ترجمه  چکیدهها
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أساليب البيان األديب يف شرح أصول الكايف للمال صدرا
دوره  ،2شماره  ،1بهار 1393

أحد املحاور الرئيسية يف جهود علامء الشيعة يف نطاق احلديث هي الرشح و التهميش علی كتاب الكايف
الرشيف  ،و قد بدأ هذا اجلهد بشكل أسايس يف أوائل القرن احلادي عرش اهلجري هبدف بيان املراد اجلدي
و الداللة االستعاملية لألحاديث  .و من بني هذه اجلهود يعد «رشح أصول الكايف» للمال صدرا من أعمق
الرشوح و قد كتبه احلكيم املتأله و الفيلسوف الرباين صدر الدين حممد بن ابراهیم الشریازي  .و إن اهتامم
الشارح بمنزلة النص يف رشح الروايات دال علی سمو معرفته يف علم احلديث .

استخدم املال صدرا ما أحاط به من علوم يف نقد احلديث  ،و قد مجع القواعد املتعلقة باألبحاث األدبية من

اللغة و االشتقاق و الرصف و النحو و علم البالغة ألجل فهم ظاهر احلديث  ،وقد بذل جهد ًا كبري ًا يف نقد
احلديث و رشحه و تفسريه و خاصة األحاديث الغريبة و املشكلة  ،بنحو إن أبحاثه األدبية جعلت من كتابه
أثر ًا خالد ًا  ،و إن إرشافه علی بيان املالحظات األدبية يكشف غوره فيها .

األلفاظ املحورية  :رشح اصول الکايف  ،املال صدرا  ،األبحاث االدبية  ،أنواع العلوم األدبية
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تقييم الروايات التفسريية من منظار آية هللا معرفة

تعرض البحث احلارض لتقييم الروايات التفسريية من منظار آية اهلل معرفة  ،حيث ألف سامحته كتاب ًا تفسريي ًا
كبري ًا يشتمل علی هذه الروايات  ،سامه بـ«التفسري األثري اجلامع»  .هذا املقال تناول أوالً ايضاح ًا موجز ًا

عن احلياة العلمية آلية اهلل معرفة و كتابه املذكور  ،و أوضحنا تعريف التفسري الروائي  ،ثم عرجنا علی بيان

آراء سامحته بشأن القيمة العلمية للروايات التفسريية و تقييم حجيتها ضمن ثالث مراحل ،هي  :األول:

التحقق من صحة الروايات التفسريية و دراسة حجية مصادرها  ،و هو بدوره يشمل حجية الروايات املروية
عن النبي 6و عن أئمة أهل البيت :مضاف ًا لقيمة الروايات التفسريية املروية عن الصحابة و التابعني.
الثانية  :دراسة أسانيد الروايات التفسريية  .الثالثة  :دراسة مضامني الروايات التفسريية  .و تتمثل املعايري

األصلية لتقييم هذه األحاديث يف العرض علی الكتاب و السنة مضاف ًا لعدم معارضتها للعقل .
األلفاظ املحورية  :التقييم  ،الروايات التفسريية  ،آية اهلل معرفة  ،التفسری االثري اجلامع
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بنهج تقييم روايات «التفسري األثري اجلامع»
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دراسة وهم الفالح يف القرآن و هنج البالغة
دوره  ،2شماره  ،1بهار 1393

الفالح و السالمة الدنيوية و االخروية مطلوبان لكل من يطلب الكامل من البرشية و الذي يسري علی هنج

الفطرة التي فطره اهلل عليها  .علی هذا فإن التعرف علی أسباب و موانع الوصول للفالح تعد من الرضوريات

للتوصل هلذا اهلدف  .مع ذلك فإن إحدی العقبات يف هذا الطريق هي إصابة االنسان بأوهام باطلة تظهر له
بلباس احلقيقة  ،فإهنا ليست ال توصله الی الفالح فحسب بل تبعده عن مسري الفالح .

املقال احلارض تعرض هلذه املسألة باالعتامد علی آيات الكتاب الكريم و كلامت أمري املؤمنني 7و خاصة ما

ورد يف هنج البالغة  .و ذكرنا يف هذه الدراسة بعض أوهام الفالح نظري الغفلة عن السنن االهلية احلاكمة يف
احلياة  ،من قبيل البالء و االمتحان  .كام ذكرنا منشأ هذه األوهام بتفصيل  ،نظري اتباع اهلوی .

توهم الفالح  ،االعتقاد الباطل  ،االنسان ،القرآن ،هنج البالغة
األلفاظ املحورية ّ :
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معرفة الزهراء 3بإمامها مع الرتكيز علی أفكار العالمة األميين

«من مات و مل یعرف امام زمانه مات میته جاهل ّیة» بإمكانه أن يعد معيار ًا لتقييم سالمة و صحة االجتاهات و
املواقف التي يتخذها االنسان علی مر التاريخ .

املقال احلارض و بأسلوب مجع املعلومات من املكتبات و بمنهج حتلييل وصفي يف حتليل املعلومات  ،حياول
تطبيق هذا احلديث علی مواقف السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم من خالل االستعانة بالقرائن احلالية و

املقالية و شهادة سريهتا العملية و القولية  ،و بالتايل يبني أن الزهراء عارفة بإمام زماهنا  ،و أهنا ال تؤمن بإمامة

خلفاء عرصها  ،و هلذا مل تبايعهم  .و ملا كانت ميتة املتخلف عن البيعة مع إمام زمانه ميتة جاهلية  ،و الزهراء
صديقة باتفاق املسلمني  ،فال يصدق عليها ذلك  ،و عليه فهي تری أن إمام زماهنا هو أمري املؤمنني ، 7و
االنسان حيظی باحلياة الطيبة إذا آمن بإمام زمانه و نجا من امليتة اجلاهلية .

األلفاظ املحورية  :املعرفة باالمام ،امليتة اجلاهلیة  ،فاطمة الزهراء  ،اهل السنة
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إن جوهر معرفة االمام و الوارد يف إحدی الروايات املتواترة لفظي ًا و معنوي ًا يف كتب الفريقني أعني احلدیث
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حب الناس للدنيا يف عهد أمري املؤمنني 7بعدم طاعتهم له
عالقة ّ
اإلمام عيل 7باعتباره الويص الرشعي للنبي ، 6تولی حكومة األمة االسالمية بعد  25عام ًا  ،و كان

واجب الطاعة باعتباره اخلليفة احلق للنبي 6و القائد لألمة  ،إال أنه واجه عصيان األمة له يف مواطن كثرية.

البحث احلارض و من خالل التحقيق يف الوقائع التارخيية حياول التعرف علی سلوك األمة يف عرص أمري
املؤمنني و طاعتهم إلمامهم  ،و حياول أن يتعرض لعالقة حبهم للدنيا بعدم طاعتهم له  .و انتهی بالتايل الی

أن حب الدنيا هو األساس للكثري من عصياهنم إلمامهم  ،و مانع رئييس لوصول أمري املؤمنني 6ألهدافه
السامية يف احلكومة .

حب الدنیا
األلفاظ املحورية  :االمام ،الطاعة  ،املادیة ّ ،
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أسباب النزول من منظار العالمة الطباطبائي و جوادي اآلملي و آية هللا معرفة

الكريم و التي تشري اليه بشكل من األشكال  .هذه املجموعة من الروايات حتظی بأمهية بالغة عند املفكرين و

علامء العلوم القرآنية  .و من بني هؤالء اهتم بعض مفرسي الشيعة كالعالمة الطباطبائي و آية معرفة و آية اهلل

جوادي آميل بنقد و دراسة هذه الروايات  .فريی العالمة الطباطبائي أن أكثر روايات أسباب النزول هي من
اجتهاد الرواة  ،إال أنه مع ذلك تعرض لنقلها و نقدها بكثرة  .و أما آية اهلل جوادي اآلميل فقد ذكر روايات

شأن النزول بشكل منفصل عن أجواء نزول اآلية  ،و يری ـ كاستاذه العالمة الطباطبائي ـ أن بعض هذه
الروايات املروية عن الصحابة و التابعني هي جمرد أرضية لتصوراهتم التفسريية  ،و ال يری هلا من حجية  ،و

يری أن خصوص الروايات الواردة بأسناد صحيحة متسمة باحلجية  .و يف قبال ذلك يری آية اهلل معرفة أن
لتفسري الصحايب و بالتايل لروايات أسباب النزول املنقولة عنه قيمة علمية و عملية عليا  .نعم هناك اختالفات

يف التعبري و بيان هذا املوضوع يف كالم هذا املفكر أشري اليها ضمن ًا .

األلفاظ املحورية  :سبب النزول ،شأن النزول ،املیزان ،التسنیم ،التفسری االثري اجلامع
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سبب النزول هو السؤال أو احلادثة أو کل أمر وقع يف زمن النبي 6و أدی لنزول آية أو آيات من القرآن
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تأثري املعرفة الواقعية للعامل يف الرضا عن احلياة مع الرتكيز علی التعاليم العلوية
دوره  ،2شماره  ،1بهار 1393

كيفية تفكري اإلنسان هلا دور فاعل يف حتقق رضاه عن احلياة ؛ و ذلك أن هذه األفكار و اآلراء هي التي ترسم

العقائد و تعني منحی املشاعر و السلوكيات  ،فالدنيا ـ باعتبارها وعاء حلياة االنسان ـ هلا دور فاعل يف قوة أو
ضعف إحساسه بالرضا عن احلياة ؛ و ذلك أن الدنيا حتكمها بعض القوانني التي لو عرفها االنسان علی ما
هي عليه فإن مستوی توقعاته سيكون موافق ًا للواقع و بالتايل يوجب رسوره باحلياة .

هذه املقالة حتاول أن تدرس أوصاف االمام عيل 7للدنيا و أن تستخرج خصائصها الوقعية  ،و من خالل
تطبيقها علی مسألة الرضا باحلياة تبني و حتلل العالقة الوثيقة و القريبة هلاتني احلقيقتني  .فمن هذه اخلصائص

املؤثرة يف االحساس بالرضا عن احلياة هو أهنا عابرة  ،مالزمة لألذی و الصعوبات  ،حالوهتا ممزوجة باملرارة ،
عدم ثباهتا  ،و ...

و النتيجة التي استخلصناها من هذا البحث العميل أن أوصاف االمام عيل 7للدنيا ـ و التي هي قليلة النظري ـ
مضاف ًا لتعاليمها األخالقية هلا آثار نفسية و تؤدي الی يعدل االنسان نظره جتاه احلياة فيكون نظره واقعي ًا  ،و

يكون انسجام بني توقعاته و الواقع اخلارجي و بالتايل سيتمتع بالرضا عن احلياة .

األلفاظ املحورية  :الدنيا يف هنج البالغة  ،املعرفة الواقعية  ،خصائص الدنيا  ،الرضا عن احلياة  ،أسباب الرضا
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Different forms of explaining literary topics in

One of the major attempts of Shia scholars in the field of Hadith is writing
commentaries on the honourable book of “Kafi”. This was formed on the beginning
of 11th century AD with the aim of explaining the real and applied meaning of Hadith
among Hadith sciences. “Sharh Osul Kafi” written by Sadr al-Din Muhammad alShirazi the theologian philosopher is the most significant and profound commentary
of “Osul al-Kafi”. Commentator’s effort to place the text in the narrative description
refers to his high notion in the field of Hadith. Molla Sadra has used all possible
scientific instruments for internal and external criticism of Hadith. He has collected
literary topics such as morphology, syntax and rhetorical sciences to understand the
outward of the narration and has tried his best to study and explain the difficult and
unknown narrations. His work shows his ability in literal and gives a noble position
to what he has done.
Key Words: “Sharh Osul Kafi”, Mulla Sadra, Literary sciences, variety of literary
sciences
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“Sharh Osul Kafi”
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Studying the authenticity of interpretative narrations from the view
of Ayatollah ma’refat
by evaluation the narrations of “Al-tafsir Al-athari Al-jame’”
This research intends to study the authenticity of the interpretive narrations of Islam,
from the view of Ayatollah ma’refat. He has authored an exegeses of the Quran, titled
“Al-tafsir Al-asari Al-jame’”, using these interpretive narrations. In this study, first
a brief description of the life of Ayatollah Ma’refat and Al-tafsir Al-asari Al-jame’
and a definition of Tafsir ma’thur (interpretive narration) will be given. Further,
the opinion of Ayatollah Ma’refat on the authentication of interpretive narrations
was presented. This method consists of 3 steps: one- authentication of interpretive
narrations and studying various sources of interpretive narrations, which includes
the Prophet (pbuh), the Ahl-al-Bayt, the Sahaba and the followers. Two- studying
the sources of interpretive narrations. Three- studying contents of interpretive
narrations. Ayatollah Ma’arefat has set the criteria for authenticating hadith to be
comparing with the Quran and Sunnah, and non-contradicting with reason and logic.
Key Words: Studying the authenticity, interpretative narrations, Ayatollah ma’refat,
Al-tafsir Al-athari Al-jame’
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Salvation in this world and in the hereafter is the demand of every man who is
idealist and seeks perfection and walks on the path of his divine nature. Accordingly,
identifying the factors and barriers of such salvation is one of the necessities of the
demand. Nevertheless one of the most important problems in this field are false
illusions which appear in the form of truth and not only lead the man to the salvation
but takes him away. In this paper the issue of salvation illusion has been studied by
using the verses of the Qur’an and the narrations of Imam Ali (as) focusing on Nahj
al-Balaghah. In this survey a part of false illusions of salvation such as negligence of
divine roles which governs our life like: examining and the cause of these illusions
such as following passions will be discussed in details.
Key Words: Illusion of Salvation, Void Thought, Human, The Qur’an, Nahj alBalaghah
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A Study of illusion of salvation in the Qur’an and Nahj al-Balaghah
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Imamology of Fatimah Zahra (pbuh)
الاقم یسیلگنا هدیکچ

in the notion of Allamah Amini
A famous narration which is accepted among all Muslims (Shias and Sunnis) is the
narration on knowing the Imam of the age: “Everyone who dies while he doesn’t
know Imam of his era had died like a person in the age of ignorance”. This article tries
to collect information from different books to show the behaviour of Hazrat Zahra
and her interaction toward Kholafa. Studying her life shows she didn’t give alliance
to Kholafa and all Muslims believe she was truthful and couldn’t be died as a person
dies in the age of ignorance. So we have no choice other than accepting this, that
Imam Ali (as) was the true successor of the holy Prophet (pbuh).
Key Words: Knowing Imam, death in the age of ignorance, Fatimah Zahra, Al-Sunna
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Imam Ali (as) as the true successor of Prophet Muhammad (pbuh) took the leadership
of the Islamic community after 25 years and as an Imam had to be obeyed. But he
faced many disobediences. This research studies the behaviour of people in the era of
Imam Ali (as) toward him by exploring historical events and tries to find the relation
between worldliness and their disobedience of their Imam.
Finally, to conclude that worldliness is the root of many disobediences of Imam and
a major obstacle to gain his lofty goals in the government.
Key Words: Imam, Obedience, Worldliness, Materialism
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The relation between worldliness of the people of the era of Imam
Ali (as) with disobedience of him
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Cause of descent in the views of:
الاقم یسیلگنا هدیکچ

TabaTabaee, Javadi Amoli and Ma’rifat
Causes of descent is any sort of questions, and any incident that happened in the era
of the Prophet (pbuh) and caused the revelation of a verse or verses or a chapter of the
Qur’an and in which refers to the accident or question. Most of Qur’anic scholars and
scientists pay a great attention to these series of narrations. Meanwhile, some of Shia
exegetes such as Allamah Tabatabai, Ayatollah Javadi Amoli and Ayatollah Ma’rifat
has narrated and investigated the narrations in a critical manner. Although Allamh
Tabatabai accounts most of the narration as an outcome of narrators Ijthad but he
mentions and criticises many of them. Ayatollah Javadi Amoli mentions the cause
of descent of a verse apart from the sphere of the revelation. Javadi Amoli Like his
teacher, Tabatabai, considers a part of the traditions of the descent which narrated by
some of companions or followers only the underlying conceptions of interpretation
and could not be considered as a proof. But only the traditions which has an accepted
and valid evidence is able to be used in the way of declaring the cause of revelation.
Unlike them, Ayatollah Ma’rifat gives a great scientific and practical value to the
exegeses of the Companions and consequently the cause of descent traditions narrated
by them. Of course there are differences in their expressions and layout in this regard
which will be mentioned in this article.
Key Words: cause of descent, Al-Mizan, Tasnim, Al-Tafsir al-Athari al-Jame’
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Human thoughts play a decisive role in creating his satisfaction in the life. This is
because the inner thoughts of man shapes beliefs and feelings and gives direction to
his behaviors. The world - It is marked as a container of human life- has the most
important effects in people satisfied feel strengthen or weaken of the life. Because
the world has laws if it is known as well as it is, Human expectations, adapted to the
realities of the world and provided his satisfaction of the life. This article attempts to
review the descriptions of Imam Ali (as) about the world to extract the real-world
features and adapting to the life satisfaction explain and analysis the close relationship
between these two facts. Some features have influence on life satisfaction including:
to be easy going, accompanied by pain and stiffness, instability, mixture of bitterness
and sweetness, and the results of this research were obtained is that rare description
of the world by Imam Ali (as) in addition to many educational and moral teachings
contains a psychological outcomes too and causes look of the man to the world is
modified and be realistic understanding and consistency be established between his
exceptions and reality of the world and finally his life overstretched with satisfaction.
Key words: World in Nahj ul-Balagha, realistic understanding, characteristics of the
world, life satisfaction, satisfaction factors
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The impact of the realistic understanding of the world on life
satisfaction all in emphasizing on Imam Ali (as) teachings

