
 

 
 
 
 

 جايگاه زبان عربي در احکام فقهي

*سیدحسین آل طاها

1 

 چکيده

 زبژان  ايژن  کژاربرد  پژووه   در اين. است روشن اسالمي علومۀ درحوز عربي زبان جايگاهو اهميت

فقه در بخ  عبادات لفظژي   .ايم  مداقّه قرارداده مورد اسالمي فقه يعني مشخص اي  حوزهدر  را قرآني
 بژه  نيژاز فقژه  )هسژتيم   موضوع اين اثبات درصدد که. به زبان عربي استومعامالت واحکام وابسته 

 مسژتق   اي  مسئله خود که است پووهشيو آموزشي از حيث فقه علم غير از ارتباط اين( وعربي زبان

 نيژ  کژه   در حج تلبيهو است گرديده بررسي دارد عربي نياز به الفاظ نماز که بخ  از عبادات. است

 فقژ   در معژامالت . اسژت  ني  آمده سوگند اهميت در احکامو است شده يبررس است زباني عملي

الزم به ذکر است که زبان عربي در حال اختيژار  . موضوع يعني زبان عربي مطرح گرديده است کليت
ديگژري وجژود دارد   هاي  وتوانايي مورد اتفاق نظر فقهاء است ودرحال اضطرار يا جه  يا ناتواني راه

ده است وهمه اينها بخاطر اهميت زبان عربي که زبان شارع اسژالم اسژت وآن را   که به آن اشاره گردي
 .در تکاليف خود بر مکلفين گنجانيده است

 .فقه اسالمي، عبادات، احکام، زبان عربي :ها  کلیدواژه

                                                                                              

 Shaltaha535@scu.ac.ir ،هو ازادانشگاه شهيد چمران  ،مباني حقوق اسالمي استاديار گروه فقه و. 1



 چكيدة فارسي   2

 ؛ الفکوک في شرح الشکوکجاربردي در کتاب  ةشيو

 ميراث فرهنگي اسالمي

†محمدابراهیم خلیفه شوشتري

1 

†لفضل رضائيابوا

†پريسا بختیاري، 2

3 

 چکيده

ق( با وجود حجم کمي که دارد، توجه دانشمندان بسژياري را بژه خژود    646فيه ابن حاجب )کتاب کا
هاي فارسژي و    اند. به طوري که اف ون بر شرح  ي زيادي به شرح و نقد آن پرداخته  جلب کرده و عده

هژا شژهرت فراوانژي دارد و      ضژي از ايژن شژرح   ترکي، صد و چه  و دو شرح به زبان عربي دارد. بع
انژد. از جملژه شژروح      مند نشده و گمنام باقي مانده  ي آن است بهره  بعضي ديگر از شهرتي که شايسته

اسژت کژه پسژرب ابژراهيم      هعلي الحاجبيك شکوشرح احمد بن حسن جاربردي به نام  کافيهگمنام 
بژر آن نهژاده اسژت. تحقيژض حاضژر بژه        شکوكالفکوك في شرح الجاربردي آن را شرح داده و نام 

ي مطالب و تعليالت و شواهد و موضژ     در عرضه كشرح الشکو يف كالفکوي نگارب کتاب   شيوه
دهد هنگامي کژه جژاربردي از     نويسنده در اختالفات نحوي پرداخته است. نتايج اين تحقيض نشان مي

هژاي نثژري     بيشتر از تمثي  و دگي در کالم شدهکند دچار اطناب و پيچي  هاي منطقي استفاده مي  تعلي 
 ،قياس صژحي  و نقژ  بسژيار    ازپيرو مکتب بصره يا کوفه نبوده بلکه همچنين و است. ااستفاده کرده 
 است. استفاده کرده

 روب.، الفکوك في شرح الشکوكکافيه، جاربردي،  :ها  واژهکلید

                                                                                              

 دانشگاه شهيد بهشتي ،استاد زبان و ادبيات عربي. 1
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 3   چكيدة فارسي

 دوربين شعري در قصايد متعهد عدنان الصائغ

 1**درونزينب دريا

 2††يرسول بالو

 چکيده

سژينما تژيثير عميقژي در سژاختار و چژارچوب شژعر دارد و شژاعران        ۀ هاي ادبي به ويو   بازتاب گونه
هژاي پويژا، در بژه     معاصر در سرودن اشعار خود، براي انتقال متن از فضاي ايسژتا بژه تصژويرپردازي   

ه تغييرات زيادي در محتژواي شژعر   اند و اين شيوه منجر ب هاي سينمايي تالب کرده کارگيري تکنيک
هاي سژينمايي بژه ويژوه دوربژين بهژره بژرده        معاصر شده است. در اين راستا قصايد متعهد از تکنيک

ديد شاعر شژباهت عميقژي دارد و بژه عنژوان     ة ديد آن، با خيال و زاوية دوربين و زاوي  است. حرکت
ۀ مژتن را بژه بيننژد   ۀ تواند خوانند برده و ميمتن را باال ۀ تکنيکي نو در شعر معاصر ديد و بين  گيرند

انژد  از جملژه عژدنان     اخيرا برخي از شاعران معاصر به اين سژبک مژدرن روي آورده   .آن تغيير دهد
هاي سينمايي بژه ويژوه دوربژين اسژتفاده کژرده اسژت. ايژن         الصائغ که در اشعار متعهدب، از تکنيک

هژاي سژينمايي بژه ويژوه دوربژين و       سي تکنيژک تحليلي به برر -پووه  با تکيه بر روشي توصيفي 
پردازد. هدف اصژلي ايژن پژووه  تشژخيص جايگژاه       آن در اشعار متعهد عدنان الصائغ مي  حرکت

هژاي   هاي مربوط به آنها است کژه حژ    دوربين در شعر با حرکات افقي و عمودي آن، و انواع زاويه
هژاي   کند. دوربين و تکنيژک  جسته ميخاصي را در تماشاگر، مانند ح  حرکت، پويايي و هيجان بر

هاي ديد متفژاوت   اي به سوي حرکت و زاويه دقيض آن، خواننده را از تصويرهاي غنايي ايستا و کليشه
هژاي تحقيژض بژر کاربسژت      دهژد. يافتژه   طرف هستند، سوق مژي  هاي پايين، باال و بي که حاوي زاويه

 .کند تصويرهاي بصري و پويا در شعر متعهد تاکيد مي

 .، عدنان الصائغدوربين شعريعراق، سينما، معاصر شعر  :ها  یدواژهکل

                                                                                              

 بوشهر ،خليج فارس دانشگاه ،. دانشجوي کارشناسي ارشد1
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 :ظهور و گسترش معتزله در عراق

 پخش ةتحليلي بر اساس نظري

 ††دلیر نیر

1 

 چکيده

هژاي ايژن حژوزه محسژوب      معت له و دالي  انتشار آن در عراق همواره از مباحث مطرح در پژووه  
پخژ  يکژي از    علژت پخژ  بژه      نظريژه   است کژه بژر پايژه   پووه  اين    . از اين رو، مسئلهشود  مي

. پرداختژه شژود  در عراق با تمرک  بر دو شهر بصژره و بغژداد   (معت له)هاي اصلي تاريخ اسالم   جريان
هاي پووه  کژه بژر    کند  يافته  هاي ديگر تبيين مي  اي که پخ  يک پديده را در مقايسه با مکان نظريه
حاکي از تيثير محي  جغرافيايي بر پيژدايي و پخژ  مکتژب اعتژ ال در      پخ  سامان يافته  نظريه  پايه

ترتيب زمژاني  ة پخ  معت ليون نه بر پايۀ بندي دور بستر زمان و مکان است و همچنين زمان و تقسيم
هژاي   هاي دروني و رابطه و مناسبات آنها با خلفاء صژورت گرفتژه و سژاير يافتژه     شکافة بلکه بر پاي

مسيرهايي همچون مناظرات، دسژتگاه خالفژت، نهضژت ترجمژه و مژوالي از      دهد  پووه  نشان مي
 اند.   هاي انتقال و پخ  معت ليون بوده ترين کانال عمده

 معت له، بصره، بغداد، نظريه پخ ، دستگاه خالفت.: ها  واژهکلید

                                                                                              

 پووهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،ت علمي پووهشکده علوم تاريخيئ. عضو هي1
dalirNh@yahoo.com 



 5   چكيدة فارسي

 پرستي گرايي تا زنانگي و وطن هاي علياء انصاري از اسالم داستان

††فکر کبري روشن

1 

 چکيده

حضور زنان از گذشته تاکنون در عرصه ادب و هنر شرق و غرب ارمغان نوآوري را به همراه داشژته  
مختلژف  هاي  است، چرا که پيوسته پشتيبان ادبيات ومايه دگرگوني آن در ميان ملت ها در طول دوره

و ادبي به تناسب هنژروران از تنژوع   مختلف هنري هاي  بوده اند. نوع فعاليت زنان در عرصه ها وگونه
برخوردار بوده که خود جاي بحث و تحقيض دارد تا پاسخگوي سؤاالت مرتب  با ايژن حژوزه باشژد.    
امروز ادبيات زنان، مورد توجه بسياري از نويسندگان و انديشه ورزان بوده و گراي  توليژدات ادبژي   

با جريان واق  گرايي همگژام مژي گژردد و     و علمي در اين زمينه قاب  مالحظه است. اغلب نوشته ها
به نوعي تيثيرگذاري يا تيثير پذيري را تجربه مي کند. در حوزه ادبيات داسژتاني و رمژان نويسژي نيژ      
زنان پذيراي تجربه دوگانه نويسندگي يا قهرمان رمان بوده اند. از خود و مشکالتشژان و مسژائ  هژم    

عليژاء  هاي  ن مقاله به روب توصيفي، به تحلي  رمانجنسان خود در هر موقعيت سخن مي گويند. اي
انصاري، نويسنده متعهد عراقي در چارچوب نقد اسالمي و نقد زنانه مي پردازد تا پيوند بين ادبيژات  
و ايدئولوژي را با محور جنسيت از يک سو و پيوند آن را با ميهن و جنسيت از سژوي ديگژر مژورد    

که همگي بژه   ترنيمه الحب، عينا ام موسي، الوسم و جاء متاخراي ها مطالعه قرار دهد. با بررسي رمان
درگيري عاطفي ميان دو جن  زن و مرد تيکيد دارد، انصاري با حماسه، جانب زنان را بژراي رهژايي   
از سلطه پذيري مي گيرد تا ايشان را از شر ترسي که بر آنها مسل  گشته برهاند، تا با اعتماد به نفژ   

 .ان نق  مثبت خود را در سازندگي ميهن ايفا نمايندبه عنوان زن مسلم

 ادبيات اسالمي، ادبيات زنانه، ميهن، داستان، علياء انصاري. ها:  کلیدواژه

                                                                                              

 kroshan@modares. ac. Ir ، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس .1



 چكيدة فارسي   6

 هاي انقالب و پايداري در شعر عبدالعزيز المقالح  جلوه

***نیا أمیر فرهنگ

1 

 چکيده

آيد  بژه طژوري     ب به شمار ميعبد الع ي  مقال ، يکي از نمادهاي شعر معاصر يمن و شعر معاصر عر
که مسئوليتي برجسته در جنب  ادبيات و نقد بر عهده گرفت و نقشي فعال در انقالب يمن ايفا کژرد  

اي بژراي    شناختي، به عنوان سالحي براي دفاع از ملت و وسيله  هاي زيبايي  ارزبة و شعر را به واسط
زيسژت يژا زمژاني کژه در       ر يمژن و صژنعا مژي   بيان رنج و دردهاي آن، برگ يد. خواه آن هنگام که د

اي که صژراحت و ابهژام انژدك، از      برد. به گونه  هاي عربي همچون قاهره در غربت به سر مي  پايتخت
هژاي    باشد. مقال ، وارد عرصه مسائ  يمن و امت عربي شده و بسياري از رنج  هاي شعر او مي  ويوگي

ض مردم به مبارزه بژا دشژمنان و اشژغالگران ايفژا نمژوده و      آنان را لم  کرد. او نق  پويايي در تشوي
اي مطلوب، توأم با آزادي و امنيت براي آحژاد ملژت دارد و از ايژن رو اسژت کژه در        نگاهي به آينده

بيني کرده اسژت. ايژن جسژتار در صژدد       اشعارب، رنج، خفقان، محروميت وجه  مردم يمن را پي 
تحليلژي اسژت. از   -هژاي آن بژر اسژاس رويکژرد توصژيفي       تمرک  بر شعر پايژداري مقژال  و جلژوه   

ترين نتايج، اين که مقال  در محاف  يمژن حضژور دارد  چژرا کژه بژه موضژوعات اجتمژاعي          برجسته
همچون فقر و محروميت، اهتمام بر موضژوع فلسژطين تکيژه داشژته و بژا نگرشژي قژومي در صژدد         

راسژتا در بسژياري از مژوارد مشژاهده     يکپارچه ساختن سخن ملت يمن و امت عربي است. در ايژن  
اي و ملژي نمژوده، کمژا ايژن کژه        هاي اسژطوره   شود که او اقدام به فراخواني موروث و شخصيت  مي

 شود.  ها در شعر وي پديدار مي  تمرک  بر بسياري از مکان

   گرايي، مبارزه، شهيد، عبدالع ي  مقال .  پايداري، ميهن، قومي :ها  کلیدواژه
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 7   چكيدة فارسي

 هاى هزار و يك شب  دن روايت در حکايتاسالمى بو

†††اکبر مراديان قبادى على

1 

 چکيده

بژارز   ۀهاى ه ار و يک شب خصوصيت منحصر به فردى دارند که عبارت است از سژيطر   حکايت
هاى داستانى با   آن. به اين صورت که بيشتر شخصيت هاى  همة مقولههاى ديانت اسالمى در   آموزه

کننژد. همچنژين     دارى مژى   به اين ديژن ايمژان دارنژد و از آن جانژب     ،وجود اختالف جن  و نوع
گردنژد. ايژن مقالژه قصژد دارد بژا روشژى         ها برگ ار مژى   ها و زمان  مکانهمة هاى اسالمى در   آيين

هاى داستانى را از قبي  انسژان، جژن و     تحليلى پايبندى و تعهّد انواع و اقسام شخصيت -توصيفى 
هژاى    و همچنين حضور مسلمانان و برگ ارى آيژين  ادهمى مورد بحث قرار دحيوان به ديانت اسال
در پايژان   .هايى که حوادث اين حکايت روى داده است، بررسى کند  ها و زمان  اسالمى را در مکان

ها از قبيژ  انسژان،     پووه  به اين نتيجه رسيديم که پايبندى به دين اسالم مشمول انواع شخصيت
ها در هر مکان و در هر زمژانى حضژور دارد     ود و اين دين بر طبض اين حکايتش  جن و حيوان مى

هژاى    هاى ن ديک و دور و حتّى سرزمين  هاى اسالمى و مکان  و در اين زمينه، تفاوتى ميان سرزمين
 ناشناخته وجود ندارد.

 مکان.ها، زمان و   ديانت اسالمى، ه ار و يک شب، انواع شخصيت، ىروايتگر :ها  واژهکلید
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