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  عهدبند و 

  شبهزارویکاز » حکایت صیاد«بررسی یک اصطالح در 
  

  ١پور علیرضا اسماعیل
)٢١تا  ١(صص   

  ١٤/١٢/٢٠١٨؛ تاریخ پذیرش: ٨/١١/٢٠١٨تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

، تعبیر مبهمی آمده که در آن »حکایت صیاد«به نام  شبهزارویکهای نخستین در یکی از داستان
کند. این واژه در زبان عربی معنی پیمان، معنی جادو داللت میداستان بر سیر به اقتضای  عهدۀواژ

 ۀکه واژگاه در معنی افسون و جادو به کار نرفته است، حال آننامه و غیره دارد، اما هیچوصیت
ترتیب گمان به گواه متون نظم و نثر قدیم، دارای هر دو معنی پیمان و جادوست. بدین، بندفارسی 

رود که تعبیر و شاید داستان یادشده در اصل به زبان پهلوی یا فارسی بوده و زمانی به عربی می
                            ً        كه داراي هر دو معني است (مثال  به جاي کاررفته در آن را به    ِبند ۀترجمه شده، اما مترجم واژ

 ۀتوان نتیجه گرفت که یا این داستان در زمربرگردانده است. بر این اساس می عهد به     س حر)
-های بالغی در نقل داستانکم تعبیر باال یکی از روشیا دست ،است شبهزارویکحکایات ایرانی 

 نادرست آن به روایات عربی وارد شده و سرانجام در ۀکه زمانی ترجم ،های جادومحور ایرانی بوده
 رخ نموده است. شبهزارویک

  ها هکلیدواژ
 ، مباحث لغویهزارویک شبادبیات تطبیقی، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، ترجمه، 
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  ای نورانی برای بزرگداشت درگذشتگان شیعه در ایران ، سازه حجله

  ١یورگن واسیم فرمبگن
  )٣٠تا  ٢٣(صص 

  ١٤/١١/٢٠١٨؛ تاریخ پذیرش: ١٠/٢٠١٨/ ١٨تاریخ دریافت: 

  

  چکیده
، ) در ایرانmaterial religionعنصری از فرهنگ دینی مادی (به سندهی، نومقالۀ کوتاهنیدر ا

، و نام جواندای شه ژهیو گان، بهیدرگذشتبرا یادبودۀیساز ی حجله پرداخته است. حجلهعنی
در آستانۀ ازدواج  که است، حسن بن قاسمماجرای  ادآوراست.حجله ی» ۀعروسیجلح«آنبرگرفته از 

چهل روز در  یحت ا، یسه، هفتمدت  بهحجله برپاکردن د.بود اما در واقعۀ کربال به شهادت رسی
در ایران رواج داشته  از آن یپیشحت رویمغازۀ او، از یک قرن قبل و روبها،یهۀفرد درگذشتمقابل خان

ها  سازند، و ظاهر آن به خیمه، و نیز تاج شباهت دارد. حجله های خاصی مینجار حجله را. است
 گرد ها شود. برخی حجله ها نصب می ویری از فرد درگذشته روی آنشوند و تص کاری می      ً     معموال  آینه

برای         ّ             هایمزی ن، نمادی مادی جلهحنای. دارند با شش ستون و برخیساختار چهارگوش، هستند
  بزرگداشت جوانان درگذشته است.

  ها کلیدواژه
  فرهنگ دینی مادی، شیعه، بزرگداشت مردگان، نور

   

                                                            
  gsfrembgen@t-online.deماکسیمیلیان مونیخ، رایانامه: -دانشگاه لودویگ ١
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 گرایانه ملیتفکرات گوته با  »جهانی ادبیات«وطنی  جهانتقابل ایدۀ 

  ١محمدحسین حدادی
  ٢حسن پروان

  )٤٤تا  ٣١(صص 
  ٢٢/١٠/٢٠١٨؛ تاریخ پذیرش: ٢٤/٥/٢٠١٨تاریخ دریافت: 

 چکیده

گیري و  و شکل است، ادبی گوته بودهفکری و ترین ارکان زندگی  یکی از مهم »ادبیات جهانی«ۀاید
هاي موجود در ادبیات  به ظرفیت او ادبیات بیگانهو اذعانبه گوته عمق ارادت نشان از تکوین آن 

 دارد، واجتماعی  و انداز فرهنگی و ادبی،ابعاد سیاسی چشمفزون بر ا ،این ایده .دارد دیگر کشورها
امروزه با  گرایانه باشد. ملی هاي افراطی در تقابل با بینش،سبب شده است که آن بودن وطنی جهان
یدۀ ادبیات جهانی های ناسیونالیستی در بسیاری از کشورهای دنیا، ا جنبشها و  گیری دیدگاه اوج

است. ده شمقایسه  گرایانه ملیبا باورهای  گوتهدیدگاه  در پژوهش حاضر،همیت یافته است. دوباره ا
دنیا، لزوم  های دیگر ملت روي ادبیات هاي ادبیات ملی به گشودن دروازه«که گوتهبر نتیجه آن

ن و ادباي جهان به شرکت در او دعوت از متفکر ،ابل فرهنگ و ادب ملل از یکدیگرتأثیرپذیری متق
ماهیتی فراجغرافیایی، فراملی، فراقومی و وبدین ترتیب  ،تأکید کرده »تبادالت فکري و فرهنگی

  . خود داده است ۀفراناسیونالیستی به اید

  ها کلیدواژه
  گرایی ملیوطنی،  ادبیات جهانی، ادبیات ملی، گفتگوي فرهنگی، جهان

   

                                                            
  haddadi@ut.ac.ir، رایانامه: ها و ادبیات خارجی زبان ۀدانشگاه تهران، دانشکد ١
 ها و ادبیات خارجی زبان ۀگاه تهران، دانشکددانش ٢
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 یو عرفان یخیبر اساس منابع تار یحاج بکتاش ول یخیتار تیشخص یبازشناس

  ١فهیمه مخبر دزفولی
  )٥٨تا  ٤٥(صص 

 ٧/٨/٢٠١٨؛ تاریخ پذیرش: ٢٨/٦/٢٠١٨تاریخ دریافت: 

 

 دهیچک

 ش،یموطن خو، رانیمغول به ا ۀبود که پس از حمل یصوف وخیاز ش  یخراسان یبکتاش ول حاج
 یخیعصرش او را ش مستقر شد.منابع هم یوسفر، درآناتول ریس یخراسان راترک گفت وبعدازچند

با رهبران  ییآشنا ا وجودب یاند. حاج بکتاش ول روان واز واصالن خراسان دانسته عارف و روشن
 ، خودراازجنبشنیشدن برادرش در ا وکشته ،سالجقه روم هیعل انیبابائ یاجتماع-یاسیس نبشج

شدند،  یم دهیدوره ابدال نام نیخود،که در ا رویپ شیدراو تین دور نگهداشت وبه ترببابائیا
در سراسر  ،ها یچر یناز طریقی و گرفت سامان هیها مکتب بکتاش یگرفتن عثمان پرداخت.با قدرت

دوره به  نیمورخان ا یتوجه سبب کمانیبابائ امیق یضدسلجوق تی. ماهافتیرواج  یانقلمرو عثم
 به، گرید سویاز  .رهبران آن شده است تیپرداختن به شخص ای این قیامیها زهیعلل و انگ افتنی
 انیبکتاش ۀدر کانون توجه وعالق اوپس ازمرگ حاج بکتاش،  هیورواج مکتب بکتاش سیسأت لیدل

 ۀتوان چهر یم یسخت به ،و به همین سبببه اونسبت داده شد یبیوکرامات ومعجزات غر ،قرارگرفت
ی و منابع عرفان هیبکتاش یریگ شکل ۀدور یخیمنابع تار یمقاله با بررس نیاو را بازشناخت. ا یعواق

- یعلو یبا منابع عرفان ۀ آنهاسیو مقا ی،در آناتول یحاج بکتاش ول ۀدور هم یصوف وخیش مربوط به
 پردازد. یم یو یخیتار تیشخص یبه بازشناس یبکتاش

  ها  کلیدواژه
 هی،بکتاشیخراسان،آناتول ،واصالنیحاج بکتاش ول

 

                                                            
  fmokhber_d@yahoo.comرایانامه:دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات،  ١
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 یوجود کردیرو یبر مبنا نهیدر روزگار مد یاخالق نبو نییتب

  ١یدریح یاحمدعل
  )٧٤تا  ٥٩(صص 

  ٧/١٢/٢٠١٨؛ تاریخ پذیرش: ٨/١١/٢٠١٨تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
اسالم  امبریپ یعملکرد اخالقی، اخالق وجودیفلسفۀ ها مؤلفه یبر مبنا که است در پی آنمقالهاین 

 یاخالق یدارهایپد یوجود یها نهیزم شیپ ،اخالق ۀفلسفاین کند.در  لیتحل نهیمد یها را در سال
 امبریپ یرفتار عمل با این رویکرد،. مد نظر است الیستنسیاز منظر اگز یعملکرد انسان یابیو ارز

 یخیتار یاز خطاها یاریبس توان یآن م یبر مبنا شود و تفسیر میاو  یتعلق وجود ا توجه بهاسالم ب
سلوک  ۀبه نحو توان یمخطاها   آنانیم ، که ازکرد حیرا تصح یروجودیغ یها یریگ ناظر به جهت

 ،اسالم امبریپ »ستهیزۀ تجرب«و » جهان ستیز«مانند  یمیمفاهاشاره کرد.  ینید یها تیبا اقل امبریپ
 یشاعلمیپ یها است که به بداهت یجهان گر انیب میمفاه نیدارد. ا یا برجسته گاهیمقاله جا نیدر ا

ه جهان یبنفسان تیبر موضوع ینگاه مبتن مقابل در نظرنیو از ا ،استگره خورده ستهیز یها و تجربه
 اتیح ،کردیرو نی. در ااند بخش نیتع »یعلم«و  »ینظر«             ً        که در آن صرفا  مالحظات  ردیگ یقرار م
که مستندات  یطیدر شرا ی او،اعمال اخالق لیتحل یبرا یمد نظر است و مجال یپیامبرفرهنگ

را  یخیتار در این رویکرد وجودی، سلوک پیامبر اسالم، .دشو ،فراهم میاند مردد و مبهم یخیتار
 عهیش ۀشیاند یعرفان ۀصبغ،در قالب تبی و اهلی (ع) در تفکر حضرت علبعدها که  گذارد یم ادیبن

  است.» عرفان درمص«ی طباطبائ  و به قول عالمه ،شود یشناخته م

  ها کلیدواژه
  ها تیاقل ،نهیمد ی،فرهنگ یزندگ ی،فالطور ی،اخالق وجود

   

                                                            
  aah1342@yahoo.deي، رايانامه: دانشگاه عالمه طباطبائ 1
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؟پذیر است خبر واحد، امکانگیری ساختار نوینی از فقه شیعی، بدون تکیه بر  آیا شکل  

١سید حسین القزوینی  
)٨٥تا  ٧٥(صص   

١٩/١٢/٢٠١٨؛ تاریخ پذیرش: ٢٢/١١/٢٠١٨تاریخ دریافت:   
  

  چکیده
کردند. پیروان امامان، که  شیعه در مدینه علم و معرفت خود را از طریق پیروانشان ترویج می امامان

سپردند.  کردند و یا به خاطر می های آنان را ثبت و ضبط می ها و آموزه به شیعه معروف بودند، گفته
لسله راویان ها که س ای از آن شده بعدها عنوان اخبار به خود گرفت، و به دسته این گفتارهای ثبت

                                                            ّ                    متعدد نداشت، اخبار آحاد (جمع خبر واحد) گفته شد. مشروعیت و حج یت خبر واحد از همان 
عقیل، ابن قبه، شیخ مفید، سید  گیری فقه شیعی مورد بحث و مناقشه بوده است. ابن ابی دورۀ شکل

       ِ ان شیعی                         ّ                                                   مرتضی، ابن زهره، ابن بر اج، طبرسی، ابن ادریس، و ابن شهرآشوب از فقها و اصولی
کردند. چند تن از علمای شیعۀ معاصر نیز اعالم                    ّ                       متقدمی بودند که حج یت خبر واحد را انکار می

خواهند که ساختاری جدید از فقه  پذیرند، و از فقیهان می          ّ                  اند که حج یت خبر واحد را نمی کرده
تا چد حد امکان شیعی ایجاد کنند که عاری از خبر واحد باشد. اما پرسش اینجاست که این انگاره 

تواند جای خود را به دیگر ابزارهای فقهی  گویند خبر واحد می تحقق دارد؟ فقیهان معاصر می
همچون قواعد کلی قرآن، خبرهای متواتر، عقل، و اجماع بدهد. اما آیا این رویکرد منجر به 

دربارۀ نقش  شود؟ این مقاله بخشی از جریان پژوهش                  ً                گیری ساختاری کامال  جدید از فقه نمی شکل
  خبر واحد در فقه شیعی است.

  ها کلیدواژه
  خبر واحد، تواتر، فقه شیعه، سید مرتضی

   

                                                            
 مترجم چکیده: ناصر گذشته، دانشگاه تهران.؛hqazwini@yahoo.comعتبۀ حسینی کربال، رایانامه: ١


