خلاصة المقالات باللغة العربیة
نخ
رضا
حسن

الباذلي1

ترکاشوند2

رضا

الجلیلي3

تعدّ ولاية الأئمة الأطهار من جملة العقائد الأساسیة عند الشیعة ،فالولاية لها أقسام ،أحدها
«الولاية التكوينیة»  ،والمراد بها هو القدرة علی التصرف فی الموجودات ،حیث يحصل الولی علی
هذه القدرة نتیجة قربه من الله وتكون بإذن الله وإرادته .البحث الحاضر ومن خلال إثبات الولاية
التكوينیة للأئمة بصدد نقد الشبهات التی أثارها ناصر القفاری بهذا الشأن .وأسلوبنا فی جمع
المعلومات هو التتبع المكتبی ،وأسلوبنا فی البحث هو النهج التحلیلی النقدی .فمن خلال دراسة
الآيات الكريمة و الروايات الشريفة اتّضح أن ثبوت الولاية التكوينیة للأئمة الأطهار أمر مسلّم و
حقّ ،وبما أنها لا تك ون إلا بإذن الله و إرادته ،فهی لا تتنافی مع توحید الباری و إرادته .و إن أغلب
شبهات لقفاری ناشئة من الغفلة عن هذه النقطة.
الألفاظ المحورية
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دراسة نقدية لشبهات القفاري في معارضته للولاية التکوينیة للأئمة اللأطهار

التوحید و الشرك ،مقامات الأئمة ،الولاية التكوينیة ،شبهات الوهابیة ،القفاری.

 .4باحث و طالب دكتوراه فی الفلسفة التطبیقیة ،جامعة قم (الكاتب المسؤول) وعضو دائم فی جمعیة الكلام الإسلامی
فی الحوزة (.)rezabazeli@gmail.com
 .2عضو اللجنة العلمیة فی قسم الكلام ،معهد الحج و الزيارة (.)kalam.82041913@gmail.com
 .8طالب دكتوراه فی العرفان و التصوف الاسلامی ،جامعة الأديان و المذاهب الاسلامیة وعضو دائم فی جمعیة الكلام
الإسلامی فی الحوزة (.)rezajalili@chmail.ir
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دراسة و نقد لأدلة مشروعیة التقسیم الثلاثي للتوحید
مهدي

فرمانیان1

سعید

السلماني2

إن تقسیم التوحید من منطار السلفیة يختلف عن تقسیمه من منظار الفرق الإسلامیة الأخری ،فهو
من منظار السلفیة ينقسم الی« :التوحید فی الاسماء و الصفات»« ،التوحید فی الربوبیة» و «التوحید
فی الالوهیة أو العبادة» .و بما أنه لا يوجد لهذا التقسیم مژيد من آية كريمة أو رواية عن النبی أو
أثر عن الصحابة ،فقد اعتمدوا فیه علی استقراء بعض الآيات و اعتمدوا علی كلمات بعض علماء
القرون السالفة .و هم يعتقدون أن كل آية تناولت التوحید فهی تشیر إلی نوع من هذه الأنواع الثلاث،
فی حین أن هذا الاستقراء غیر صحیح؛ وذلك أنه توجد آيات أخری تناولت أقساماً أخری نظیر:
«التوحید فی الحاكمیة» أو «التوحید فی الشفاعة» يمكن إثباتها بها وهی خارجة عن الأقسام الثلاثة.
مضافاً ذلی ذلك فإنه توجد أقسام أخری ذكرها بعض علماء المسلمین اعتماداً علی بعض الآيات،
بل ذكرها بعض السلفیة أيضاً ،وهی تنقض تقسیمهم الثلاثی المذكور .والدلیل الثانی والذی يتمثل فی
عرض بعض القرائن والشواهد من آثار السلف ،فجوابه أن الشواهد المذكورة إما غیر متعلقة بعصر
السلف ،وعلی ضوء مبانی السلفیة فهی فاقدة للحجیة ،وإما مبتلاة بالتحريف اللفظی ،و إما ان
الاستدلال تم بمقاطع لم يراع فیها التقسیم المنطقی.
الألفاظ المحورية
التوحید فی الالوهیة ،التوحید فی الربوبیة ،التوحید فی الأسماء و الصفات ،استقراء الآيات و الروايات.

 .4أستاذ مساعد قسم المذاهب الكلامیة فی جامعة الأديان و المذاهب (الكاتب المسؤول)
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(.)m.farmanian@chmail.ir
 .2باحث فی مؤسسة دار الاعلام لمدرسة أهل البیت.)saeedsalmani9848@gmail.com( 

نخ
محمد عزتي

بخشایش1

السیدمحمدعلي

الإیازي2

من الأبحاث المهمة فی الصفات الإلهیة هی الصفات التی تسمی بـ«الصفات الخبرية» ،حیث إن
أهم نقطة تمیزها عن غیرها من الصفات يعلوها غبار التشبیه .ما نصبو إلیه فی هذا المقال هو قراءة و
تحلیل النظريات المهمی المتعلقة بهذه الصفات ،حیث توجد نظريات عديدة بشأنها علی مر التأريخ.
و إن شائبة التشبیه جرّت بعض الفرق الإسلامیة للقول بالتجسیم ،و بعضها للتفويض .إلّا أن أكثر
المسلمین يرون القول بالتأويل ،فهو أسهل سبیل للنجاة من هذه المشكلة ،بغض النظر عن اختلاف
القائلین به فی مجال التطبیق .لكن توجد نظريات أخری أكثر دقة وهی لا تلتجئ للتأويل ومع ذلك
ترفع الإشكال المذك ور .تناولنا فی هذا المقال ست نظريات بالبحث ،ثم عرضنا نظرية سابعة تحت
عنوان «تجريد المعنی» باعتبارها أفضل نظرية معروضة فی هذا المجال ،حیث تقول :إن الألفاظ
وضعت للم عانی المادية أولاً ،ثم يتم تجريدها عن الخصوصیات الجسمیة و تستعمل فی المعانی
المعنوية حقیقة.
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قراءة جديدة و تحلیل للنظريات السبع بشأن الصفات الخبرية

الألفاظ المحورية
صفات الله ،الصفات الخبرية ،التشبیه ،التجسیم ،علم الكلام ،التفسیر.

 .4طالب فی المستوی الرابع فی الحوزة العلمیة (.)m.ezzati@iran.ir
 .2استاذ مساعد فی الجامعة الحرة (دانشگاه آزاد) ،فرع العلوم و الأبحاث /طهران ،كلیة الالهیات ،قسم القرآن و الحديث
(.)Ayazi4888@gmail.com
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إثبات وجود الله عن طريق الاستنتاج علي ضوء مبني البیان الأفضل
(تقرير ريتشارد سوينبرن)
محمدجواد

الأصغري1

الاستنتاج علی ضوء مبنی البیان الأفضل هو أحد الأسالیب الاستدلالیة فی العلوم .و فی هذا
الأسلوب يكون الباحث بصدد عرض أفضل بیان ممكن علی ضوء المعطیات المتوفرة والفرضیات
المحتملة فی ذلك الموضوع .و قد حاول الفیلسوف المعاصر ريتشارد سوينبرن أن يثبت وجود الله
من خلال هذا الأسلوب .فهو يحاول اثبات ذلك بأفضل بیان من خلال معطیات نظیر« :وجود
العالم»« ،نظم العالم»« ،معجزات الأنبیاء»« ،التجارب الدينیة» .و بما أن هذا الأسلوب ـ من منظار
هذا الفیلسوف ـ هو أهم أسلوب لبیان أن وجود الله أمر معقول .وقد تناولنا فی هذا البحث ـ
الوصفی التحلیلی ـ تقرير هذا النهج أولاً ،ثم تقییمه علی ضوء مبانی الفلسفة الإسلامیة ،لیتم تقییمه
بشكل مناسب.
الألفاظ المحورية
وجود الله ،الاستنتاج علی ضوء مبنی البیان الأفضل ،أصل السذاجة ،ريتشارد سوينبرن.

 .4استاذ مساعد فی جامعة باقرالعلوم.)asgharii14@gmail.com( 

نخ
حسین

زارع1

هادي

الصادقي2

وحید

الباشائي3

تتكون الأخلاق من عدة مبانی نظرية يقوم كل منها بدور هام فی تدوين الأوامر الأخلاقیة .و تعدّ
مبانی نظرية المعرف ة الأخلاقیة من أهمّ المبانی المطروحة فی مجال فلسفة الأخلاق حیث تتولی بیان
المفاهیم و العناوين الأخلاقیة و توجیهها ،كما يتم تقییم المصادر و طرق المعرفة و تقییم كل منها.
البحث الحاضر ـ بأسلوبه الوصفی التحلیلی ـ بصدد دراسة الأفكار الكلامیة للشیخ الطوسی،
ويوضح الأسس المعرفیة للأخلاق و مقدار تأثیر كل منها فی المعرفة الأخلاقیة .فالعقل و الوحی و
الحس و الشهود من أركان المبانی لمعرفیة عند الشیخ الطوسی ،و يعد العقل أهم مصدر للمعرفة
الأخلاقیة؛ و ذلك أن جمیع المصادر الأخری تنهل منه.
الألفاظ المحورية
الأسس المعرفیة ،الحسن و القبح العقلیان ،العقل فی المعرفة الأخلاقیة ،الشیخ الطوسی.

 .4طالب دكتوراه /تدريس المعارف الإسلامیة جامعة القرآن و الحديث قم ،و عضو دائم فی جمعیة الكلام الإسلامی فی
الحوزة (.)Z38hosein08@gmail.com
 .2استاذ مساعد و مدير قسم الأخلاق فی جامعة القرآن و الحديث قم و عضو دائم فی جمعیة الكلام الإسلامی فی
الحوزة (.)sadeqi.hadi@gmail.com
 .8استاذ مساعد فی قسم المعارف الإسلامیة فی كلیة العلوم الإنسانیة /جامعة بو علی سینا ،همدان
(.)pashaeivahid@gmail.com
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مباني نظرية المعرفة الأخلاقیة في الأفکار الکلامیة للشیخ الطوسي
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دراسة «شروط لا إله إلّا الله» من منظار الوهابیة و نقد تطبیقاتها
رسول

الجکیني1

أجمع علماء المسلمین علی أن أداء شهادة التوحید «لا إله إلا الله» كافیة للدخول فی الإسلام ،و
خالف فی ذلك الوهابیون حیث وضعوا شروطاً لهذه الشهادة لیتحقق بها الإسلام ،و هذا ما يستتبع
ضیق دائرة الدخول فی الإسلام من جهة ،وعدم قبول الإسلام الظاهری من جهة أخری .و هذه
المسألة ـ فی العصر الحاضر ـ هی من أهم الأسباب الرئیسیة للفرق التكفیرية لقتل المسلمین؛ بسبب
عدم ثبوت إسلامهم عندهم ،فی حین أن الدين الإسلامی الحنیف يأمرنا بالاكتفاء بالإقرار القولی
للدخول فی لإسلام ،و يؤكد علی أنّ الذين أسلموا كرهاً و خشیة للسیف ،و المنافقین ،هم فی عداد
المسلمین .كما أن الحكم علی أساس ظاهر حال الأفراد و عدم البحث عن الخفايا و العقائد الباطنة،
و آراء علماء المذاهب الأربعة فی هذا المجال ،كل ذلك يجعل مسألة «شروط لا إله إلا الله» فی
معرض تحدّيات عديدة.
الألفاظ المحورية
الوهابیة ،شروط لا إله إلا الله ،كلمة التوحید ،الإسلام ،التكفیر ،البحث عن العقائد.

 .4طالب فی المستوی الرابع فی الحوزة العلمیة ،قم rsl.chegini@yahoo.com

