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هٌسلة الوکاتبات الرضَية فی حل الوعضالت الکالهیة لإلهاهیة
ههذي غالم علی

1

ٍصلت الٌ٘ب الىخ٘ش هي هىبتجبت اإلهبم الشظب× .الجحج الحبظش لإلربثٔ ػلٖ السإال التبلٖ :هب ّٖ هٌضلٔ الوىبتجبت الىاله٘ٔ
لإلهبم الشظب× ث٘ي هزوَع هىبتجبتِ×؟ ٍ هب ّٖ الوؼعالت التٖ تٌبٍلتْب ّزُ الوىبتجبت ثشىل أٍسغ؟ اتعح ثؼذ التتجغ أى هب
ٗمبسة سثغ هىبتجبتِ× تتٌبٍل الوسبئل الىاله٘ٔ الشائزٔ فٖ رله الؼصش ٍ .ثؼذ أى دسسٌبّب تَصلٌب ئلٖ أى أّن الوؼعالت
الىاله٘ٔ فٖ الٌصف الخبًٖ هي المشى الخبًٖ تتجلَس ظوي الوحَسٗي الشئ٘س٘٘ي التبل٘٘ي« :التَح٘ذ» ٍ «اإلهبهٔ» .فأّن
الشجْبت الوتؼلمٔ ثبلتَح٘ذ ّٖ التشجِ٘ ٍ التزس٘ن ٍ سؤٗٔ الجبسٕ تؼبلٖ ،ووب أىّ أّن الشجْبت الوتؼلمٔ ثبإلهبهٔ ّٖ :صفبت ٍ
ػالهبت اإلهبم الوؼصَم ٍ ،الشجْبت التٖ أحبسّب الَالفٔ .هي ربًت آخش فمذ حبٍل اإلهبم الشظب× فٖ ّزُ الوىبتجبت حلّ
الوؼعالت الوزوَسٓ ثأسثغ أسبل٘ت ّٖ :اإلسشبد ٍ ،اإلػزبص ٍ ،الزمّ  ٍ ،االستذالل.
األلفاظ الوحَرية :اإلهبم الشظب× ،الوىبتجبت ،اٛحبدٗج الىاله٘ٔ ،الشجْبت الىاله٘ٔ ،الوؼعالت االػتمبدٗٔ ػٌذ الش٘ؼٔ.

 .1استاذ هساعد في جاهعة القرآن و الحدیث.
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التعالین التعبذية فی فکر الشیخ الوفیذ ،هاهیة ،هباًی ٍ ،هٌهج الفهن
علی راد

2

هعصَهة الرضَاًی

9

التؼبل٘ن التؼجذٗٔ فٖ ًؽبق الؼمبئذ ّٖ هب ال ٗؼزض الؼمل ثوفشدُ الىشف ػٌْب ٍ ئحجبتْب ٍ ،لْزا فاى الوصذس الشئ٘سٖ لْزُ
الؼمبئذ َّ الَحٖ ٍ الٌمل الوؼتجش ٍ .لْزُ التؼبل٘ن ٍرَد ٍاظح ٍ هلوَس فٖ الؼمبئذ الش٘ؼ٘ٔ ،فمذ استؼشظت ّزُ التؼبل٘ن
هسبحٔ ٍاسؼٔ هي رضئ٘بت التَح٘ذ ٍ الٌجَٓ ٍ اإلهبهٔ ٍ الوؼبد ٍ .ئى فْن التؼبل٘ن التؼجذٗٔ ٍ التٖ تتوخل فٖ هشحلٔ اٛخز ٍ
الىشف ٍ هشحلٔ التج٘٘ي ٍ التفس٘ش ّٖ ،هحل خالف ث٘ي الوتىلو٘ي ،فسله الجؼط هٌْذ التسل٘ن لوب ٍسد فْ٘ب ،ثٌ٘وب سله
آخشٍى ًْذ التؼمل ٍ التذثش ٍ .فٖ ّزُ اٛحٌبء ٗحبٍل الش٘خ الوف٘ذ أى ٗسله هٌْزبً هتَسؽبً ثٌْ٘وب هي خالل اػتوبد ػلٖ
هجٌٖ «حبرٔ الؼمل للٌمل» ٍ «وَى الوؼشفٔ الذٌٗ٘ٔ اوتسبث٘ٔ» ،ففٖ هشحلٔ الىشف ػي ّزُ التؼبل٘ن َّ ٗسلّن للٌمل ثؼذ
تم٘٘وِ ػمل٘بً ٍ ،فٖ هشحلٔ الفْن ٗستوذّ هي وال الوصذسٗي فٖ تفس٘ش ّزُ التؼبل٘ن ٍ .تش٘ش ًتبئذ الجحج ئلٖ أًِ ٗو٘ل
للزبًت الؼملٖ ثشىل أوخشٗ ٍ ،ؼتوذ ػلٖ الؼمل ثبلحذ اٛلصٖ ٍ ،رله هي خالل دساسٔ اػتوبدُ ػلٖ الوصذسٗي الوزوَسٗي.
األلفاظ الوحَرية :التؼبل٘ن التؼجذٗٔ ،هٌْذ الوتىلو٘ي ،التؼمل ،التؼجذ ،الش٘خ الوف٘ذ.

 .2استاذ هشارك في قسن علوم القرآن و الحدیث في فردیس فارابي ـ جاهعة طهران (.)Ali. rad@ut. ac. ir
 .3طالبة دکتوراه في کالم االهاهیة ،فردیس فارابي ـ جاهعة طهران (.)Rezvani. m92@ut. ac. ir
134

هعٌی ٍ هاهیة الرٍح فی القرآى هي هٌظار تفسیر هٌاهج البیاى
ههذي باغباى الخطیبی

4

هحوذ تقی السبحاًی

5

ٍلغ الىالم فٖ تسؼٔ ػشش آٗٔ هي آٗبت المشآى الىشٗن ػي «الشٍح» ٍ أٍصبفْب ٍ .لذ تؼشض الوفسشٍى ٍ الوتىلوَى اإلسالهَ٘ى هٌز
لذٗن اٗٛبم لى٘ف٘ٔ استجبغ الشٍح ثبالًسبى ٍ الوالئىٍٔ ٍ ،ظبئفْب ٍ آحبسّب ،هعبفبً الٖ الجحج ػي تزشدّب أٍ هبدٗتْب ٍ .الٌظشٗٔ الشائزٔ
ّٖ أى للشٍح هصبدٗك ػذٗذٓ فٖ المشآى؛ ئحذاّب :الٌفس االًسبً٘ٔ الٌبؼمٔ .لىي ٗشٕ آٗٔ اهلل هحوذ ثبلش الولىٖ الو٘بًزٖ (سُ) أى
اٗٙبت الوزوَسٓ ثتوبهْب ال تش٘ش للٌفس االًسبً٘ٔ ٍ .أى التفس٘ش ثشٍح المذس َّ الوحَس الزٕ ٗزوغ اٗٙبت الوزوَسٓ أروغ ٍ ،أى
االستذالل ثبٗٙبت الوشبس الْ٘ب ػلٖ تزشد الشٍح ػبسٍ ػي الذل٘ل ٍ .الوحَس اٙخش الزٕ تٌبٍلِ ّزا التفس٘ش َّ تج٘٘ي الشأى الؼلوٖ
لشٍح المذس ٍ و٘ف٘ٔ استجبؼِ ثحبهلِ ٍ ،تحل٘ل هٌضلتِ فٖ الٌجَٓ ٍ اإلهبهٔ ٍ .ئرا هب تزبٍصًب الذاللٔ الظبّشٗٔ لٗٚبت الوزوَسٓ فاى
سٍاٗبت أّل الج٘ت ^ تؼذّ هصذساً هْوبً لْزا الوفسش فٖ التفس٘ش الوزوَس.

األلفاظ الوحَرية :سٍح المذس ،ػشش الؼلن ،الٌجَٓ ،الَالٗٔ ،تفس٘ش هٌبّذ الج٘بى

 .4هاجستیر في علوم الحدیث و باحث في هؤسسة هعارف اهل البیت(ع).
 .5استاذ هساعد في هعهد العلوم و الثقافة االسالهیة.
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األرضیة التاريخیة ٍ العلویة لٌسعة الشريف الورتضی لٌظرية «الصرفة»
اهیر احوذ ًجاد

6

عاطفة هحوذ زادة

7

الس٘ذ الوشتعٖ االدٗت ٍ الوتىلن الش٘ؼٖ الوؼشٍف َّ هي المبئل٘ي ثٌظشٗٔ «الصشفٔ» ٍ .لذ اختبس ّزُ الٌظشٗٔ ثومتعٖ
هتؽلجبت الوح٘ػ الزٕ وبى فِ٘ ٍ هغ ػلوِ ثخصبئص الصشفٔ ٍ .ئى ػَاهل ًظ٘ش :أصهٔ ئشىبالت الَْ٘د ٍ الوس٘ح غ٘ش الؼشة
فٖ ثحج اػزبص المشآى ٍ ،اٛثحبث الىاله٘ٔ للوذاسس االساله٘ٔ الوختلفٔ لج٘بى ٍرَُ اإلػزبص ٍ ،ئتبحٔ أرَاء حشٓ ٛهخبل
ّزُ اٛثحبث ،توخل أّن الؼَاهل التبسٗخ٘ٔ الخت٘بسُ ّزُ الٌظشٗٔ ٍ .ئى لتأهالت الس٘ذ اٛدث٘ٔ ٍ الىاله٘ٔ ـ أػن هي لضٍم
االػتوبد ػلٖ الوؼبٗ٘ش غ٘ش الزٍل٘ٔ فٖ تم٘٘ن ٍ تمذٗش ثالغٔ المشآى ـ ٍ صؼَثٔ ئفْبهِ ٍ ،اهتٌبع هٌبفسٔ المشآى فٖ تمشٗشات
االػزبص الج٘بًٖ ٍ ػوَه٘ٔ الفْن فٖ ًظشٗٔ الصشفٔ وبى لْب دٍس ثبلغ فٖ اخت٘بسُ لْزُ الٌظشٗٔ .الجحج الحبظش ٗحبٍل ـ ٍ هي
خالل دساسٔ هٌبشئ ؼشح ّزُ الٌظشٗٔ فٖ ػصش الس٘ذ الوشتعٖ ٍ اٛسظ٘ٔ التبسٗخ٘ٔ ٍ الؼلو٘ٔ لْزُ الٌظشٗٔ ـ أى ٗحلل
ًْزِ الوزوَس.
األلفاظ الوحَرية :الصشفٔ ،الس٘ذ الوشتعٖ ،اػزبص المشآىًْ ،ذ.

 .6استاذ هساعد في قسن علوم القرآن و الحدیث في جاهعة اصفهان (.)amirahmadnezhad@outlook. com
 .7طالب دکتوراه في علوم القرآن و الحدیث فردیس فارابي ـ جاهعة طهران (.)at. mohammadzadeh@ut. ac. ir
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دراسة تاريخیة الًعکاس الوباًی الکالهیة للوفسريي فی تفسیر آية الخلَد
شهرباًَ حاجی اهیري

8

ابراهین ًصر اهلل بَر علوذاري

9

روشت هسألٔ الخلَد همشًٍٔ ثبستخٌبء الوش٘ئٔ االلْ٘ٔ فٖ ا 101 ٔٗٙهي سَسٓ َّد الششٗفٔ ٍ ،لذ اتفك الوفسشٍى ػلٖ خلَد
الىفبس فٖ ًبس رٌْن ٍ ،اختلفَا فٖ خلَد أّل الىجبئش هي الوإهٌ٘ي .السإال اٛصلٖ الزٕ ٗز٘ت ػٌِ ّزا الجحج َّّ :ل ئىّ
تفس٘ش اٛشبػشٓ ٍ الوؼتضلٔ ٍ اإلهبه٘ٔ لْزُ ا ٔٗٙهتأحش ثبلوجبًٖ الىاله٘ٔ التٖ ٗؼتوذًٍْب ،أم أًْن ػذلَا أح٘بًبً فٖ تفس٘شّب
ػي ّزُ الوجبًٖ؟ الجحج الحبظش ٗج٘ي أى هفسشٕ اٛشبػشٓ ٍ الوؼتضلٔ ٍ اإلهبه٘ٔ لذ تأحشٍا ثبلوجبًٖ الىاله٘ٔ فٖ تفس٘ش ّزُ
ا ٔٗٙػلٖ هذٕ المشٍى السبلفٔ ،فوفسشٍا اٛشبػشٓ هٌز المذٗن ٍحتٖ المشى الؼبشش هتأحشٍى ثوجبًْ٘ن الىاله٘ٔ توبهبً ٍ ،أهب
الوتأخشٍى هٌْن ٍهي وبى فٖ المشً٘ي الخبلج ػشش ٍ الشاثغ ػشش فمذ ػذلَا ػي همبلٔ المذهبء ٍ فسشٍا ا ٔٗٙفٖ ئؼبس رذٗذ.
األلفاظ الوحَرية :الخلَد ،اٛشبػشٓ ،الوؼتضلٔ ،اإلهبه٘ٔ ،أّل الىجبئش.

 .8طالبة دکتوراه في التفسیر التطبیقي في جاهعة قن.
 .9باحث في هعهد اإلهام الصادق(ع) للعلوم االسالهیة.
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هصادر الوعرفة هي هٌظار القاضی عبذ الجبار الوعتسلی
حسیي السلطاًی

60

المبظٖ ػجذ الزجبس هي الَرَُ الىاله٘ٔ الوؼشٍفٔ للوؼتضلٔ ٍ ،لِ آساء رذٗشٓ ثباللتفبت فٖ هزبل «ًظشٗٔ الوؼشفٔ» ٍ .ئى
للوسبئل الوؽشٍحٔ فٖ الوٌظَهٔ الىاله٘ٔ للمبظٖ ػجذ الزجبس ًظن هٌؽمٖ ٍ استٌتبد ،ثح٘ج ًزذ الوسبئل الوؽشٍحٔ أٍالً
ثوٌضلٔ اٛسبس للوسبئل الالحمٔ ٍ ،الوسبئل الوؽشٍحٔ الحمبً ثوخبثٔ الٌتبئذ للوسبئل الوؽشٍحٔ أٍالً ٍ .ئى اٛفىبس الوؼشف٘ٔ
للمبظٖ ػجذ الزجبس توتذّ رزٍسّب فٖ ػذد هي هصبدس الوؼشفٔ؛ ًظ٘ش :الحَاس الظبّشٗٔ ،الؼمل ،الؼلَم العشٍسٗٔ ،اٛدلٔ
الَح٘بً٘ٔ ٍ ،التمل٘ذ ٍ .فٖ هٌظبسُ ٗوتبص الؼمل ـ ثوؼٌٖ المَٓ الفىشٗٔ ـ هي ث٘ي هصبدس الوؼشفٔ ثىًَِ هصذساً هستمالً ٍ ،أدآ
هْؤ رذاً للوؼشفٔ ،ثح٘ج ٗشٕ أى الؽشٗك الَح٘ذ لوؼشفٔ اهلل سجحبًِ َّ التفىش ٍ سلَن ؼشٗك الؼمل .ووب ٗشٕ أى الؼلن
ثبلوذسوبت ـ ٍ الزٕ َّ ًتبد اإلدسان الحسٖ ـ َّ الوفتبح للؼلن العشٍسٕ ٍ ،أى الؼلن العشٍسٕ ـ الزٕ َّ ًتبد االستذالل
الؼملٖ ـ هفتبح للؼلن االوتسبثٖ.
األلفاظ الوحَرية :هصبدس الوؼشفٔ ،الؼمل ،الوؼتضلٔ ،المبظٖ ػجذ الزجبس.

 .10خریج حوزة اصفهان و هاجستیر في الفلسفة و الکالم هن جاهعة اصفهان (.)soltanihbh@gmail.com
138

دراسة هقارًة لوباًی السیذ قطب ٍ السلفیة فی أبحاث الَحیذ ٍ التکفیر
رضا هال زادُ الیاهجی

66

حویذ ايواى دار

62

ئى الفحص فٖ وتبثبت الس٘ذ لؽت ٗىشف ػي هخبلفتِ الؼو٘مٔ هغ ػوَم السلف٘ٔ التمل٘ذٗٔ فٖ ث٘بى أثحبث ًظ٘ش :التَح٘ذ
الصفبتٖ ٍ .خبصٔ فاًِ فٖ هفَْم التَح٘ذ اٛلْٖ لبئل ثزضئ٘ٔ تَح٘ذ الحبوو٘ٔ ٍ التششٗغ َّ ٍ ،ػلى الٌم٘ط هي اٛسس
التَح٘ذٗٔ للسلف٘ٔ ٍ .فٖ ّزُ اٛحٌبء ًزذ أى هٌؼؽف ادػبءات الس٘ذ لؽت ٗتوخل فٖ تأو٘ذُ ػلٖ هذخل٘ٔ الؼول فٖ تىف٘ش
الحبون ثغ٘ش هب أًضل اهلل ،ثح٘ج ٗشٕ أى ػذم االلتضام الؼولٖ ثبٛحىبم اإللْ٘ٔ ٗمَم همبم استحالل الحىن ثغ٘ش هب اًضل اهلل،
ٍ ثْزا فمذ ًْذ هٌْزبً تىف٘شٗبً َّ ٍ ،ػلٖ خالف هب رّت الِ٘ أغلت ػلوبء الفشٗم٘ي .الجحج الحبظش ٍ هي أرل تجذٗذ
التصشٗحبت التىف٘شٗٔ للس٘ذ لؽت ٗشٕ أًْب ًبظشٓ للىفش الجبؼٌٖ؛ ثوؼٌٖ أًِ لن ٗصذس حىوبً فمْ٘بً ثىفش ّإالء ٍ ،فٖ الَلت
راتِ ٍ للحفبؾ ػلٖ الحمَق االرتوبػ٘ٔ ٍ الذٌٗ٘ٔ للفشد الٌبلط لتَح٘ذ الحبوو٘ٔ الٌبتزٔ ػي ئسالهِ الظبّشٗ ،شاُ ًظ٘ش
الوٌبفم٘ي ٍ أًِ وبفش ثبؼٌبً ٍ ٗستحك الؼزاة اٛخشٍٕ ٍ .ثؼجبسٓ أخشٕ فاى غبٗٔ الس٘ذ لؽت هي ؼشح هسألٔ الىفش فٖ
التششٗغ ّٖ ئًزاس الوزتوغ اإلسالهٖ ٍ غ٘شُ هي ػَالت االلتضام ثبلىفش الحبووٖ ،فوي خالل ؼشحِ للىفش الجبؼٌٖ ٗحبٍل
ث٘بى خؽَسٓ االلتضام ثْزا الوفَْم ٍ ،فٖ الَلت راتِ فمذ أػفٖ ًفسِ هي تىف٘شّن.
األلفاظ الوحَرية :التَح٘ذ ،التىف٘ش ،السلف٘ٔ ،الس٘ذ لؽت.

 .11طالب دکتوراه في جاهعة فردوسي ـ هشهد.
 .12خریج دکتوراه هن جاهعة فردوسي ـ هشهد.
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