد بعد

الرواحددات ودن قجددل اله لدف و لهددذا فإجهددا

تسددخدعی الخ وددل و الخر حددد الهقددرون بالذقددد فددی جطددام أسدداجرد الرواحددات الهددذکورا .الهقددال

الحاضر حقدم الذقد الهطلوب لهذا االتجاه.
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األلفاظ الهحوریة :الفرقان فی تفسررالقرآن ،السذد ،الرجال ،الدراح .

مدخل لتاریخ الحدحث الشحعی فی الجحرین فی عصر الحضور
مهدی السلیهانی اآلشتیانی
مهدی فرمانیان

ؤذا ألقرذدا جظددرا عدابرا علددی تدارحخ الحدددحث فدی الجحددرین اتضد لذددا وجدود وکوجددات جظرددر:

وجود عدد واض ون الرواا و الهحدثرن ،و کتاب العدحد ون کتج الحددحث ،تجلدور فکدر ودؤثر

و وجددود ودددار

لذقددل الحدددحث ،و هددی تهدددل الهقووددات الهطلوبدد لصدددم عذددوان الهرکددز

الحدحدی بین الجحرحذرین و قجرل عجد القرس الجحرحذر  .و یوجد حدوالی وزد و عشدرین راو حدا

و وحددثا اواوردا بحرحذردا کدان لهدن دور فدی جطدام الدراسدات الحدحدرد الشدرعر و کاجدت لهددن

جشدداطات فددی الحدددحث و األبحدداث ذات الصددل بدده علددی ودددى قددرون .و ؤن کثددرا الرواحددات
الهرو حد عددن هد ال الددرواا ذات أههرد و هددی جددیرا بالدراسد  .الهقدال الحاضددر حخذداول أبحاثددا

جظرر :بد الذشاطات الحدحدر فی الجحرین ،و فخرات ازدهار و أفول هذه الذشاطات فدی فخدرا
حضدددور الهعصدددوورن ،و آثدددارهن و و لفددداتهن ،و عال قددداتهن بالهددددار

الحدحدرد د و الهذددداط

الشرعر األخرى و کذلَ عالقاتهن بهذاط أهل السذ  ،و دراس اتجاهات رواا الجحدرین فدی
جقل کلهات الهعصوورن

.

األلفاظ الهحوریة :تارحخ حدحث الشرع  ،الرواا الجحرحذرین ،الجحرین ،عجد القرس.

دراسة رواحات «االحرف السجعة» فی التراث الحدحثی اإلمامی
محهود الکر یهی
محسن دیهه کار

ؤن رواح د جددزول القددرآن علددی سددجع أحددرف وددن الرواحددات الهشددهورا فددی الجواوددع الحدحدر د

ألهددل السددذ  ،و قددد روی هددذا الهضددهون باألشددکال الخالر د  :الذددزول ،و القددرا ا ،و تفسددرر القددرآن
علی سجع أحرف ون قجل بع

وحدثی الشرع جظرر وحهد بن حسن الصفار ،و وحهدد بدن

وسددعود العراشددی ،و وحهددد بددن ابددراهرن الذعهدداجی ،و الشددرخ الصدددوم فددی بعدد
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الجواوددع

الحدحدر د الهخقدو د  .وددع أن الددذی یجدددو ألول وهل د أن هددذه الرواحددات تعددارض رواح د زرارا و

الدق فی الذقول الهخخلف لرواحات األحرف السجع فی الجواوع الحدحدر الشرعر و اعخهدادا
علددی وددا ورد فددی بعدد

الخالصة

الفضددرل بددن حسددار الهرو حد فددی الکددافی و الدال د علددی أن القددرآن جددزل علددی حددرف واحددد ،ؤال أن
کتددج اللغدد و فقدده الحدددحث و القددراخن الهخددوفرا فددی جصددوص هددذه
عددن ضددعفها

الرواحدات وضددافا لألسدرا الحدحدرد حهکذذدا ؤبدددا وجده للجهددع بیذهدا _ وددع الغد

السذدی _ و هو أن للقرآن جص و قرا ا واحدا جا ا ون قجدل اهلل سدجحاجه ،لکدن ورد الخسدهرل _

ون قجل اهلل سجحاجه وتعدالی و ججرده األ کدرم _ فدی قرا تده ودن قجدل وعلهدی القدرآن علدی اخدخالف

السذخهن .و وع ذلَ فإن القرآن وشخهل علی سجع أقسام ون اآلحات ،و لکل آح سدجع بطدون .و
وددن األبحدداث األخددرى الخددی تذاولهددا هددذا الهقددال هددی تحلرددل کرفرد صدددوره هددذه الرواحددات ،و
دراس آرا جاقلرها ون اؤلواور کالصدوم و العراشی و الهجلسی و الحر العاولی.

األلفاظ الهحوریة :الجواوع الحدحدر اؤلواور  ،سجع أحرف ،صحرح زرارا ،بطون القدرآن،

اللهجات ،الخقر

جقد لهقال :مقارجة الهوقف الشحعی تجاه قصة ذبح ابراهحن

مع موقف الحهود

و الهسحح و احادحث اهل السجة ،من مجظار فایرستون

غالم رضا رئیسیان
سهانة االبر یشهی

قام الحاخام رؤوفرن فایرسخون  Reuven Firestoneالهسخشدرم االورحکدی فدی وقدال لده _

وون خدالل جظدرا تارحخرد _ بخعردین ذبدی ابدراهرن

فدی األدحدان االبراهرهرد  ،و وفقدا لهعرفخده

الع ددرم و اآلب ددا و األج ددداد ف ددی وذظ ددار اتج دداع األدح ددان
به ددذه األدح ددان و و ددا حعخق ددده و ددن أههرد د د

الهخخلف د  ،قددام بهقارج د بددین الرهودح د و الذصددراجر واالسددالم .و جخهددی الددی أن اسددحام
وذظار الرهودح والذصراجر و قدوا الشرع  ،و أن اسهاعرل

وددن

_ والذی یرى هو جفسه أجه _ هدو

الذبی ون وذظار أهل السذ و وخ خری الشرع  ،و أبدى جظرحات ال تخلو ون ت ودل ،حردث ان
قجولها بهداب االذعان بضعف الهجاجی العقاخدح الشرعر  ،و بالخالی وجود الشجه بدین العقاخدد
الشددرعر و الهسددرحر و بددین الرهودح د وأهددل السددذ وددن حرددث أن ؤبدددا الهجدداجی الخوحردح د

األصرل کان ون قجل أهل السذ  ،واسخهرارها کان ون قجل الشرع .

الهق ددال الحاض ددر یج ددرن الخص دداخص الج ددارزا ف ددی الهق ددال اله ددذکور ف ددی اجخفاع دده باآلح ددات

والرواحدات والشددروح و الخفاسددرر ،و بالخددالی اثجددات ان الشددرع وخقدددم و وخد خر ،فإجدده علددی الددرغن
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وددن وجددود طدداخفخرن وددن الرواحددات فددی هددذا الهجددال ،ؤال أجدده ال خددالف عذدددهن فددی تعرددین

الددذبی

 .و قددد اسددخخرجذا الهجدداجی و الذظر حددات الضددعرف و الخاطز د فددی هددذا الهقددال ثددن

جقدجاها علی ضو الذسج الخاطز لألقوال و الجران غرر القوحن للذظرات و اآلرا وهدا أدى الدی

اسددخلهام خط د الرواحددات الشددرعر  ،وضددافا الددی االحصدداخرات الخاطز د و اتهددام الش درع بوضددع

الرواحات ،و .. .لرکون جقدجا لها دلرال علدی قدوام عقاخدد الشدرع أل جده جاشدز ودن الخهسدَ ب هدل
الجرت

.

األلفاظ الهحوریة :ذبی ابراهرن ،اسهاعرل ،اسحام ،رواحات الشرع  ،رواحات اهل ّ
السذ .

مقارجة مجاجی اجکار السجة فی الحهودحة و االسالم
رضا الکندمی النصرآبادی

جج د بین بعد

وفکدری الرهدود و الهسدلهرن الذزعد العخهداد الکتداب الهقدد

أو القدرآن

الک ددرحن باعخج دداره الهص دددر األساس ددی و الک ددافی ،و ؤلغ ددا دور الس ددذ ب ددالهرا ،أو ؤلغ ددا دوره ددا

الهرجعدی .و حعدرف وذکدرو السدذ بدین الرهددود بالقدارخرن ،و بدین الهسدلهرن بدالقرآجرین .الهقددال
الحاضر حدر

علل و أرضرات هذا االتجاه الفکری فی الرهودحد و االسدالم ،و حخعدرض لوجدوه

الشددجه و وجددوه الخددالف بیذههددا .و ؤذا أخددذجا األوددور الخالر د بذظددر االعخجددار :تعددرحفهن للسددذ  ،و

السدد ال األصددلی أو الدغددرات الهعرفردد و الهجدداجی و الفرضددرات و األدلدد و االتجدداه الفکددری و

الددذهم الددذی سددلکوه و کرفر د تقددریجهن للهوضددوع ،أوکذذددا اؤلذعددان بوجددوه الشددجه و الخددالف

بیذهها ؤوا ظاهرا و ؤوا واقعا .و یجدو فی الذظر وجدود بعد

وجدوه الشدجه الخدی ال حهکدن اجکارهدا

بددین وذکددری السددذ فددی االسددالم و الرهددود ،و علددی فددرض اخددخالفهن فددی الهجدداجی فددإن الذخدداخم
الذظرح و العهلر واحدا.

األلف دداظ الهحور ی ددة :الرهودحد د  ،االس ددالم ،الکت دداب الهق ددد  ،الق ددرآن ،الق ددارخون ،القرآجر ددون،

السذ .
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