خالصة المقاالت باللغة العربیة
نخ
محمدتقي

السبحاني1

محمدجعفر

الرضائي2

تأسست الحوزة العلمیة في الحلة ـ منذ نشأتها ومن أوائل بناء مدينة الحلة علي أيدي الشیعة المزيديین
في القرن السادس ـ علي أيدي عدد من العلماء المعروفین علي الرغم من انشغالهم في أوائل األمر باألبحاث
الفقهیة واألبحاث المتعلقة به ،لكن بمرور األيام و بمقتضي الضرورة بدأت األبحاث الكالمیة رونقها  .و علي
الرغم من أن مدرسة الحلة في بداياتها كانت ـ كمدرسة الري ـ متأثرة بالفكر المعتزلي ،ولكن بعد ظهور الخوجة
الطوسي وابن میثم البحراني تغیر النهج الكالمي تماماً فأصبح متأثراً بالفلسفة المشائیة  .وهذا النهج الجديد وإن
كان من الناقدين للفلسفة في المسائل األساسیة لعلم الكالم إلّا أن المتتبع ألسلوبه يجد أنه متأثر بالفلسفة تماماً
أسلوباً وأدباً  .وإلي جانب هذا النهج الكالمي تنبغي اإلشارة إلي نهج آخر يمثل السید ابن طاووس أبرز وجوهه،
وهذا النهج في حقیقته يمثل امتداداً لمدرسة قم الحديثیة ،وهو من حیث النهج واألسلوب ـ في بعض المسائل
المهمة العقائدية ـ من الناقدين للمتكلمین .وال ينبغي الغفلة عن المیول العرفانیة في مدرسة الحلة ،حیث تنامت
شیئاً فشیئاً وأثرت علي الفكر اإلمامي بل أثرت علي الفالسفة والمتكلمین أيضاً .وعلي الرغم من أن بعض علماء
الحلة كانوا ينتقدون الفكر العرفاني والصوفي ،إال أن الكثیر من علماء مدرسة الحلة ـ نظیر الخوجة الطوسي
وابن میثم البحراني ،بل بعض المتكلمین منهم نظیر الفاضل المقداد ـ هم من المتأثرين بهذا النهج .ففي الوقت
الذي يبحثون فیه علي أساس المباني العقلیة والكالمیة ،هم يعتقدون أنه يوجد سنخ من األفضلیة تابع للمعرفة،
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االتجاهات الفکرية لمدرسة الحلة الکالمیة

وهذه هي المعرفة العرفانیة.

األلفاظ المحورية
الحلة ،مدرسة الحلة الكالمیة ،تاريخ كالم اإلمامیة ،االتجاهات الفكرية اإلمامیة.
 .1استاذ مساعد في معهد العلوم و الثقافة اإلسالمیة (علوم و فرهنگ اسالمي) و عضو دائم في جمعیة الكالم االسالمي
في الحوزة العلمیة في قم (.)sobhani.mt@gmail.com
 .2باحث في معهد كالم اهل البیت في مركز أبحاث القرآن و الحديث و عضو دائم في جمعیة الكالم االسالمي في
الحوزة العلمیة في قم (.)Jafarrezaei61@gmail.com
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تحلیل الخطاب الکالمي ألحاديث ابن محبوب؛ دراسة خاصة لعقیدة التوحید
علي
سعید

راد1

عزیزی2

علي ضوء تحلیل الخطاب ونظرية األصداء المتضاربة و ردود الفعل اللفظیة الحاصلة من االجتماع،
المطابق للخطاب المنافس في النسیج الفكري للمجتمع في عصر الحضور ،و تطبیق النهج المذكور في
التراث الكالمي النقلي اإلمامي يوجب التعرف علي أرضیة صدور ونقل األحاديث ،و قراءة الخطاب
الكالمي الموجود فیها وفهم النفسیة العقیدية التي ينطوي علیها محدثو اإلمامیة .نحاول في هذا البحث

أن نسلط األضواء علي األحاديث الكالمیة للحسن بن محبوب (224–149ق) الذي هو أحد أصحاب
اإلجماع ،في موضوع التوحید ،ونحلل الخطاب فیها ،والذي انتهینا الیه هو أن الخطاب الكالمي البن
محبوب قد تبلور في مواجهة ستّ خطابات مناوئة تحاول إثبات بعض العقائد الي اهلل ،نظیر  :التشبیه،
والتجسیم ،ونفي الصفات ،والحمل و االستقرار علي العرش ،ونفي البداء ،والجهل بما ال يكون ،و
االزدواجیة في الخلقة ،ومن هنا فإن الخطاب الكالمي البن محبوب في التعاطي الجدلي مع الخطابات
المذكورة في إطار ست محاور.
األلفاظ المحورية
الحسن بن محبوب ،الخطاب الكالمي ،عقیدة التوحید ،تحلیل الخطاب ،االحاديث العقیدية ،الكالم
النقلي اإلمامي.
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 .1أستاذ مساعد في جامعة طهران -فرديس فارابي (استاد مشرف و الكاتب المسؤول عن المقال) (.)ali.rad@ut.ac.ir
 .2طالب دكتوراه في جامعة طهران  -فرديس فارابي (.)saeedazizi24@gmail.com

نخ

في معرفة وجود الصفات الذاتیة هلل و انسجامها مع مبانیه الفلسفیة
رضا

برنجکار1

میثم توکلي
زهرا دالوری

بینا2

باریزی3

توجد أربع آراء في مسألة معرفة وجود الصفات الذاتیة هلل سبحانه ،هي :عینیة الذات للصفات،
زيادة الصفات علي الذات ،نفي الصفات و نیابة الذات عن الصفات ،و األحوال .الفیاض الالهیجي ـ
الذي هو فیلسوف و متكلم من المدرسة الفكرية في اصفهان ـ اختار العینیة وفقاً للفالسفة ،و النیابة
وفقاً لبعض المتكلمین .المقال الحاضر بصدد كشف الرأي الواقعي للفیاض وفقاً لمبانیه الفكرية .والذي
يبدو في النظر ـ وعلي ضوء مباني الصدور و ضرورة السنخیة للعلة و االشتراك المعنوي للوجود ـ أن
الالهیجي البدّ أن يري القول بالعینیة كما أنه يؤمن بدالالت الالهوت اإليجابي ،و أن استخدامه للفظ
«النیابة» هو بسبب الخلط بین نظريتي العینیة و النیابة من دون إدراك الفرق بینهما و المباني و اآلثار
المختلفة لهما.
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دراسة رأي الفیاض الالهیجي

األلفاظ المحورية
الفیاض الالهیجي ،معرفة وجود الصفات الذاتیة ،عینیة الصفات ،نفي الصفات و النیابة ،اإللهیات
السلبیة و االثباتیة ،الصدور و االشتراك المعنوي.
 .1بروفسور و عضو اللجنة العلمیة للتدريس في جامعة طهران و عضو دائم في جمعیة الكالم االسالمي في الحوزة
العلمیة في قم (.)berenjkar@ut.ac.ir
 .2عضو اللجنة العلمیة للتدريس في مؤسسة أبحاث الحكمة و الفلسفة االيرانیة (.)tavakoli@irip.ac.ir
 .3الكاتبة المسؤولة ،طالبة في المستوي 3في جامعة الزهرا و طالبة دكتوراه في كالم اإلمامیة جامعة طهران ـ
فرديس فارابي و عضو دائم في جمعیة الكالم االسالمي في الحوزة العلمیة في قم (.)zdparizi@yahoo.com
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المعاني االستعمالیة للحسن و القبح العقلي في بیان الغرض من األقعال اإللهیة؛
مقارنة بین آراء العدلیة والشهید الصدر
مصطفي

اإلسالمي1

يتوقف بیان الغرض من األقعال اإللهیة علي الفهم الدقیق للحسن و القبح العقلي ،فیري المتكلمون
من العدلیة أن أفعال اهلل سبحانه معللة باألغراض ،و أهم أدلتهم علي ذلك يبتني علي قاعدة الحسن و
القبح العقلي ،إلّا أنه لم يتم االلتفات إلي تأثیر المعني المقصود من الحسن والقبح في صحة و سقم هذ
االستدالل .فالمعني المشهور لها هو «استحقاق المدح و الذم» .و قد أشكل الشهید الصدر علي هذا
المعني و ذكر أن لمعني الدقیق لها هو «الضرورة األخالقیة» .فبتقرير االستدالل بكل من المعنیین
المذكورين تتضح لنا أهمیة فهم المعني الدقیق للحسن والقبح في هذه المسألة .و قد أثبتنا بنهج تحلیلي
أن «الضرورة األخالقیة» معني أدقّ للحسن و القبح في هذا االستدالل.
األلفاظ المحورية
الفعل اإللهي ،معلل بالغرض ،الحسن والقبح العقلي ،استحقاق المدح و الذم ،الضرورة األخالقیة.

 .1باحث و طالب ماجستیر في كالم االمامیة في جامعة طهران ـ فرديس فارابي (.)eslami69.mz@gmail.com

نخ
عبدالرحمن
محمد

إن المنزلة السامیة لنبي اإلسالم

محمد

باقرزادة1
الشریفي2

وما يمتاز به من مزايا فردية هي محل وفاق بین

المسلمین بل وكثیر من علماء الدنیا ،ومن ذلك مقام الشفاعة في القیامة فهو ممما أجمع علیه العلماء،
وقد أشار القرآن الكريم لهذا المقام في اآلية  79من سورة اإلسراء ،حیث إنها دالة علي الشفاعة وفق
رأي جمیع علماء المسلمین تقريباً ،وذلك باالستناد للروايات الكثیرة ،والتي عبرت عنه بـ«المقام
المحمود» ،و مع ذلك نجد اتفاق أئمة أهل الحديث ـ وفقاً لمجاهد ـ علي أن المراد بالمقام المحمود
هو جلوس النبي الي جنب اهلل سبحانه علي العرش ،وقد أصرّوا علي هذا المعني ورموا المخالفین
لهم بأنواع التهم ،ومنها رمیهم بالكفر .البحث الحاضر ـ بنهجه الوصفي التحلیلي وباالعتماد علي المصادر
اإلسالمیة األصیلة ـ يتناول هذا الموضوع بالدراسة ،و انتهینا إلي أن النظرية المذكورة غیر منسجمة مع
السنة النبوية وال مع عقیدة كبار علماء الدين ،وهي تستلزم المحدودية الجسمیة هلل سبحانه وتعالي.
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دراسة نقدية الئمة أهل الحديث في اتجاههم لـ «المقام المحمود»

األلفاظ المحورية
النبي ،الشفاعة ،المقام المحمود ،مجاهد ،أهل الحديث.

 .1الكاتب المسؤول ،استاذ مساعد في جامعة مازندران و عضو اللجنة العلمیة للتدريس ـ قسم المعارف اإلسالمیة
(.)a.bagherzadeh@umz.ac.ir
 .2استاذ مساعد في جامعة مازندران و عضو اللجنة العلمیة للتدريس ـ قسم علوم القرآن و الحديث
(.)m.sharifi@umz.ac.ir
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التحديث و األلفاظ المقارنة والمعادلة
ابراهیم

دستالن1

أحد طرق ارتباط الهداة اإللهیین بعالم الملكوت هو التحديث (الحديث مع المالئكة) ،و هو يشمل
الذين لیسوا بأنبیاء و هم في مقام هداية األمة و يعیشون فیما بینهم .و قد ذكرت الروايات هذا المقام و
كیفیة هذا االرتباط بألفاظ و تعابیر مختلفة ،فبعضها في كیفیة التحديث و هي ألفاظ معادلة للتحديث،
نظیر :القذف ،و النكت ،و القرع ،و النقر و الوقر .كما نجد ألفاظاً أخري تقوم مقام التحديث هي :الوحي
و اإللهام .البحث الحاضر بصدد بیان مفهوم التحديث و كل من المفردات المشار إلیها وبیان نقاط
االشتراك واالختالف فیما بینها علي ضوء استعمالها في الروايات؛ لیتم فهم الروايات المذكورة بشكل
دقیق.
األلفاظ المحورية
التحديث ،اإللهام ،النكت ،القذف ،القرع ،النقر ،الوقر.

 .1طالب في المستوي الرابع في الحوزة العلمیة و مدرّس لعلم الكالم و عضو دائم في جمعیة الكالم االسالمي في
الحوزة العلمیة في قم (.)e.dastlan@gmail.com

نخ
جعفر
السیدمحمدعلي

علينقي1

داعينجاد2

قاعدة «الوجوب بالذات» والتي يمكن التعبیر عنها بقاعدة «وجوب الوجود» أيضاً هي من أهم
القواعد الكالمیة لما لها من دور في إثبات األصول و المباني األساسیة للدين اإلسالمي .البحث في
نطاق و شمولیة هذه القاعدة و فاعلیتها في األبحاث الكالمیة يبیّن لنا مدي تأثیر هذه القاعدة و المسائل
الكالمیة التي تؤثر فیها ،و مدي استناد متكلمي اإلمامیة بهذه القاعدة إلثبات المفاهیم العقائدية.
البحث الحاضر ومن خالل اإلفادة من أسلوب التتبع المكتبي و بنهجه التقريري ـ التحلیلي ،تناول
استخدام هذه القاعدة بشكل مفصل في أهم التراث الكالمي اإلمامي ،و أوضح أن علماء الكالم استندوا
لهذه القاعدة في إثبات الصفات الكمالیة هلل سبحانه ،و نفي الصفات السلبیة عنه تعالي ،مضافاً الي
أبحاث التوحید وفروعه.
األلفاظ المحورية
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استعماالت قاعدة الوجوب بالذات في نطاق المسائل الکالمیة

استخدام ،قاعدة ،الوجوب بالذات ،وجوب الوجود ،واجب الوجود ،المسائل الكالمیة.

 .1الكاتب المسؤول ،طالب في مؤسسة االمام الرضا ، و باحث في مركز الدراسات للحوزة العلمیة في قم و عضو
دائم في جمعیة الكالم االسالمي في الحوزة العلمیة في قم (.)Alinaghi212@gmail.com
 .2عضو اللجنة العلمیة للتدريس في جامعة المصطفي و مدير قسم الكالم.
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