دراسة للبداء بصورة تطبيقية في أفكار الميرداماد وصدر المتألهين
علي رضا کاوند
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حسن رضائي هفتادر
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محمد علي االسماعيلي

3

البداء من المفاهيم الها ّمة في مسألة العلقة بين الحادث والقديم ،ونظر ًا المتناع التغير في الذات اإللهية والعلم
الذاتي اإللهي فقد أحيط البداء دوم ًا بهالة من اإلبهام  .البحث الحاضر يتناول هذا المفهوم بدراسة تطبيقية في
المؤسسين للحكمة اليمانية والحكمة المتعالية .وقد اتضح من
أفكار الميرداماد و صدر المتألهين باعتبارهما
ّ
خالل البحث أن الميرداماد يری وجود البداء في نطاق األمور التكوينية وأنه يبين المحدودية في زمان اإلفاضة
من جانب العلة .وإن مجاله هو عالم المادة  ،وأما عالم الدهر و السرمد فإن البداء ال ينالهما .وأما صدر
المتألهين فقد أوضح البداء الثبوتي والبداء اإلثباتي بنظرة شمولية  ،فالبداء الثبوتي هو وقوع المحو واإلثبات
في النفوس الجزئية لألفالك باعتبارها مرتبة من مراتب العلم اإللهي .وأما البداء اإلثباتي فهو اتصال نفوس
األنبياء واألولياء بالنفوس الجزئية لألفالك وتلقي خبرين مختلفين بشأن موضوع واحد.
األلفاظ المحورية :البداء  ،النسخ ،القضاء والقدر ،اللوح المحفوظ ،لوح المحو واإلثبات ،الميرداماد ،صدر
المتألهين.

 .1استاذ مساعد و عضو الهیئة العلمیة في جامعة علوم و معارف القرآن الکریم (.)Motarjem06@yahoo.com
 .2استاذ مشارك في جامعة طهران  /فردیس الفارابي (.)Hrezaii@ut.ac.ir
 .3طالب في المستوی الرابع في مرکز تخصصی کالم حوزۀ علمیۀ قم (.)mali.esm11@yahoo.com

موعود آخر الزمان في دیانة الهندو
فياض القرائي
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سعيد کریم بور
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طبق ًا لعقائد الهندو فإنه وبعد مضي عدة حقب زمنية ستأتي حقبة باسم «کَلي يوگه» أي الحقبة األخيرة من
والحق ،ثم يظهر المنجي وهو المسمی عندهم بـ«کَلكي
الزمن ،وفيها يتغ ّلب الظلم والجور علی العدل
ّ
َا َوتاره» فيحارب الظلم والجور ويقضي علی المفسدين ويمأل األرض قسط ًا وعدالً  ،وعندها ستدخل البشرية
والتطور .لكن ينبغي أن يعلم أن المنجي في عقائد الهندو ال ينحصر في «کَلكي»،
مرحلة جديدة من الرقي
ّ
وبما أنه ظهر في القرون األخيرة أفراد ادعی کل منهم أنه المنجي ،فالذي يبدو في النظر أن مفهوم «المنجي»
عندهم قد خضع لتصنيف .في هذا المقال ومن خالل دراسة « َا َوتاره» ومن خالل تصنيف المنجي في نصوص
الهندو و بيان تأثير هذا المفهوم في عقائد و ثقافة أصحاب هذه الديانة ،سنقوم بدراسة ونقد أقوال بعض
المفكرين في تطبيق هذا المفهوم علی بعض المصاديق و باألخص علی نبينا األکرم |.
األلفاظ المحورية :هندوييزم ،آخر الزمان ،المنجي ،کلكي َا َوتاره.

 .4أستاذ مشارك في جامعة فردوسي ـ مشهد ()f.gharaei@um.ac.ir
 .5طالب دكتوراه في األدیان والعرفان التطبیقي  /جامعة فردوسي ـ مشهد ()Saeed.karimpur@mail.um.ac.ir

تأمل آخر في نسبة التفویض للمعتزلة
السيد حسن الطالقاني
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إحدی النظريات المطروحة في مسألة فاعلية االنسان هي النظرية المعروفة بـ«نظرية التفويض» .وطبق ًا لهذه
يفوض قدرة اإلتيان باألفعال المختلفة الی اإلنسان  ،وأنه ال دور للباري سبحانه في
النظرية فإن الله سبحانه ّ
تم ر ّدها من قبل أهل البيت عليهم
األفعال االختيارية لالنسان بتات ًا .وهذه النظرية ـ بما لها من لوازم باطلة ـ قد ّ
السالم .والرأي المشهور عند المعتزلة في مسألة فاعلية اإلنسان هو نظرية التفويض ،وإن النصوص المتبقية
تم التشكيك في نسبة هذا القول للمعتزلة في أحد المقاالت المنشورة
منهم تشير وتؤيد هذه الشهرة .وبما أنه ّ
قبل فترة ،فقد راجعنا ودرسنا الشواهد المذکورة مرة أخری واتضح أن رأي المعتزلة في هذه المسألة هو نظرية
التفويض التي ردها أهل البيت (ع).
األلفاظ المحورية :المعتزلة ،المفوضة ،التفويض ،القدرية ،فاعلية اإلنسان.

 .1استاذ مساعد في معهد القرآن و الحدیث ،و عضو دائم في جمعیة الکالم اإلسالمي في الحوزة العلمیة في قم
(.)hasan.taleghani78@gmail.com

دراسة تطبيقية لـ«مناشئ الشرور» بالترکيز علی «األلم والمعاناة» من منظار القرآن والتوراة واإلنجيل
السيد سعيد الميري
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محمد علي همتي
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الهدف من هذه الدراسة هو السعي لحل مسألة «مناشئ األلم والمعاناة» باعتبارها أحد الشرور ،وذلك من
منظار القرآن والتوراة واإلنجيل ،وبنهج تطبيقي .وأسلوب هذا البحث هو التتبع في الكتب وبنهج تطبيقي.
والذي انتهينا إليه في هذا البحث هو أن مناشئ األلم والمعاناة ـ من منظار النصوص اإلبراهيمية ـ فيها
اشتراکات من جانب واختالفات من جانب آخر؛ فهي تشترك في أمور أساسية نظير :ماهية حياة االنسان،
واقتراف الذنوب .وتختلف من جوانب أخری ـ وخاصة من منظار اإلنجيل ـ فنجد الدور األهم واألکثر فاعلية
في حدوث المعاناة واأللم من منظار التوراة هو القتراف الذنوب ،بينما نجد تفسيرها في اإلنجيل من خالل
طرح مقاساة المسيح (ع) لآلالم وأنها فداء آلالم الناس ومعاناتهم ،وأن آالم الناس مواساة للمسيح .وهي
تری أن األلم نعمة  ،وتذکر أتباع اإلنجيل باعتبارهم أصحاب طريق ذات الشوکة .وأما من منظار القرآن فإن
المنشأ األصلي للشرور هو حقيقة الحياة البشرية مضاف ًا لالمتحان واالبتالء والشياطين.
األلفاظ المحورية :القرآن  ،اإلنجيل ،التوراة ،مناشئ الشرور ،آالم اإلنسان.

 .8استاذ مساعد في قسم المعارف اإلسالمیة في جامعة الصناعة خاتم االنبیاء(ص)  /بهبهان؛ تلفن61103837763 :؛ ()ssmiri@yahoo.com؛
الكاتب المسؤول.
 .7استاذ مساعد في جامعة علوم و معارف القرآن الکریم ،كلیة األبحاث التطبیقیة في القرآن /شیراز؛ تلفن61181602411 :؛
(.)mohammadalihemati@gmail.com

مقدار انسجام آراء أهل السنة في مسألة فاعلية االنسان مع «األمر بين أمرین»
علي عزیز خاني
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عبد القاسم کریمي
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السيد حسين سيد موسوي
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علي رضا نجف زاده التربتي
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إن فاعلية االنسان وکيفية ارتباطها باإلرادة اإللهية هي ّ
محل التفات المتكلمين والفالسفة منذ قديم األيام.
وقد أوضح متكلمو أهل السنّة هذه المسألة من خالل مبانيهم وميولهم المختلفة  ،بين قائل بالجبر  ،وقائل
يتعرف
بالتفويض .المقال الحاضر ومن خالل دراسة االتجاهات المختلفة في هذه المسألة يحاول أن ّ
ويوضح مدی انسجامها مع «األمر بين أمرين» .وعلی الرغم من وجود قراءات عديدة تدافع عن الجبر أو
ّ
التفويض ،وال علقة لها من قريب أو بعيد بـ«أمر بين أمرين» .وعلی الرغم من ّ
أن بعض المتكلمين أوضح هذه
ٍ
بنحو أ ّکد فيه علی فاعلية اإلنسان ّإال أنه انتهی أخير ًا إ ّما الی الجبر  ،أو ّ
محصل له.
أن بيانه عقيم وال
المسألة
ّ
محصل له سوی التناقض؛ وذلك أنه يری ّ
کما ّ
أن فعل اإلنسان مخلوق لله،
أن بيان بعضهم اآلخر للمسألة ال
ّ
وفي الوقت ذاته يری أنه ليس فع ً
ال لله سبحانه.
األلفاظ المحورية :أمر بين أمرين ،الكسب ،الجبر ،التفويض.

 .1طالب دکتوراه في المباني النظریة االسالمیة  /جامعة فردوسي مشهد (.)a.azizkhani313@gmail.com
 .16طالب حوزوي في المستوی الرابع و استاذ مساعد في جامعة فردوسي مشهد (.)a-karimi@um.ac.ir
 .11دکتوراه في الفلسفة و الکالم اإلسالمي و أستاذ مشارك في جامعة فردوسي  /مشهد (.)shmosavi@um.ac.ir
 .12دکتوراه في الفلسفة و الکالم اإلسالمي و استاذ مساعد في جامعة فردوسي  /مشهد (.)nagafzadeh@um.ac.ir

حجية خبر الواحد في القضایا العقائدیة
زهرة رجبيان
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هذا البحث يتناول حجية خبر الواحد في الفروع العقائدية .وبما ّ
أن حجية خبر الواحد هي من نوع التع ّبد،
والتع ّبد بحاجة ألثر شرعي ،فهو يحاول جاهد ًا أن يجيب علی السؤال التالي :هل يوجد أثر شرعي ـ نظير
تعرضنا ودرسنا ماهية وشروط اإليمان ،وأدلة
وجوب عقد القلب واإليمان ـ لمثل هذه األخبار ،أم ال ؟ ولهذا ّ
وجوب اإليمان في الفروع العقائدية .وانتهينا إلی أنه ال يوجد لها أثر شرعي بلحاظ الفروع العقائدية  ،وأ ّن
تحقق اإليمان يعتمد علی الوثوق الشخصي والوجداني ،في حين أن حجية خبر الواحد تعتمد علی الوثوق
النوعي.
من جهة أخری فإنه ـ وفق ًا لألدلة الك المية ـ ال يجب تحصيل العقيدة التفصيلية في الفروع العقائدية  ،وأن
تحصيل االعتقاد من خالل األدلة الظنية هو علی خالف االحتياط.
األلفاظ المحورية :خبر الواحد ،االخبار المعرفية ،الروايات العقائدية ،عقد القلب ،الوثوق الشخصي.

 .13طالبة حوزویة في المستوی الرابع و استاذة مساعدة في مرکز تحقیقات المرأة واألسرة (.)z.rajabian31@gmail.com

نقد آراء الدکتور سروش في إثبات عدم إمكان والدة اإلمام المهدي تاریخي ًا
و عدم ضرورة االعتقاد بوجود اإلمام المهدي(ع)
زهراء پنبهپز
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إبراهيم الشفيعي السروستاني
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محمد رنجبر الحسيني
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يری الشيعة لزوم معرفة األئمة األطهار (ع)  .وفي الوقت الحاضر ـ الذي هو عصر الغيبة الكبری لإلمام
وخاصة ّ
ليمهد
المهدي (عج) ـ الشيعة بحاجة إلی معرفته أکثر من أي وقت آخر .
فإن بعض األفراد انبری ّ
ّ
األرضية الستنباط بعض القضايا الخاطئة بشأن اإلمام المهدي (عج)  ،من قبيل ادعاء أن إثبات والدته أمر غير
ممكن من الناحية التاريخية  ،وبالتالي فإن االعتقاد به غير ضروري .البحث الحاضر ـ بأسلوبه الوصفي
التحليلي ـ يحاول إثبات وجود اإلمام المهدي (عج) من الناحية التاريخية ،ولهذا ذکرنا القرائن التاريخية
الكثيرة الدالة علی ذلك والمتواجدة في المصادر الشيعية وغيرها  ،مما تفضي بنا الی وجوده تاريخي ًا وبالتالي
ضرورة اإليمان به (ع).
األلفاظ المحورية :االمام المهدي (ع) ،الغيبة ،والدة اإلمام المهدي ،اإلسالميون المتفتحون فكري ًا.

 .14دکتوراه في کالم اإلمامیة في جامعة القران و الحدیث (.)z_panbehpaz@yahoo.com
 .15استاذ مساعد في جامعة القران و الحدیث (.)ibrahim.shafiee@gmail.com
 .10استاذ مساعد في جامعة القران و الحدیث (.)ranjbarhosseini@gmail.com

