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  موجز المقاالت
  دراسی مكانی السلم الثقافّى فى القرآن الكريم

  الفردوسّى بمشهدأستاذ مساعد بجامعی  (ى حسن زادهمهد(  
   ماجستير بفرع األديان والعرفان المقاَرن(رسول األكبرى الچائى چى(  

ّ األديان ونصوصها المقّدسی تستطيع أن  بالرغم من رؤيی بعض الناقدين المعاصرين يبدو أن   
لنـا أن  . ركيز علي إيجاد الـسِّلم تجرى دوًرا بالغ األهّمّيی فى سبيل نفى العنف والعصبّيی والت      

ّ رؤي ووجهات نظر حول السلم والعنف للوصـول إلـي الفـرص      نستفيد وبشكل خاصّ أن   
. التى تعرضها النصوص المقّدسی أمام اإلنسان المعاصر كى نعرض إطاًرا معّينًا لهذا الغرض   

لجی عدد دراستنا هذه تستهدف عن طريق وجهات نظر المتطّوری والمتقّدمی حول ذلک معا     
قد خالف فى معظم آياته العنف الثقـافّيی وقـد عـرض            الكريم  القرآن  . من اآليات القرآنّيی  

وفى حقل إيجاد السلم الثقافّى نستطيع      . إرشادات ونصائح هاّمی للوصول إلي السلم الثقافىّ      
وأن نركّز علي عناصر المسايری والتأليف والقرآن يرمز إليها أكثر من كلّ شىء مـع لـسان                 

  .مشتركات اإلنسانّيی التى تُبوِّب فى المقوالت المتافيزيقّيی والبيئّيی والتأريخّيی الثالثال
، يوهـان   العنف الثقافّيی، السلم الثقـافّى، المـشتركات اإلنـسانّيی         : الرئيسی المفردات

  .غالتونغ
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  من أصول الكافى» باب الكبر«     الشواهد القرآنّيی ل
  الرضوّيی للعلوم اإلسالمّيیجامعی لاأستاذ مساعد ب (حسن الخرقانى(  
   ماجستير بفرع علوم القرآن والحديث(سّيد مهدى الخدائى(  

ّ قبل مالحظی جهی الروايی وداللتها، ال بّد علينـا مـن الوثـوق بـصدورها عـن                    ال شّک أن  
ّ عرض الروايات علي القرآن الكريم أحسن طريق          ومّما ال غبار عليه أن    .  المعصوم

فى هذا األسلوب تأييد الحديث بالشواهد القرآنّيـی حّجـی          .  هذا االطمئنان  للوصول إلي 
ومخالفتها لكتاب اهللا شاهدی علي وجود      .  قوّيی علي صدور الحديث عن المعصوم     

لقد درس الباحثون هذا المنهج من جهات عّدی ولكن         . الخلل فى صدور الروايی ونقلها    
 الروايـات المعروضـی علـي القـرآن ذكـروا           بسبب قلّی النماذج العينّيـی والخـارجّيی مـن        

باب «الدراسی الراهنی تطّرقت إلي عرض روايات       . ُوُجهات نظر شتّي حول هذا الضابط     
من كتاب أصول الكافى علي الذكر الحكيم تعرض نماذج عينّيی وملموسی مـن             » الكبر

روايـی   ۱۷ّ فى هـذا البـاب         الروايات المعروضی علي القرآن وفى نهايی المطاف نري أن        
  .والتى تُخالف أحدها وحدها مع الشواهد القرآنّيی

نقد الحديث، التفسير األثرّى، عرض الحـديث علـي القـرآن،            : الرئيسی المفردات
  .الكبر، التكّبر

  »اقرأ كما يقرأ الناس«دراسی روايی 
  مركّزی علي وجهی نظر الشيخ األنصارّى

  الرضوّيیجامعی الأستاذ مساعد بعی طهران وأستاذ مشارک بجام (دلبرىراد وعلى  مهدوى. ع.م(  
   طالب فى مرحلی الدكتورا بفرع علوم القرآن والحديث(على النصرتى(  

أّى قراءی من القرآن الكريم معتبری وحّجی؟ هذه هى مسألی كانت تطرح وتنـاقش منـذ                
سالف الزمن بين علماء الشيعی وفقهائهم وقد عرضت وجهات نظـر شـتّي فـى اإلجـابی                 

ّ مناقـشی المـستندات والـدالئل تـوعز بوضـوح            وتجدر اإلشاری إلي أن   . هذا السؤال عن  
هـذه الدراسـی   . »اقـرأ كمـا يقـرأ النـاس    «ّ أهّم دليل علـي ذلـک لـيس إال روايـی      إلي أن 

مستخدمی أسلوب البحث التوصيفّى ـ التحليلّى قد َدَرَستْ وعالجت الروايی المـذكوری   
ّ الذى بلغ إليه فهم الـشيخ األنـصارّى      دها صحيحی وأن  ّ سن   سنًدا وداللی ووصلت إلي أن    
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ّ هـذه الروايـی تـدعم المـصحف           غير قابل للدفاع والتبرير وباحث هذه المـاّدی يـري أن          
  .والقراءی الرائجی كما ترفض القراءی المخالفی لها

القـرآن، القـراءات، القـراءات الـسبعی، قـراءی النـاس، الـشيخ                : الرئيسی المفردات
  . األنصارّى

  أثر رأس المال االجتماعّى علي النفوذ االجتماعّى للدين
  فى المعالم القرآنّيی

  طهران بجامعی مشارکأستاذ  (سعيد معيدفر(  
   عضو الهيأی التدريسّيی بجامعی بيرجند(محّمد باقر اآلخوندى(  

ال الغرض من هذه المقالی دراسی مدي أثر النفوذ االجتماعّى للدين عبر زيادی رأس الم            
 الوصول إلـي هـذه الغـايی إال         يمكن المن المعلوم أنّه    . االجتماعّى فى المعالم القرآنّيی   

عن طريق التحليل الكيفّى لمضمون التفاسير القرآنّيی وكـذلک جعـلُ الرمـوز وتبويـب               
ّ تزايد الشوق إلي النبأ وتهيـيج العواطـف    حصائل البحث الراهن ترُمزُ إلي أن . المفاهيم

تعلّقات الشديدی والعالقـی االجتمـاعّيی الحـاّری الحميمـی ووجًهـا لوجـه              واألحاسيس وال 
فبالتالى نـستطيع مـع     . وكذلک الثقی وااللتزام تزيد علي مستوي األثر االجتماعّى للدين        

تزايد وتعزيز رأس المال االجتماعّى فى المجتمع أن نزيد علي األثر االجتماعّى للدين             
  .ير االتّجاهات والمعتقدات فى هذا الحقلوأن نهّيئ األرضّيی الالئقی لتغي

رأس المال االجتماعّى، األثـر االجتمـاعّى، تحليـل المـضمون          : الرئيسی المفردات
  .الكيفّى، تفاسير القرآن

خصائص النظرّيی االجتماعّيی مركّزی علي مبادئ معرفی المجتمع 
  فى القرآن

  مشارک بجامعی طهرانأستاذ  (غالمرضا جمشيديها(  
  طالب فى مرحلی الدكتورا بفرع علم االجتماع(د الكافى مجي(  

اتّجاهات العلم الدينّى لحّد اآلن قد أصلحت العلوم الحـديثی أو أحـدثت علوًمـا دينّيـی                 
حديثی مـن طـريقين همـا إّمـا توسـيع العلـوم وتنميتهـا أو إصـالح الطـرق واألسـاليب                      
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ّ من شروط توليـد       ال ريب أن  . یوالتقنّيات العلمّيی وتكثيف المضامين والمعطيات العلميّ     
. األّول تأسـيس ضـوابط وقواعـد مـستفيدی مـن النـصوص الـدينّيی        : العلم الرئيسی أمران  

الثــانى أن يكــون عــرض هــذه النظرّيــات المتطــّوری متناســقی مــع العوامــل واألســباب  
تعتبــر . النمــوذجّيی وأن تتحقّــق فــى ضوءخــصائص وســمات الرؤيــی العــالمّيی الــدينّيی 

) الواقعّيی االجتمـاعّيی  (لنظرّيی االجتماعّيی من المبادئ الهاّمی لمعرفی المجتمع        خصائص ا 
ّ ما هى هذه المبادئ من منظـور القـرآن؟ لـذلک بإمكاننـا أن نطـرح            وعلينا أن نتأّمل أن   

ّ   ما هى المبادئ الرئيسی لمعرفی المجتمع من منظـور القـرآن الكـريم؟ وأن             : هذا السؤال 
ئيسی لمعرفی المجتمع فى القرآن ماذا؟ وأنّهـا كيـف تفـضى إلـي              مآل هذه المفاهيم الر   

إيجاد نظرّيـی جديـدی؟ الدراسـی الراهنـی ترمـى إلـي معـالجی ومعرفـی إمكـان اسـتنباط                     
المبادئ أو األسباب التى تؤول إلـي إيجـاد نظرّيـی اجتمـاعّيی مـن اآلى القرآنّيـی علـي                    

لمبـدأ األسـاس لمعرفـی المجتمـع        فعليه ا . غرض فهم الواقعّيات والظاهرات االجتماعّيی    
فى القـرآن  ) الناس، الحاجی، العالقی، الخالف، القضّيی أو الهدف(من المبادئ الخمسی   

وتجـدر  . يعتبر مفهوم العالقی من المحاور الرئيـسی ولـه أهّمّيـی بـالغی فـى هـذا الـصعيد                  
ا األسـلوب   وهذ» األسلوب المبنائّى أو البنيوىّ   «ّ أسلوب هذا البحث هو        اإلشاری إلي أن  

تطـوير المفهـوم    (مركّب من أسلوب التفسير الموضوعّى للقـرآن وتحليـل المـضمون            
وكـشف القنـاع وبيـان الـصلی        ) وتوسيعه، تبويـب المفـاهيم وتعيـين المفـاهيم الرئيـسی          

  .المنطقّيی بين المفاهيم األساسّيی
ع، التفسير الموضوعّى، تحليل المضمون، مبدأ معرفـی المجتمـ         : الرئيسی المفردات

  .عرض النظرّيی، العلم الدينّى، العالقی االجتماعّيی

  التحليل المعنائّى
  »االنتباه إلي علم اهللا سبحانه وتعالي وآثاره فى سلوک اإلنسان«      ل
   أستاذ مساعد بجامعی القرآن والحديث(عبد الهادى المسعودى(  
  سالمّيیطالب فى مرحلی الدكتورا بفرع المعارف اإل (عبد الحسين الكافى(  

آثـار  » انتباه اإلنسان إلي علم اهللا«   ّ ل  ّ من منظور اآليات والروايات أن       ال شّک وال ريب أن    
مـن  . جميلی وعّدی ومن بينها، اآلثار األخالقّيی لهذا الموضوع الفتی للنظر إلـي حـّد بـالغ    
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التـزّين  «و» ئـل التجنّب عن الرذا  «تؤول إلي   » االلتفات واالنتباه إلي علم اهللا    «ّ    المعلوم أن 
ترک الذنوب والظلم واتّبـاع الهـوي      «هى  » التجنّب عن الرذائل  «والغرض من   » بالفضائل
والجدير بالذكر أنّه وردت عدد من نماذج جزئّيی لهذا الموضوع فى اآليات            » ونظائرها

ونحـن  . والروايات كالتجنّب عن البخل والقول السّيئ والتهمی والخيانی والِمراء والرئاء         
ّ الصلی بين المفردات الرئيسی لهـذا الحقـل           وضوح بعد الدراسی اآليات والروايات أن     نري ب 

. المعنائّى تقع بأسرها فى قضّيی كـّف اإلنـسان نفـسها عـن ارتكـاب الـذنوب والقبـائح                  
آثار «ّ بين هذا الحقل المعنائّى والحقول األخري المعنائّيی عالقی قريبی كعالقی  وتبدو أن

  .»عاّم وخاصّ من وجه«التى النسبی بينها » آثار ذكر اهللا«و» هللاالنتباه إلي علم ا
معـارف القـرآن، معـارف الحـديث، علـم اهللا، التجنّـب عـن                 : الرئيسی المفردات

  .الرذائل

  فى القرآن الكريم» الذكر«معرفی كلمی 
  مشارک بجامعی إيالمأستاذ  (سهراب المرّوتى(  
   آن والحديثماجستير بفرع علوم القر(سارا الساكى(  

مع اتّساع حقل الدراسات القرآنّيی فى اآلونی األخيری وخاصّـی الدراسـات التـى تـشمل                
الخصائص المتعلّقی بحقل معرفی الكلمی مع اتّجاه التفسير الموضوعّى لكن معرفـی وإمعـان              
النظر فى بعض هذه المفردات القرآنّيی كثيری االستعمال من جديد كالذكر لهـا أهّمّيـی               

الدراسی الراهنی تستهدف وعبر األسلوب اإلسنادّى والمكتبـّى وتطـّرُق المراحـل            . بالغی
فى . الثالث وهى التوصيف والتحليل والتبيين أن تعالج كلمی الذكر فى القرآن الكريم           

الماّدی الراهنی إضافی إلي التعّرف علي معني الذكر اللغـوّى واالصـطالحّى مـن جديـد                
رين مــع رؤيـی تــأريخّيی حـول المعــانى االصــطالحّيی   نرمـى إلــي مناقـشی اتّجــاه المفـسّ   

والتنصيصّيی للـذكر والـصلی المفهـومّيی للـذكر مـع المـصطلحات المترادفـی كـالقرآن                 
ثـّم ضـمن    . وكذلک معالجی المعانى المستخرجی من صلتها المنتظمی      ... والصالی والتقوي و  

 ُبيِّنَت كيفّيی اسـتخدام     استخدام ضابط السياق والتأّمل فى مقتضي آيات القرآن الكريم قد         
أحد الحصائل الهاّمی للدراسـی التوصـيفّيی ظهـور    . كلمی الذكر فى اآلى القرآنّيی بأسرها 

  .العالقی المعنائّيی العميقی للذكر مع بقّيی المفردات المشابهی له فى القرآن الكريم
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لـذكر،  ، ا )علم داللی األلفـاظ   (مفردات القرآن، معرفی المعانى      : الرئيسی المفردات
  .العالقی المترادفی للمفردات، الصلی المشابهی للمفردات

  تحليل ودراسی المنهج التفسيرّى للكيوان القزوينّى
  مشارک بجامعی اإلمام الصادقأستاذ  (عّباس مصاليى پور (  
   طالب فى مرحلی الدكتورا بفرع علوم القرآن والحديث(يحيي ميرحسينى(  

مشهوری هى النزعی التفسيرّيی العرفانّيی التى عاشت واستمّرت        أحد النزعات التفسيرّيی ال   
حياتها إلي جانب النزعات التفسيرّيی األخري كالكالمّيی والفلـسفّيی والفقهّيـی واألدبّيـی             

وقد واصلتْ هذه النزعی التفسيرّيی طريقها فى القرن الرابـع عـشر فـى مجـالين                . وغيرها
مـن أهـّم أغـراض كتـابی هـذه المقـالی دراسـی              . دّيیالمختلفين هما التقليدّيی وغير التقلي    

ــّى    ــوان القزوين ــعلّى الكي ــسيرّى لعّباس ــنهج التف ــنی (الم ــوفّي س ــی .).  ق۱۳۵۷المت النزع
التفسيرّيی للقزوينّى عرفانّيی وبما أنّها تفرق عن النزعات العرفانّيی المتقّدمی بوجوه كثيری            

مـن أهـّم خـصائص وسـمات        .  التقليـدّيی  لنا أن نعتبرها من أقدم النزعات العرفانّيی غيـر        
المنهج التفسيرّى للقزوينّى هى االلتفات إلي ظواهر األلفاظ إلي حّد كثير بالنـسبی إلـي        
التفاسير العرفانّيی السالفی عدم العنايی باألقوال التفسيرّيی للعلماء الماضين وعدم الرجـوع   

.  المذاهب اإلسالمّيی   والصحابی وعرض رؤيی تقريبّيی بين     إلي أحاديث المعصومين  
من الواضح هذه االتّجاهات والرؤي المنوَّعی إلـي القـرآن والتفـسير َجَعلَـت القزوينـّى              

  .ممتازًا عن معاصريه اآلخرين
المنهج التفسيرّى، تفسير القـرآن، الكيـوان القزوينـّى، التفـسير       : الرئيسی المفردات

  .العرفانّى، العرفان غير التقليدّى


