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  موجز المقاالت
  اإلنسان االقتصادّى من وجهی نظر القرآن

  جواد اإليروانى  
  أستاذ مساعد بالجامعی الرضوّيی للعلوم اإلسالمّيی  
ّ الغرض من اإلنسان االقتصادّى هى أبعاد من سلوكّيات ومعنوّيات اإلنسان التى تعرض               إن

ّ منشأ هذه الدراسی هو االقتصاد الرأسمالّى، مناقشتنا تقع       وبما أن . أمام دراسات االقتصادّيين  
يري المبـدأ الرأسـمالّى اإلنـسان االقتـصادّى     . اإلسالمّيی ولها أهّمّيی بالغی   علي ضوء التعاليم    

ّدّى ّ المنفعی الشخصّيی تنحصر فـى نفعـه المـا        ألن» هو الذى يضيف علي المنفعی الشخصّيی     «
والدنيوّى وطلب هذا النوع من المنفعی إلي جانب العقالنّيی اآللّيی تعتبـر مـن ممّيـزات هـذا                  

الرؤيـی  ّ هذا التعريف لإلنسان االقتصادّى وسـماته مبنـّى علـي مبـادئ                اإلنسان وال شّک أن   
العالمّيی للغرب التى من خصائـصها اإللهّيـات الطبيعّيـی والمـذهب الطبيعـّى والفردانّيـی                

ّ هـذه     ّ الرؤيـی القرآنّيـی فـى هـذا المجـال أن             وفى المقابل، ال ريب أن    . هب المنفعی ومذ
ّ   فإنّـا نـري بوضـوح أن      . »اإلنسان االقتصادّى المطـرود   «السمات والخصائص توعز إلي     

األزمات االجتماعّيی واالقتصادّيی فى القرنين التاسـع عـشر والعـشرين واسـتمرارها فـى               
يل بارز علي عدم كفايی اإلنسان االقتصادّى الـذى وصـفه النظـام             بدايی األلفّيی الثالثی دل   
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فمــا أوردنــاه فــى هــذه الجــولی هــى قــراءی جديــدی ونقــد مــوجز لإلنــسان . الرأســمالّى
وتطّرقنا فى نهايی المطاف إلي تعريـف       . باطلاالقتصادّى الغربّى ومبادئ هذا االتّجاه ال     

  .لذكر الحكيماإلنسان االقتصادّى المطلوب وخصائصه من منظور ا
  . اإلنسان االقتصادّى، المبدأ الرأسمالّى، االقتصاد القرآنّى: الرئيسیالمفردات

  ّيیدراسی معني الدين فى استعماالته القرآن
  زاده اس إسماعيلىعّب  
  أستاذ مساعد بجامعی فردوسى  

ثـی هـى    مّری فى القرآن الكريم وفى معان ثال  ۱۰۱ومشتقّاته  » الدين«لقد استعملت ماّدی    
والمعنـي األّول يـستعمل حينمـا       . النظام والشريعی؛ الجزاء والمكافـای؛ القـرض والـدَّين        

والمعني الثـانى يجـيء علـي بنـاء اسـم المفعـول             » الدين«تحّولت هذه الماّدی إلي هيأی      
والمعنـي  ) يـوم الـدين   (ووردت علي هيأی تركيب المضاف والمـضاف إليـه          ) المدين(

ّ فـى أربـع آيـات مـن الـذكر         والجـدير بالـذكر أن    . »الـدين «الثالث يستعمل علي هيـأی      
التـى اسـتعملت فيهـا هـذه        ) ۱/ ؛ المـاعون  ۷/ ؛ التين ۹/ ؛ االنفطار ۶/ الذاريات(الحكيم  

الكلمی، ذكـر أكثـر المتـرجمين والمفـّسرين لهـا معنًـي غيـر الـدين والـشريعی، خالفًـا                   
يـات والفهـم الـسباقّى      لمواضع اسـتعمالها األخـري، ولكـن الدراسـی الـدقيقی لهـذه اآل             

ّ فى هذه المواضـع وخاصّـی فـى اآليـات الـثالث األخيـری، لـيس            والسياقّى لها تثبت أن   
ّ هـذا    معني كلمی الـدين إال النظـام والـشريعی وخـصوص ديـن اإلسـالم وال يخفـي أن                  

  .المعني فى سوری الذاريات راجح
النفطـار، سـوری     الدين، يوم الـدين، سـوری الـذاريات، سـوری ا           : الرئيسی المفردات

  .التين، سوری الماعون

  االتّساع المعنوّى للدعاء فى القرآن
   بجامعی إصفهانمشاركی  یأستاذ(أعظم پرچم(  
   طالبی فى مرحلی الدكتورا بفرع علوم القرآن والحديث(مستانه أبوترابيان(  

أسـلوب  فى القرآن الكريم علي   » موضع الدعاء المعنوىّ  «تعرض الدراسی الراهنی تبيين     
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ّ علم دالالت األلفاظ التوصيفّى تدرس صلی كلمی           دالالت األلفاظ التوصيفّى، فإن    علم
ففى االسـتعمال الوحيـانّى لهـذه الكلمـی         . الدعاء بالكلمات المتعلّقی فى القرآن الكريم     

لهـا عالقـی    ... نري كلمات كالطلب والبالء واالستغاثی والتضّرع والعبـادی واالسـتغفار و          
ومن الخصائص الهاّمی لعرض المباحث الداللّيی والمعنوّيی       . نوّيی بهذه الكلمی  داللّيی ومع 

للدعاء هى الكشف عن العالقی المعنوّيی العميقـی مـع بقّيـی الكلمـات الـواردی فـى هـذا                  
ّ هذه العالقی سّببت تأثّر كلمی الدعاء التاّم عن الكلمـات             فإن. الحقل فى القرآن الكريم   

ففى المـاّدی الراهنـی نحـاول عبـر         . لمعنوّى المستقّر فى هذه الكلمات    المجاوری لها والنظام ا   
إيضاح االتّـساع المعنـوّى للـدعاء أن نـشير          إضافی إلي   معالجی هذه الصالت والعالئق و    

  .إلي أسلوب تكامل اإلنسان حسب مراتبه، كتقريب فى علم دالالت األلفاظ وتطّورها
ّى، ميدان علم داللـی األلفـاظ، الـدعاء،          القرآن، االتّساع المعنو   : الرئيسی المفردات

  .عالقی التجاور، عالقی التبادل

  قصص القرآن عند محّمد عابد الجابرّى
   أستاذ مشارك بجامعی طهران(محّمدعلى مهدوى راد(  
   طالبان فى مرحلی الدكتورا بفرع علوم القرآن والحديث(أمير عطاءاهللا جّبارى ونرگس بهشتى(  

الجابرى مفكّر معتزلّى جديد ومعاصـر الـذى نـاقش وعـالج قـصص              يعتبر محّمد عابد    
مـن  يحاول الجابرى أن يعرض ويصنع بيئی دعـوی اإلسـالم           . القرآن علي ترتيب نزولها   

ّ   فهـو يـري أن    .  الفتًا إلي كيفّيی قصص القـرآن المنزّلـی علـي النبـّى األعظـم             جديد  
يفّيی تعامله مـع الجمـاهير       وك القصص القرآنّيی كمرآی عارضی لمراحل رسالی النبىّ      

لقد ناقشنا فى هذه المناقشی وجهی نظر الجابرّى كما فنّـدنا رؤيتـه             . فى اعتناقهم اإلسالم  
فإنّـا  . وأومأنا فى مجالها الالئق إلي ترتيب نزول القرآن وعرض لواقع قـصص القـرآن             

س ّ االتّجاه الجابرّى حـول قـصص القـرآن مبنـّى علـي أسـا                عبر هذه المعالجی نري أن    
وقد تـّم هـذا علـي غـرار نـستطيع أن نعتبـره       . مبادئ المعتزلی الحديثی فى ثوبها القشيب  

  .قراءی جديدی ومتطّوری عن االتّجاه االعتزالّى الحديث الهادف لقصص القرآن
 المعتزلی الحديثی، الجـابرّى، قـصص القـرآن، ترتيـب النـزول،         : الرئيسی المفردات

  .عرض لواقع القصص، المستشرقون
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  ومكانی التاريخ فى تفسير القرآن الكريم؛ دور
  مركّزًا علي تاريخ العصر الجاهلّى

   علي التوالى أستاذ مشارک وأستاذ مساعد بجامعی طهران(قاسم الفائز ومحّمدرضا شاهرودى(  
  طالب فى مرحلی الدكتورا بفرع علوم القرآن والحديث(بخش  سعيد گالب(  

خ وخاصّی تاريخ العصر الجاهلّى يعتبر كأحـد القـرائن        ّ لفت النظر إلي التاري      ال ريب أن  
ولـسنا  . الهاّمی فى فهم النصّ التاريخّى وهذا أمر الزم وأكيد فى فهم القـرآن وتفـسيره              

كمـا  . ّ لتاريخ العصر الجاهلّى دور هاّم فـى فهـم كثيـر مـن اآليـات وتفـسيرها                   نشّک أن 
فــر مــن األحكــام التأسيــسّيی يلعــب دوًرا بــالغ األهّمّيــی فــى معرفتــه وتفــسيره شــطر وا 

ّ معرفی شتّي السنن واآلداب المتعلّقـی بالعـصر الجـاهلّى             فإن. واإلمضائّيی للقرآن الكريم  
كاآلداب والسنن العبادّيی ومناسک الحّج والـشؤون والـسلوكات االجتمـاعّيی والعـائلّيی             

 المتعلّقـی بهـذه     واآلداب االقتصادّيی والتجارّيی، لها مكانی هاّمی فى فهم ومعرفی اآليـات          
ّ الوقوف علي العقائد والقناعات واألديان الموجودی فـى العـصر             وال يخفي أن  . الشؤون

  .الجاهلّى سيلقى الضوء علي معرفی صعيد نزول القرآن الكريم وفهم كثير من آياته
 التاريخ، التفسير، تـاريخ العـصر الجـاهلّى، دور تـاريخ العـصر              : الرئيسی المفردات
  .لتفسيرالجاهلّى فى ا

  أقسام أسباب النزول فى روايات الفريقين
  د مهدى أحمدى نيكالسّي  
  عضو الهيأی التدريسّيی بالجامعی الرضوّيی للعلوم اإلسالمّيی  

ّ البحـث عـن الروايـات الـواردی حـول أسـباب النـزول مـن أهـّم                     ال شّک وال ريـب أن     
 القـرآن فـى األحقـاب الماضـيی         ـ الحديثّيی التى قد أكترث لها باحثو       المباحث القرآنّيی 

كما تجدر اإلشـاری    . ی ويلعب دوًرا هاما فى مجال الفهم الصحيح آليات القرآن         والحالّي
ّ البحــث فــى أقــسام أســباب النــزول وتعيــين قــسمها الــصحيح والمناســب مــن  إلــي أن

فهـذه الدراسـی،    . المباحث الهاّمی التى لـم تنـاقش فـى الفتـرات الـسالفی بـشكل واسـع                
 من األسلوب التوصيفّى ـ التحليلّى، ترمى إلي بيان أقسام أسـباب النـزول فـى     دیمستفي

مقام الثبوت واإلثبات وعرض نماذج لها وتحليـل كـلّ واحـد منهـا واسـتهدفت بهـذه                  
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  . معالجی ومناقشی جانب من جوانب الروايات الواردی حول أسباب النزولالوتيری
سام أســباب النــزول، الروايــات  القــرآن، ســبب النــزول، أقــ: الرئيــسیالمفــردات

  .التفسيرّيی، التفسير األثرّى

  نطاق النزعات التفسيرّيی
  العالمّيیبجامعی المصطفي أستاذ مساعد (زاده  محّمد قربان(  
  أستاذ مساعد بجامعی فردوسى بمشهد(دحسن الرستمى محّم(  

هم وآثـارهم   لقد فّسر المفّسرون القـرآن علـي طريقـی أحـدثت تنّوًعـا كثيـًرا فـى كتـب                  
ّ هذا التنّوع والتكثّر فى مجال التفـسير إلـي            والسؤال الذى يطرح نفسه هو أن     . التفسيرّيی

أّى حّد مسموح به؟ وحينما نلفت النظر إلي التفكيک المعنوّى بين األساليب والنزعات             
 مـن  ّ اتّساع التفسير وتوسيعه فى حقل النزعات التفسيرّيی أكثر        ، لنا أن نقول أن    ّيیالتفسير

لقـد بـسط المفـّسرون الكـالم فـى هـذا المـضمار              . حقل األساليب والمناهج التفسيرّيی   
ّ نطـاق     ولنا أن نوعز إلي أن    . وأوجدوا تنّوًعا الفتًا للنظر فى كتاباتهم وآثارهم التفسيرّيی       

هذا االستيعاب والتطّور يتعلّق بمدي حاجات المفّسرين وحصائلهم العلمّيی كما يتعلّـق            
الدراسی الراهنی عرضت رؤيـی حـديثی حـول النزعـات           .  القواعد التفسيرّيی  بمدي رعايی 

  .التفسيرّيی وضروری التفكيک والتمييز بين األساليب والنزعات التفسيرّيی
 النزعات التفسيرّيی، األلـوان التفـسيرّيی، النزعـات الحـديثی فـى       : الرئيسی المفردات

  .التفسير

  دراسی التناسب فى آيات القرآن الكريم
  علي أساس مبدأ التعاون لجرايص

  غالمعّباس سعيدى  
  أستاذ مساعد بالجامعی الرضوّيی للعلوم اإلسالمّيی  

 المعاندون وعديمو األفكار الصائبی مسألی عدم       لقد طرح منذ زمن الرسول األعظم     
كما طرحه المستشرقون المغرضون فى الفترات      .  واالنسجام بين اآلى القرآنّيی    التناسب
. ری واستهدفوا إدخال الخلل، علي مزعومهم الباطـل، علـي بالغـی كـالم الـوحى               األخي
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 يساعدنا فى هذا المجال مبدأ التعاون لجرايص الذى يعتبر من النظرّيات المعروفی    ومّما
هذه النظرّيی تساعدنا فى دراسی النصّ ومعالجی كيفّيـی إرسـال النبـأ       . فى حقل علم اللغی   

توليد المعانى الضمنّيی فى النصّ وتلقّيها وكان لها        أسلوب  ى  وتلقّى النبأ كما تساعدنا ف    
استهدفت . دور هاّم إلي عصرنا الراهن فى اإلشعار بالوجوه األدبّيی الموجودی فى النصّ           

لتناسـب فـى اآلى     إلـي ا  هذه الدراسی، مستفيدًی من مبدأ التعاون لجرايص، نظری شاملی          
غّى للرؤيـی المخـالفی للتناسـب الظـاهرّى         القرآنّيی، كما صّوبت عرض تبرير لغوّى وبال      

  .فى آيات القرآن الكريم
 القـرآن الكـريم، اآليـات، جـرايص، مبـدأ التعـاون، المعنـي               : الرئيـسی  المفردات

  .الضمنّى، المستشرقون


