
133 
 

 6996 بهار - 66هقاالت تحقیقات کالهی عربی چکیذُ 
 

 الهیة لإلهاهیةکاتبات الرضَية فی حل الوعضالت الکهٌسلة الو

 1یعل غالم يههذ

اله٘ٔ ىبتجبت الى: هب ّٖ هٌضلٔ الوالسإال التبلٖ ػلٖ. الجحج الحبظش لإلربثٔ ×بتجبت اإلهبم الشظبىخ٘ش هي هىالٍصلت الٌ٘ب 

؟ اتعح ثؼذ التتجغ أى هب ل أٍسغىبتجبت ثشى؟ ٍ هب ّٖ الوؼعالت التٖ تٌبٍلتْب ّزُ الو×بتجبتِىث٘ي هزوَع ه× لإلهبم الشظب

أى أّن الوؼعالت  ٍ ثؼذ أى دسسٌبّب تَصلٌب ئلٖ. الؼصش هاله٘ٔ الشائزٔ فٖ رلىتتٌبٍل الوسبئل ال× بتجبتِىٗمبسة سثغ ه

فأّن «.  اإلهبهٔ»ٍ « التَح٘ذ»تجلَس ظوي الوحَسٗي الشئ٘س٘٘ي التبل٘٘ي: تاله٘ٔ فٖ الٌصف الخبًٖ هي المشى الخبًٖ ىال

: صفبت ٍ ّن الشجْبت الوتؼلمٔ ثبإلهبهٔ ّٖأ وب أىّو، ِ ٍ التزس٘ن ٍ سؤٗٔ الجبسٕ تؼبلٖالشجْبت الوتؼلمٔ ثبلتَح٘ذ ّٖ التشج٘

بتجبت حلّ ىفٖ ّزُ الو× فمذ حبٍل اإلهبم الشظب. هي ربًت آخش اإلهبم الوؼصَم، ٍ الشجْبت التٖ أحبسّب الَالفٔػالهبت 

 .َسٓ ثأسثغ أسبل٘ت ّٖ: اإلسشبد، ٍ اإلػزبص، ٍ الزمّ ، ٍ االستذاللوالوؼعالت الوز

 ه٘ٔ، الوؼعالت االػتمبدٗٔ ػٌذ الش٘ؼٔ.الى، الشجْبت الاله٘ٔى، اٛحبدٗج البتجبتى، الو×: اإلهبم الشظباأللفاظ الوحَرية

  

                                                           
 حدیث.القرآن و ذ هساعد في جاهعة ال. استا1
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 ، هباًی، ٍ هٌهج الفهن، هاهیةالوفیذر الشیخ کالتعالین التعبذية فی ف

2راد یعل
 

 9یرضَاًال ةهعصَه

، ٍ لْزا فاى الوصذس الشئ٘سٖ لْزُ شف ػٌْب ٍ ئحجبتْبىًؽبق الؼمبئذ ّٖ هب ال ٗؼزض الؼمل ثوفشدُ ال التؼبل٘ن التؼجذٗٔ فٖ
، فمذ استؼشظت ّزُ التؼبل٘ن ٍاظح ٍ هلوَس فٖ الؼمبئذ الش٘ؼ٘ٔ. ٍ لْزُ التؼبل٘ن ٍرَد الَحٖ ٍ الٌمل الوؼتجش لؼمبئذ َّا

ٍ ئى فْن التؼبل٘ن التؼجذٗٔ ٍ التٖ تتوخل فٖ هشحلٔ اٛخز ٍ . ح٘ذ ٍ الٌجَٓ ٍ اإلهبهٔ ٍ الوؼبدهسبحٔ ٍاسؼٔ هي رضئ٘بت التَ
 ه، ثٌ٘وب سلالجؼط هٌْذ التسل٘ن لوب ٍسد فْ٘ب هسل، فلو٘يىهحل خالف ث٘ي الوت، ّٖ شف ٍ هشحلٔ التج٘٘ي ٍ التفس٘شىال

ثٌْ٘وب هي خالل اػتوبد ػلٖ هتَسؽبً هٌْزبً  هآخشٍى ًْذ التؼمل ٍ التذثش. ٍ فٖ ّزُ اٛحٌبء ٗحبٍل الش٘خ الوف٘ذ أى ٗسل
َ ٗسلّن للٌمل ثؼذ ف ػي ّزُ التؼبل٘ن ّشى، ففٖ هشحلٔ ال«تسبث٘ٔوَى الوؼشفٔ الذٌٗ٘ٔ او»ٍ « حبرٔ الؼمل للٌمل»هجٌٖ 

ٍ تش٘ش ًتبئذ الجحج ئلٖ أًِ ٗو٘ل . الوصذسٗي فٖ تفس٘ش ّزُ التؼبل٘ن الو، ٍ فٖ هشحلٔ الفْن ٗستوذّ هي تم٘٘وِ ػمل٘بً
 َسٗي.وهي خالل دساسٔ اػتوبدُ ػلٖ الوصذسٗي الوز ه، ٍ رلالؼمل ثبلحذ اٛلصٖ، ٍ ٗؼتوذ ػلٖ خشول أىللزبًت الؼملٖ ثش

 ، التؼمل، التؼجذ، الش٘خ الوف٘ذ.لو٘يىالتؼبل٘ن التؼجذٗٔ، هٌْذ الوت: األلفاظ الوحَرية

  

                                                           
2

 (.Ali. rad@ut. ac. ir)في فردیس فارابي ـ جاهعة طهران حدیث القرآن و العلوم في قسن  كاستاذ هشار. 
 (.Rezvani. m92@ut. ac. ir)فردیس فارابي ـ جاهعة طهران ، ةهاهیالکالم افي  اهرودکتطالبة . 3
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 هعٌی ٍ هاهیة الرٍح فی القرآى هي هٌظار تفسیر هٌاهج البیاى

 4خطیبیال باغباى يههذ

 5یسبحاًال یتق هحوذ

لوَى اإلسالهَ٘ى هٌز ىلذ تؼشض الوفسشٍى ٍ الوت. ٍ ٍ أٍصبفْب« الشٍح»شٗن ػي ىالم فٖ تسؼٔ ػشش آٗٔ هي آٗبت المشآى الىٍلغ ال
. ٍ الٌظشٗٔ الشائزٔ الٖ الجحج ػي تزشدّب أٍ هبدٗتْب ، هعبفبًٔ، ٍ ٍظبئفْب ٍ آحبسّبى٘ف٘ٔ استجبغ الشٍح ثبالًسبى ٍ الوالئىلذٗن اٛٗبم ل

ٖ الو٘بًزٖ )سُ( أى ىاهلل هحوذ ثبلش الولي ٗشٕ آٗٔ ى.  لالٌبؼمٔ الٌفس االًسبً٘ٔ :ئحذاّب؛ للشٍح هصبدٗك ػذٗذٓ فٖ المشآى ّٖ أى
، ٍ أى َسٓ أروغوَسٓ ثتوبهْب ال تش٘ش للٌفس االًسبً٘ٔ. ٍ أى التفس٘ش ثشٍح المذس َّ الوحَس الزٕ ٗزوغ اٙٗبت الوزواٙٗبت الوز

س٘ش َّ تج٘٘ي الشأى الؼلوٖ ٍ الوحَس اٙخش الزٕ تٌبٍلِ ّزا التف. ػي الذل٘ل االستذالل ثبٙٗبت الوشبس الْ٘ب ػلٖ تزشد الشٍح ػبسٍ
َسٓ فاى و. ٍ ئرا هب تزبٍصًب الذاللٔ الظبّشٗٔ لٚٗبت الوزحل٘ل هٌضلتِ فٖ الٌجَٓ ٍ اإلهبهٔ، ٍ ت٘ف٘ٔ استجبؼِ ثحبهلِولشٍح المذس ٍ 

 َس.وتفس٘ش الوزفٖ التؼذّ هصذساً هْوبً لْزا الوفسش  ^سٍاٗبت أّل الج٘ت 

 

 ، تفس٘ش هٌبّذ الج٘بىٔ، الَالٗؼلن، الٌجَٓسٍح المذس، ػشش ال: األلفاظ الوحَرية

 

  

                                                           
4

 بیت)ع(. ال هعارف اهل ةهؤسس باحث فيحدیث و العلوم هاجستیر في . 
  .یةسالهالثقافة االعلوم و ذ هساعد في هعهد ال. استا5
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 «الصرفة»األرضیة التاريخیة ٍ العلویة لٌسعة الشريف الورتضی لٌظرية 

 6ادجً اهیر احوذ

 7ةزاد هحوذة عاطف

ٍ لذ اختبس ّزُ الٌظشٗٔ ثومتعٖ  «.ٔصشفال» ي ثٌظشٗٔ٘مبئلٖ الوؼشٍف َّ هي الش٘ؼالوتىلن الدٗت ٍ االوشتعٖ الس٘ذ ال
ح غ٘ش الؼشة بالت الَْ٘د ٍ الوس٘ىأصهٔ ئشٍ ئى ػَاهل ًظ٘ش: . بى فِ٘ ٍ هغ ػلوِ ثخصبئص الصشفٔوهتؽلجبت الوح٘ػ الزٕ 
حٔ أرَاء حشٓ ٛهخبل ، ٍ ئتبه٘ٔ الوختلفٔ لج٘بى ٍرَُ اإلػزبصاله٘ٔ للوذاسس االسالى، ٍ اٛثحبث الفٖ ثحج اػزبص المشآى

اله٘ٔ ـ أػن هي لضٍم ىٍ ئى لتأهالت الس٘ذ اٛدث٘ٔ ٍ ال. التبسٗخ٘ٔ الخت٘بسُ ّزُ الٌظشٗٔ ، توخل أّن الؼَاهلاٛثحبثّزُ 
، ٍ اهتٌبع هٌبفسٔ المشآى فٖ تمشٗشات آى ـ  ٍ صؼَثٔ ئفْبهِاالػتوبد ػلٖ الوؼبٗ٘ش غ٘ش الزٍل٘ٔ فٖ تم٘٘ن ٍ تمذٗش ثالغٔ المش

بى لْب دٍس ثبلغ فٖ اخت٘بسُ لْزُ الٌظشٗٔ. الجحج الحبظش ٗحبٍل ـ ٍ هي واالػزبص الج٘بًٖ ٍ ػوَه٘ٔ الفْن فٖ ًظشٗٔ الصشفٔ 
ل خالل دساسٔ هٌبشئ ؼشح ّزُ الٌظشٗٔ فٖ ػصش الس٘ذ الوشتعٖ ٍ اٛسظ٘ٔ التبسٗخ٘ٔ ٍ الؼلو٘ٔ لْزُ الٌظشٗٔ ـ أى ٗحل

 َس.وًْزِ الوز

 ، ًْذ.الصشفٔ، الس٘ذ الوشتعٖ، اػزبص المشآى: األلفاظ الوحَرية

 

  

                                                           
6

 .(amirahmadnezhad@outlook. comاصفهان )في جاهعة حدیث القرآن و العلوم في قسن  ذ هساعداستا. 
 .( .mohammadzadeh@ut. ac. iratهران )ـ جاهعة ط يردیس فارابفحدیث القرآن و العلوم طالب دکتوراه في . 7
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 الهیة للوفسريي فی تفسیر آية الخلَدکاس الوباًی الکدراسة تاريخیة الًع

 8ياهیری حاج شهرباًَ

 9يعلوذار َرب اهلل ًصر ابراهین

، ٍ لذ اتفك الوفسشٍى ػلٖ خلَد هي سَسٓ َّد الششٗفٔ 101ٖ اٙٗٔ شت هسألٔ الخلَد همشًٍٔ ثبستخٌبء الوش٘ئٔ االلْ٘ٔ فور
: ّل ئىّ َّ جحجال از٘ت ػٌِ ّزٗ. السإال اٛصلٖ الزٕ جبئش هي الوإهٌ٘يى، ٍ اختلفَا فٖ خلَد أّل الفبس فٖ ًبس رٌْنىال

فٖ تفس٘شّب أح٘بًبً اله٘ٔ التٖ ٗؼتوذًٍْب، أم أًْن ػذلَا ىتفس٘ش اٛشبػشٓ ٍ الوؼتضلٔ ٍ اإلهبه٘ٔ لْزُ اٙٗٔ هتأحش ثبلوجبًٖ ال
زُ اله٘ٔ فٖ تفس٘ش ّىالجحج الحبظش ٗج٘ي أى هفسشٕ اٛشبػشٓ ٍ الوؼتضلٔ ٍ اإلهبه٘ٔ لذ تأحشٍا ثبلوجبًٖ ال؟ ػي ّزُ الوجبًٖ

، ٍ أهب اله٘ٔ توبهبًىجبًْ٘ن ال، فوفسشٍا اٛشبػشٓ هٌز المذٗن ٍحتٖ المشى الؼبشش هتأحشٍى ثواٙٗٔ ػلٖ هذٕ المشٍى السبلفٔ
 بى فٖ المشً٘ي الخبلج ػشش ٍ الشاثغ ػشش فمذ ػذلَا ػي همبلٔ المذهبء ٍ فسشٍا اٙٗٔ فٖ ئؼبس رذٗذ.والوتأخشٍى هٌْن ٍهي 

 جبئش.ى، أّل الالخلَد، اٛشبػشٓ، الوؼتضلٔ، اإلهبه٘ٔ: األلفاظ الوحَرية

  

                                                           

 قن.في جاهعة  يتطبیقالتفسیر اه في الرودکتطالبة . 8

 یة.سالهاالعلوم لل )ع(باحث في هعهد اإلهام الصادق. 9
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 الوعتسلیالجبار  عبذهصادر الوعرفة هي هٌظار القاضی 

 60سلطاًیال حسیي

ٍ ئى «. ًظشٗٔ الوؼشفٔ»رذٗشٓ ثباللتفبت فٖ هزبل ، ٍ لِ آساء اله٘ٔ الوؼشٍفٔ للوؼتضلٔىالمبظٖ ػجذ الزجبس هي الَرَُ ال
 الوسبئل الوؽشٍحٔ أٍالًح٘ج ًزذ ، ثػجذ الزجبس ًظن هٌؽمٖ ٍ استٌتبد اله٘ٔ للمبظٖىللوسبئل الوؽشٍحٔ فٖ الوٌظَهٔ ال

بس الوؼشف٘ٔ ى.  ٍ ئى اٛفالٌتبئذ للوسبئل الوؽشٍحٔ أٍالً ثوخبثٔ بً، ٍ الوسبئل الوؽشٍحٔ الحماٛسبس للوسبئل الالحمٔثوٌضلٔ 
، اٛدلٔ رزٍسّب فٖ ػذد هي هصبدس الوؼشفٔ؛ ًظ٘ش: الحَاس الظبّشٗٔ، الؼمل، الؼلَم العشٍسٗٔ للمبظٖ ػجذ الزجبس توتذّ

ًَِ هصذساً هستمالً، ٍ أدآ ىث هصبدس الوؼشفٔ  شٗٔ ـ هي ث٘يىٗوتبص الؼمل ـ ثوؼٌٖ المَٓ الف. ٍ فٖ هٌظبسُ لتمل٘ذ، ٍ االَح٘بً٘ٔ
وب ٗشٕ أى الؼلن وؼشٗك الؼمل.  نش ٍ سلَىثح٘ج ٗشٕ أى الؽشٗك الَح٘ذ لوؼشفٔ اهلل سجحبًِ َّ التف، هْؤ رذاً للوؼشفٔ

الزٕ َّ ًتبد االستذالل ـ ، ٍ أى الؼلن العشٍسٕ العشٍسٕ َّ الوفتبح للؼلنالحسٖ ـ  نبت ـ ٍ الزٕ َّ ًتبد اإلدساوثبلوذس
 تسبثٖ.وهفتبح للؼلن االـ الؼملٖ 

 ، المبظٖ ػجذ الزجبس.هصبدس الوؼشفٔ، الؼمل، الوؼتضلٔ: األلفاظ الوحَرية

  

                                                           

.
 (.soltanihbh@gmail.comاصفهان )هن جاهعة کالم الو  ةفلسفال خریج حوزة اصفهان و هاجستیر في 10
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 فیرکدراسة هقارًة لوباًی السیذ قطب ٍ السلفیة فی أبحاث الَحیذ ٍ الت

 66یاهجیال زادُ هال رضا

 62دار ايواى حویذ

التَح٘ذ  :هخبلفتِ الؼو٘مٔ هغ ػوَم السلف٘ٔ التمل٘ذٗٔ فٖ ث٘بى أثحبث ًظ٘ششف ػي ىتبثبت الس٘ذ لؽت ٗوئى الفحص فٖ 
ػلى الٌم٘ط هي اٛسس ، ٍ َّ و٘ٔ ٍ التششٗغوفاًِ فٖ هفَْم التَح٘ذ اٛلْٖ لبئل ثزضئ٘ٔ تَح٘ذ الحب. ٍ خبصٔ الصفبتٖ

ف٘ش ى٘ذُ ػلٖ هذخل٘ٔ الؼول فٖ توًزذ أى هٌؼؽف ادػبءات الس٘ذ لؽت ٗتوخل فٖ تأ. ٍ فٖ ّزُ اٛحٌبء لسلف٘ٔلالتَح٘ذٗٔ 
، ن ثغ٘ش هب اًضل اهللىٗمَم همبم استحالل الحبم اإللْ٘ٔ ى، ثح٘ج ٗشٕ أى ػذم االلتضام الؼولٖ ثبٛحن ثغ٘ش هب أًضل اهللوالحب

الحبظش ٍ هي أرل تجذٗذ الجحج . وبء الفشٗم٘يهب رّت الِ٘ أغلت ػل، ٍ َّ ػلٖ خالف ف٘شٗبًىٍ ثْزا فمذ ًْذ هٌْزبً ت
، ٍ فٖ الَلت فش ّإالءىوبً فمْ٘بً ثى؛ ثوؼٌٖ أًِ لن ٗصذس حفش الجبؼٌٖىًْب ًبظشٓ للٗشٕ أللس٘ذ لؽت  التصشٗحبت التىف٘شٗٔ

، ٗشاُ ًظ٘ش و٘ٔ الٌبتزٔ ػي ئسالهِ الظبّشوراتِ ٍ للحفبؾ ػلٖ الحمَق االرتوبػ٘ٔ ٍ الذٌٗ٘ٔ للفشد الٌبلط لتَح٘ذ الحب
فش فٖ ىفاى غبٗٔ الس٘ذ لؽت هي ؼشح هسألٔ ال. ٍ ثؼجبسٓ أخشٕ ش ثبؼٌبً ٍ ٗستحك الؼزاة اٛخشٍٕبفوالوٌبفم٘ي ٍ أًِ 

فش الجبؼٌٖ ٗحبٍل ىوٖ، فوي خالل ؼشحِ للوفش الحبىالتششٗغ ّٖ ئًزاس الوزتوغ اإلسالهٖ ٍ غ٘شُ هي ػَالت االلتضام ثبل
 .ّنًفسِ هي تىف٘ش ٖأػففمذ فٖ الَلت راتِ ٍ ، مفَْث٘بى خؽَسٓ االلتضام ثْزا الو

 س٘ذ لؽت. ال، ٔسلف٘التىف٘ش، التَح٘ذ، ال: األلفاظ الوحَرية

                                                           
 هشهد. ي ـفردوس في جاهعة اهرودکتطالب . 11
 هشهد. ي ـفردوس هن جاهعة اهرودکتخریج . 12


