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  موجز المقاالت
  یئيالبو ّيیالعالم القرآن يیرؤ

  النورائى محسن  
  أستاذ مساعد بجامعی مازندران  

 ليـ العراق يشـتّ  مـع  وميـ ال تواجـه ى التـ  یالهـامّ  ّيیاإلنـسان  عيالمواضـ  أحـد ك یئـ يالب تعتبـر 
 لحـلّ و الـشأن  بهذا ّيیالعملو ّيیالعلم المحاوالت توفّر نشاهد أنّا من بالرغمو. لكالمشاو

 ّيیالقـض  لهـذه  الحاسـم و الـشامل  الحلّ ّ  أنى  رتأي یالماّد هذه اتبّ ك   أن الإ ،یاألزم هذه
 .ّيــیرآنقال ميبالتعــال االلتــزامو يیالــسامو يیالــضاه ّيیانيــالوح ميبالتعــالک التمــّس الإ سيلــ

 اتيـ اآل یمناقـش  يإلـ ى  ترمـ  ،ّيليتحلّى و فيتوص أسلوب معو تّمتى  الت یالراهن یالدراس
 هذاى  ف ّيیالعالم القرآن يیرؤ مبادئو صولاأل نّيتبى  الت اتياآلک  تل ؛یئيالب يإل یالناظر
 ،یئـ يالب جمـال  ّيـی أهن ،یئـ يالب تعـادل  ،یئـ يالب ّيیهدف: ىتل ماك األصول هذه أهّمو. يدالصع
 حيینـا  مـن ى  تأت أعالها یوركالمذ األصول ّيیأهّمو. نسانلإل یئيالب ريتسخّى و ئيالب التنّوع
 عيلتـشر ّى  الباطن راءجاإل لضمان ميركال القرآن ريتوفک  ذلوك خلودهاو القرآن ّيیجامع
  .ّيیئيالب نيالقوان

  .البيئّى التنّوع البيئی، تعادل الطبيعی، تسخير ،البيئی القرآن، : الرئيسیالمفردات
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  لقرآناى ف ّيیالعبود يمعن معرفی
  الهادى أصغر  
  أستاذ مساعد بمركز الدراسات اإلسالمّيی بإصفهان التابع لمعهد بحوث العلوم والثقافی اإلسالمّيی  

ّ    إن ).ّيیالبنـائ و ّيیالوصـف  ّيیسانللـ ا(ّيی  سانللـ ا مباحـث ال مـن  شـطر  يالمعن یمعرف وميال تعّد
 يالمعنـ  حـصول ذلک  وك يالمعن نتاجإ ظروف یمناقشو یدراس تستهدف يالمعن یمعرف
ى فـ و بـل،  فحسب ّيینحوو ّيیلسان إنتاجك األثَر القارئ نظر ي ال الواقعى  فو. القارئ يلد

ذلک لـ و یلمـ كال يعلـ  یالسائد ّيیالعالم يیالرؤو یالثقاف یدراس يإلى  ترم ،یثيالحد یالنظر
 ن،يالمستـشرق  مـن  وتـسو، يزإ األسلوب هذا استخدم لقدو. يیبغا يرفستال علم عن فرقي

 ّيیالعبـود  يمعن یمناقش يإل تطّرقت یالدراس هذه. نّييسالماإل نيالباحث من عددذلک  وك
 علـم  يإلـ  ینـاظر  ّيیللعبـود  فيـ تعر يإل تعّرضت المطاف يینهاى  فو خطوات أربعى  ف

 مـا ك م،يركـ ال رآنقال نظر یوجه من يللمعن ّيیالعالم يیالرؤ انيبوكذلک   يالمعن یمعرف
 تفوتنـا  الو. اإلسـالم  قبـل  مـا  یفتـر ى فـ  مفهومهـا  مـع  رآنالقـ ى  ف ّيیالعبود مفهوم قورن
 علمـاء  مـصطلحات ى  فـ و اتيـ الرواى  فـ  ّيیالعبـود  مفهـوم  يلـ إ تطّرقنـا  أنّا يلإ یاإلشار
  .نيالمسلم

  .إيزوتسو العبودّيی، ،مفردات القرآن : الرئيسیالمفردات

  اتيالرواو اتياآل يإل یناظر »اإلخبات «یلمك يمعن یمعرف
  قم برديس  ـطهران بجامعی مساعد اذأست(راد  ىعل(  
  ثيوالحد القرآن فرع علومب توراكالد یمرحل ىف یطالب (النّساج ميمر(  
 یقيالـدق  یالمعرفـ ى  هـ  ّيیالقرآن المعارف يإل الوصول صوب ياألول یالخطو ّ  أنّک  ش ال

ى فـ  یريـ األخ القـرون ى  فـ  ّيیالمعنـائ  یالنزعـ  وعيشـ  مـع و. ميركال القرآن لماتك يلمعن
 هـذا  مـن  الغـرض  ّ  أن ثيـ ح الحقـل؛  هـذا ى  فـ  ثيحـد  منهج ظهر ،ّيیالقرآن دراساتال

 قيالــدق يالمعنـ  اســتخراج تّمويـ  الـنصّ  بطــون وراء المختبـئ  يالمعنــ شفكـ  المـنهج 
 هـذا  ّ  أن الواضـح  مـن . اتيـ الرواو القرآن ألفاظو البناء عبر یالمقصود یلمكلل والشامل

 ،ىالمعـان  یمعرفـ  ّيـی فكي حول القدماء نيلباحثا تّجاها عن ،یعّد وجوه من فرقي تّجاهاال
 یالدراسـ ى  فـ  اريـ المع المـنهج  هـو ى  الـذ  »زوتـسو إي «تّجاها جاهاتتّاال هذه أشهر منو
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 هـذه  ،يءشـ  لّك قبلو يیالبداى  ف درسنا، قد. »اإلخبات «یلمك يمعن یمعرفى  ف ،الراهنی
 برهنّا ثّم یعّد مراحلى  ف اهاناقشنو عالجناها قدو ّيیالمعنائ ثّم ّيیلغولا يیالناح من یلمكال

 نيالمـؤمن  مـن  هـم  نيالـذ  نيللمخبتـ  یالهـامّ و یالخاصّـ  یانكـ الم يعلـ  قيـ الطر هذا عبر
 نيالخاضـع و نيبـي المنو نيقـ المتّو نيالمحـسن  یمنزلـ  مـن  يأسم منزلتهم ّ  وأن نّييقيالحق
  .نيالخاشعو

  .راستكباال ،التسليم اإلخبات، المعاني، معرفی القرآن،مفردات  : الرئيسیالمفردات

  القرآن قصصى ف »اهللا خلف «يرؤ يلإ ینظر
  ّيیالعصر ريالتفاس يعل یزكّمر

  أستاذ مشارک بجامعی طهران ـ برديس قم(على مهدوى راد  محّمد(  
   عضو الهيأی التدريسّيی بالجامعی الرضوّيی للعلوم اإلسالمّيی(محّمد الميرزائى(  
 عتبـار اب ميركـ ال القـرآن  ّ  إن. البـشر  یايـ ح یلـ يط دالمتعّد یالقصّ رينأث أحد يعل يخفي ال
 غـافالً،  ايالقـضا و األحـداث  يبـشتّ  یئيالمل البشر یايح طوال جتازا ما يیللهدا كتاًبا ونهك
 یتجربـ  اإلنـسان ى  عطـ ى ي الذ یالمؤثّرو ّيیالواقع القصص أحسن من عدًدا يقتنا نّهأ ماك

 بعض ينر ا،حقًّ نفسه عتبرا ميركال لقرآنا ّ  أن مع. عتبارهوا تهيهدايی  بغ یالمنصرم العالم
 ليـ تمثو ّيیانيـ وح القصص ّ  أن ظّنّى وي الخارج القصص وقوعي  نف اهللا، خلفك العلماء

 اتـب ّ ك   أن إال عـاء، االّد هـذا  ديـ تفنى  ف المؤلّفات یثافك من بالرغمو. فحسب یسطوروأ
 یالنقطـ  نّيعـ ي أن ،ّيیالعـصر  ريالتفاسـ  مـن  عـدد  يعلـ  كّـزًا مر سـتطاع، ا قـد  المقـال  هذا

 یبالنسب یوالقصّ یسطورلأل ثيالحد الفارق انيب ضمنو اهللا خلف لماتى ك ف ّيیالمحور
. ّيیالقرآن القصص يعل یاألسطور إطالق من دوافعه نييبى ت ف فاز قد النزول، عصر يإل
ى هـ  یالدراسـ  هـذه ى فـ  الباحـث  نتـائج و حـصائل  مـن  ّ أن يإل رينش المطاف يینهاى  فو

 هـذه  تّمـت  قـد  ثيح مناقشتهاو هيعل یالوارد االتكاإلش ركذو اهللا خلف يرؤ عيتجم
  .ّيیالعصر ريالتفاس يعل یدكّمؤ

  .التفاسير العصرّيی اهللا، خلف آراء القرآن،قصص  : الرئيسیالمفردات
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  القراءات ختالفا یظاهرى ف النظر إعادی
  »ديز أبو حامد نصر «نظر یوجه من

  فردوسى بمشهد ک بجامعیأستاذ مشار(اإليروانى النجفى  مرتضي(  
  فرع علوم القرآن والحديثب توراكالد یمرحلى ف یطالب (داد رضا یفاطم(  
 حقلى  فى  لذا نيالد مجالى  ف نّييالعلمان العلماء من ديز أبو حامد نصر توركالد عتبري

 يرؤ لـه  ّ  أن ثيـ ح القراءات ختالفا یمسأل الحقول هذه منو ،ّيیالقرآن العلوم مباحث
ّى تبـ كالم المـنهج  عبر یالراهن یالدراس هدفتتس. نيالسالف علماء آراء عن هابعض فرقي
ک ذلوكـ  یالقـراء  مجـال ى  فـ  ديز أبو یدراس یريمس یمعالج ّيیليتحل ینظر معّى  اإلسنادو

 بألفـاظ  یمتعلّقـ  القراءات ختالفا درس ديز أباّ    إن. هايف یالموجود اتّيالكاإلش یمناقش
 يعلـ ي  بتنـ ي یاألشاعر تّجاهال وفقًا اتءالقرا ختالفالّى  العقل ريالتبر ّ  أنى  رتأيو القرآن
ى فـ  قـع ي اتءالقـرا  خـتالف الّى  النقلـ  ريـ التبرّ    أنى  رتـأ ي مـا ك قدمه،و القرآن حدوث
 نـاجم  القراءات تيتثب ّ  أن يروي يبالمعن ءیالقرا جواز ديز أبو عتقدوي. یالسبع األحرف

 بـسبب ک  وذلـ  یمخدوشـ  تّجاهاتواال آلراءا هذه لّك ّ  أن والحال. ّيیالقرش ّيیالعصب عن
  .نيالمستشرق ليأقاو من یمستفاد بعضهاى الت ّيیالخارجو ّيیالداخل التعارضات

  .، سبعی أحرفزيد أبو حامد نصر القراءات، اختالف القرآن، : الرئيسیالمفردات

  الصوم يیآى ف »یالطاق «یلمكل یديجد یدراس
  مهدى المسعودى محّمد  
  ديبإقلاإلسالمّيی  یالحّر یبالجامع مساعد أستاذ  
 سـتعملت ا مـا  اًريثك ّ  فإن. بالغ دور القرآن فهمى  ف النزول عصر أدب یلمعرف ّ  أنّک  ش ال
 مـن  .يئًافش يئًاش الزمن ّيمض عبر هايمعان رتّيتغ نكل يمعنى  ف النزول عصرى  ف لماتك

 ،»الطـاقی  «ى كلمی ه والمشاكل للصعوب فى ترجمتها  القرآن مترجمو التى واجه  الكلمات
 الخالفا  هذ ّ  أن يإل یاإلشار تجدر ماك ؛یعمنّوو یريثك ترجمات لها رواكذ أنّهم ثيح
 ظـر نال إعـادی  إلـي  إضافی هذه، فى دراستنا . أيضًا التفسير يشمل بل فى الترجمی  ينحصر لم
  .يیاآل من المراد فهمى ف دورهاو »یالطاق «یلمك يمعنی معرف إلي تطّرقنا الصوم يیآى ف

  .الطاقی معني معرفی الصوم، آيی ،أحكام القرآن : الرئيسیالمفردات
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  نياآلخر من ليقلو ٭نيّولاأل من یثلّی ميركال يیاآل يإل نظری
   أستاذ مساعد بجامعی إصفهان(مهدى المطيع(  
  طالبان فى مرحلی الماجستير بفرع علوم القرآن والحديث(ى وپيمان كمالوند الخالق محسن(  
 یثالثـ  أصناف يإل اإلنسان قّسمي ما بعد كیالمبار یالواقع یسورى  ف يتعالک و تبار اهللاّ    إن
 یريـ ثك یفئـ و یطائف سبحانه قولي »نوالسابقو یالمشئم أصحابو یمنيالم أصحاب«: يه

 ريالتفاس ّ  إن. نياآلخرى  ف دخلي منهم ليضئو ليقل عددو نيّولاألى  ف تدخل الناس من
 نيّولـ األ نيـي تبو ميالمفـاه ک  لتلـ ّى  النمـوذج  انيالب يإل قتتطّر اتياآل لهذه یالمعروض

  .الزمن یريمسى ف نيالسابق عدد ليتقل قوالاأل هذه الزمّى والزمن الضابط مع نياآلخرو
 اليمـين،  أصحاب اآلخرون، األّولون، السابقون، الواقعی، سوری : الرئيسی المفردات

  .الشمال أصحاب

  تهّيفوكي بالقرآن اإلمام علم
  أستاذ مشارک بالجامعی الحّری بساوی(زاده  قّيوم محمود(  
  بفرع علوم القرآن والحديثتوراكالد یمرحل ىف طالب (ركالشا دمحّم (  
 ظـاهر  التـى تـشمل    الهـدايی  الـشيعی؛  عنـد  فـى الهـدايی    اإلمـام  دور إلي النظر لفت مع

 العلـم  هـذا  ومرتبـی . إللهـىّ ا العلـم  علـي  ويطّلع باهللا قدسّيی عالقی البشر له . وباطنه المجتمع
 اآليـات  ّ  أن كمـا . وإلهّيـی  خاصّـی  مجـارى ومبـادئ    العـادّى ولـه    العلـم  مـن  وأعلـي  أسمي

 المقـالی . وتعـالي  سـبحانه  باهللا متّصل اإلمام علم ّ  أن ذلک وتثبت  إلي موعزی والروايات
 علـم مجـارى    أحـد  تحليلـّى دراسـی    مكتبّى واتّجـاه   منهج استخدام وعبر تستهدف الحالّيی
.  اإلمـام  لعلـم  والواسـعی  الهـاّمی  المناشـئ  كأحد القرآَن األحاديثُ اعتبرت.  اإلمام
 علمهـم  أخـذوا  المعـصومين  األئّمـی  ّ  أن والروايـات،  إرشادات اآليـات   إلي نظًرا فعليه

 لهـذه  بالنـسبی  اإلمـام  دور وعليـه  ؛ الرسـول  علم منهل من القرآن وبطون بالحقائق
 وظهـور  الخالفـات  فى حـلّ   والميزان هو الضابط  فاإلمام ّى وتفسيرّى؛ تبيين هى دور  العلوم

 لـه  القرآن حقائق إلي الوصول ّ  أن الواضح من.  ّىالنب ناحيی من النقلّيی والعلوم الحقائق
  .والمبادئ الحقائق هذه علي الرفيعی، مكانته إلي اعتباًرا اإلمام، فيطّلع وكثيری مجارى شتّي

  .، الظهر والبطنماماإلمامی، علم اإل قرآن،ال : الرئيسیالمفردات


