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  استهالل

إشكاالةة المككذاهب اككال اإسكالل إشككاالةة مر جككةم اإكال لكك ا مككن إشكاالةة ال إككي الككد  ال   جكا  ا د ككا  اإككال  
إشاالةة  الزل  ل د ن امثاًل الد ن المسةحال " عانال" من إشاالةة ال إي الد  ال له ا جد أ  ه اك برو ستانت و اثولةك 

 ما أ  إشاالةة المذاهب هال ل ا من إشاالةة أخرى هال إشاالةة الممارسة السةاسةة االصرا  السةاسكال وأرثوذ سم 
 ست يد من  اريخ االنقسال المذهبال اال المجتمعات اإسالمةة على مر التكاريخ ومكن ثكي   كذه هكذق االنقسكال مجكددًا 

ض ن عككات التمككذهب وال سككةما ا نككدا  لتحقيككأ أاككراا سةاسككةةم ونيككش إن ككا ننككإد اككال السكك وات ا خيككرة بككروز  عكك
السةاسةة التال مرت  الم طقة مؤخرًا  تأكد أهمةة طرح محور سؤال التقريب بين المذاهب لما له من أثر اال الحد من 
االنتقككا  ال ككا   مككن هككذق ا نككدا  السةاسككةةلل واككال هككذا السككةام  قككدل مجلككة "نصككوص معاصككرة" مسككاهمة  ككمن 

 ة مو و  التقريب بين المذاهبل المساهمات الكثيرة اال معالج
 

هكككم مككن اصككلةة "نصككوص معاصككرة" المع ةككة  ككال كر الككد  ال 1428-ل2007 ضككمن العككدد العاشككر  ر ةكك   
المعاصكر الجك ا ا ول مكن مو ككو  "سكؤال التقريكب بككين المكذاهب أورام لكادة"  ملكا للعككدد  اإ كااة إلكى ااتتانةككة 

 ودراسات وقرااةل 
 

 االاتتانةة 
حرير المجلة نيدر نب هللا ااتتانةة العدد المع ونة بك "أعمال شريعتال من الثورة إلى اإصكالح" قدل رئةس   

نيكش   كاول التكأثير الكذه أندثتكه أاككار شكريعتال علكى السككانة اإ رانةكة  نكال قكلت نكيكرقم نيكش  تأككد  ةم كة أاكككار 
خالل معراة عدد ما ُ تب نول شريعتال اال إ را  شريعتال على المثقا والكا ب اإ رانال والحةاة الثقافةة اإ رانةة من 

من دراسات الذه  ع ال إنن ال المثقا اإ رانال  أاكار ونكريات شريعتالم و ذلك من خالل نجي  داول  تب شريعتال 
التككال لعلككت عقككد السككجعي ات هككو عقككد شككريعتالم  اإ ككااة لالهتمككال بترلمككة  تجككه لل ككة العر ةككةم  مككا   ككاول الكا ككب 

ةسكةة لإةم كة أعمكال شكريعتال علكى العقكل اإ رانكال التكال هكال نتةجكة ن عكة ثقااكة ا  كد ولولةا التكال  كا  ا سجاب الرئ
 حملإا وال قكد الكداخلال  كد الحةكاة الد  ةكة اإ رانةكة وال سكةما أ  نقكدق لكي  صكب اكال صكالض النكاقم ويتضكض اال جكاق 

االسكتبداد والثكانال ال قكده الثكائر  كد المقكوالت ال قده لدى شريعتال اال ا جاهين: ا ول ال قده الثائر  د الطجقةة و 
الد  ةة التال  عتقد أنإا لعبت دورًا اال  خلا المسلمينم  ما   اول الكا ب شخصةة شريعتال التكال  كذهب  أنإكا  انكت 

أه –ذات مصداقةة على مستوى الرأه العالم و  اول الكا ب خط شريعتال ال ككره الكذه أعكاد  أسكةس   كيكرق ال قكده 
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َ  من علي االلتما  ونةاد ة العلكي  -الخط شريعت اال عقد التسعي ات على أساسةات علي المعراة واال ستمولولةا بداًل
 عد التخلال عن ا  د ولولةا ونقدها  ما ع د سكرو،م أو  أسكةس الثقااكة الصكوفةة اإ مانةكة منكروعًا بكد اًل  دلجكة 

أ  مكن نقكوم شكريعتال علكى المإتمكين  أعمالكه نقكدق الحةاة  ما ع د شجستره وملكةا م واال ا خير  رى نكب هللا  ك
واالست ادة من  جر تهم  ما  تح ظ على ا سلوب الدعائال التإكويلال الكذه  سكتخدمه الكجعض بإكدا إنةكاا شكريعتالم 
ويرى  أ  إعادة قرااة شريعتال الستخالص العبر  ستدعال التواز  اال مطالعة أعماله  طريأ ال   حو م حى التججيل 

 و الت سيأ والتضليلل وال  تجه نح
 

 ملا العدد 
 ي اال العدد مقار ة ملا العدد " سؤال التقريب بين المذاهب أورام لادة" اال ل اق ا ول من خالل نوار  

 وخمسة  حو ل
 

ا ال الحوار المع و  بك "اإمال على علةه السالل بين اإمامة ومنرو  الوندة اإسالمةة: قرااة لد دة"  
حمد واعظ زادق الخراسانال ال قةه وعالي الد ن الجارز ومن م كتره التقريب بين المذاهبم نيش الُمعد م  النةخ م

  اول الحوار ال قاط التالةة: أهمةة الحاومة اال النريعة اإسالمةةم شرائط الحاكي اال اإساللم خطأ شائ  اال اإي 
والرعةةم أهمةة البةعة اال ال قه السةاسال اقه السلطة ع د أهل الس تةم صالنةات الحاكي اإسالمالم نقوم الحاكي 

اإسالمالم لماذا لي  طالب اإمال علال علةه السالل  حقه اال الخالاة؟!م نقطة  عا اال القرااة النةعةة لموقف 
اإمال علال علةه الساللم اعتراا اإمال علال علةه السالل  خالاة الثالثة السا قين واأ ا ولوية الثانةة:  خري  

ة  اريخةة هامتة اال موقف اإمال علال علةه السالل من الخالاة السا قةم ما هال الصورة الحقةقةة اقإالم وثةق
للمإالرين وا نصار؟م مطالعة  اريخةة مثيرة لحادثة السقة ةم لماذا مال المسلمو  لمجا عة أبال  ار دو  علال 

م ال قةه والمثقا اال الدولة اإسالمةة: نكرية لد دة اال اضائل أبال  ارم  رورة التميي  بين الصحا ة والم ااقين
مناكل وث راتم اإسالل السةاسال بين سلطة النعب وسلطة ال قةهم مسألة التقريب اال العصر الراهن: ال قريب من 
دو  اعتراام مرلعةة ند ش ال د ر أل ند ش الثقلين: نكرية ا ستاذ البرولردهم منرو  معجي ل ة القرآ  وسرت 

 فم وأعد  رلمة هذا الحوار نيدر نب هللال بالاته: عرا و عري
واال الجحش ا ول المع و  بك "اإمامة والوندةم قرااة نقد ة لمقوالت النةخ واعظ زادق الخراسانال" للسيد 
ص اال علي الكالل اإمامال والمدارس السلفةةم وهو  محمد الق وي ال الجانش وا ستاذ اال الحوزة العلمةة والمتخصت

ار الُمعد م  النةخ محمد واعظ زادق الخراسانال المع و  بك "اإمال على علةه السالل بين اإمامة قرااة نقد ة للحو 
ومنرو  الوندة اإسالمةة: قرااة لد دة"م نيش   اول الكا ب اال هذا الجحش ال قاط التالةة: هل البةعة طريأ إ  اا 

ل اير النرعال إلى  شرعال؟! هل نالت خالاة أبال  ار ر ا النرعةة على ناومة الحاكي؟ هل الضرورة  حوت
المإالرين وا نصار لمةعإي؟ هل  متت البةعة ا ولى  اختةار ال اس؟ المخال و  لخالاة أبال  ار  انوا أاراد 
معدود ن؟ هل  ا  اإمال علال علةه السالل  ؤمن  نرعةة خالاة الخل اا؟ وق ة م  رسالة علال علةه السالل 

ألة عدل رغجة اإمال علال  الخالاة؟ هل  ا   علالت أ ا  ار  اختةارق؟ هل امتدح علال لمعاويةم ما هو السرت اال مس
علةه السالل أاعال أبال  ار وعمر؟ النإيد مطإره وانتقاد علال علةه السالل للخل اام هل  انت خالاة أبال  ار خطة 

ة قبل أ   كإر على أرا الواق ؟ رسالة معاوية لمحمد بن أبال  ارم شإادة  عض العلماا من ال ريقينم الوندة  معدت
مقابل الت ازل عن أصول المذهب! ما الذه نج ةه من الداا  عن المإالرين وا نصار؟ هل أمر السيد البرولرده 

 بإذا؟ وأعد  رلمة هذا الجحش النةخ  اظي خلال 
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حقأ" للنةخ لع ر واال الجحش الثانال المع و  بك "االنسجال اإسالمال والوندة القومةة: دراسات لم اخات الت 
السجحانال مرل  التقليد وا ستاذ الجارز اال الحوزة العلمةة  مد  ة قي اإ رانةة ومن أشإر الجانثين المعاصرين اال 
علي الكاللم نيش   اول الكا ب اال المقدمة  أ  الحد ش عن اال حاد والوندة ال  حتاج إلى بره ةم  ما أ  الوندة 

 عة القومةة االثانةة مراو ة اال اإساللم اال  عة القومةة  حمل معإا معطةات القومةة والوط ةة  ختلا عن ال 
مراو ة وسلبةة  نإا  ع ال أاضلةة قول على آخرينم  ما أنإا نوٌ  من عجادة الِعرمم بي ما أ  اال حاد القومال 

الكا ب ال قاط التالةة: والوط ال م إول إ جابالم اإو م إول اطره؛ اكل إنسا   ر طه بوط ه عالقة عاطفةةم و  اول 
المدح القرآنال لال حاد والذل لالننطار والتنكالم االنسجال والتضامن اإسالمالم اإنسجال اإسالمال اال ظالل 
المذاكرة والحوارم  عاو  علماا ال ريقين اال العصور السا قة  عصر الصادقين عليإما السالل واالنسجال اإسالمالم 

نةعة مرور  اريخال هالمم التقريب اال العصر الحد شم اتوى النةخ شلتوتم التعاو  العلمال بين الس ة وال
% من ال تاوىم رسائل الود بين النةخ سلةي والسيد 99البرولرده واالعتقاد  اشتراك ال قإين النةعال والس ال اال 

لمة هذا الجحش نيدر البرولردهم الحر ة السلفةة واال جاق التم يقالم ن ظ ا صالة ونما ة الترا  اإسالمالم وأعد  ر 
 نب هللال 
واال الجحش الثالش المع و  بك "الترا  الحد ثال ع د الس تة والنةعة: محاولة العتراا متجادل" للد تور لع ر  

نكونالم الجانش وا ستاذ المنارك اال علول القرآ   جامعة قيم نيش   اول الكا ب ال قاط التالةة: الوندة اإسالمةة 
نةةم م إ  السلا الصالض اال التعامل م   را  اآلخر من خالل  سيرة السلا الصالض الس تال بين ا صالة والناال 

 جاق رواة النةعةم  أثير إعراا ال ريقين عن روا ات  عضإي اال  عطيل الس تة ال بويتةم روا ة السلا الصالض للس تة 
جارها لدى السلا الصالض من أهل الس تةم عن أئمة أهل البيت عليإي السالل وأصحابإيم أسانيد أهل البيت ومدى اعت

سيرة السلا الصالض للنةعة اال التعامل م  رواة أهل الس تةم سيرة السلا الصالض للنةعة اال التعامل م  روا ات 
 أهل الس تةم صحة الروا ات ال بوية  هل الس ة ومن ولإة نكر ا ئمة عليإي الساللل 

عر ال" لألستاذ -لعالقات الثقافةة بين المسلمين: منرو   قارب إ رانالواال الجحش الرا   المع و  بك "  نةط ا 
الد تور محمد علال آذر شب ا ستاذ اال لامعة طإرا م والمستنار الثقااال اإ رانال السابأ اال سوريام وال اشط اال 

نةط التعاو  مع ى الثقااة ودورهام مجاالت    مجم  التقريب بين المذاهبم نيش   اول الكا ب ال قاط التالةة:
الثقااال بين إ را  والعرب من خالل  و وح الخطاب اإ رانالم االهتمال الكبير المولود اال إ را  لتعلي الل ة العر ةة 
واالهتمال ال سبال المولود ع د العرب لتعلي الل ة ال ارسةةم االهتمال المتجادل اال نقل ا دبم االهتمال بتجادل ال كر 

المنترك  الجم  بين القومال واإسالمالم االهتمال المنترك  االستقالل العلمالم االهتمال  ا صيل المعاصرم االهتمال
 المنترك  موالإة ال  و الثقااالم التعاو  التراثالم التعاو  ال  الم التعاو  اال نقل صةانة الوندة الوط ةةمل 

ال  وا نصوص نإ  واال الجحش الخامس المع و  بك "منرو  االنسجال والتضامن اإسالمال: قرااة ا 
البالاة" لألستاذ الجانش نامد بور رستمالم نيش   اول الكا ب اال المقدمة أ  االلتما  واال حاد لإما دالالت 
إ جابةة ولك إما  مان أ   حصال اال ا مور الجاطلة أ ضام وعلى هذا  جب أ   تأسسا على أساس الحأ والحقةقةم 

اإسالمةة: الضرورات والوالجاتم الوندة واالنسجال  رورة عقلةةم آثار  نيش   اول الكا ب ال قاط التالةة: الوندة
التقارب اإسالمال ونتائجهم الوندة اإسالمةة: الموان  والتحد ات الموالإةم وثةقة الوندة اإسالمةة: أسلوب عملالم 

 وأعد  رلمة هذا الجحش نسين الكاظمالل 
 

 الدراسات 
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  متعلقكة بدراسككة المك إ  ال لسكك الم والمك إ  السككةاولولال اككال  ضكمن العككدد  سك  دراسككات عالجكت موا ككة 
إثجكات ولكود هللام واإمامككة والتكاريخم والت سككير التج يوكال والمو كوعالم وا ناككال الحاومةكة و قككد ر المصكلحةم وعككن 

 عالقة الل تين العر ةة وال ارسةةم والكعجة  قبلة أولى للمسلمينل  
ولولةكا ال لسك ة اإسكالمةة: قكرااة اكال ع اصكر الضكعا ومقترنكات اكال ا ال الدراسة ا ولى المع ونة بكك " اث

اإصالح الم إجال" للد تور عبد الحسين خسرو  اقم ا سكتاذ الجكامعال وعضكو الإيوكة العلمةكة لمر ك  الثقااكة وال ككر 
ول السك ة اإسالمالم نيش   اول الكا ب اال  مإيد الدراسة التحوالت التال طرأت على م إول ال لس ةم ثي  طرم لم إ

العليم و ب ال ال لس ة اإسالمةة لتعاريف متعددة لل لسك ةم ويإكدا الكا كب مكن هكذق الدارسكة معالجكة مثالكب المك إ  
ال لس ال و بوا ه ونقكاط  كعا ال عكل ال لسك ال واقتكراح مك إ  السك الم نيكش   كاول الكا كب اكال هكذق الدراسكة ال قكاط 

المكك إ  وال لسكك ة اإسككالمةةم  وصككةف المكك إ  ال لسكك الم إعاقككات التالةككة: المصككطلحات الرئةسككةة الجاثولولةككا وعلككي 
المكك إ  ال لسكك الم المكك إ  ال لسكك ال المقتككرحم ع اصككر الضككعا اككال مسككائل ال لسكك ة اإسككالمةة مككن خككالل  أسككلمة 
ال لسكك ة ومعضككل الإويككةم العكك وا عككن الجعككد العملككال وال ككرم اككال التجريككد الميتككااي يقالم قلككة  واصككل ال لسكك ة مكك  

لد  ةة! عدل االهتمال  جدت كة التعكارا بكين ال لسك ة والك ص الكد  ال!! غةكاب أو   ييكب الجإكود ال لسكفةة ال صوص ا
ال ر ةة عن ال لس ة اإسالمةة!! واال خا مة الدراسة  قدل مقترنات لل إوا  ال لس ة اإسكالمةة المعاصكرة  ضكم ت 

ل لسك ال اإسكالمال  كر جط  عكدد مكن المحكاور  أ  القةال  أه ننكاط لكذره  سكتإدا إنكدا  نقلكة و طكوير اكال ال عكل ا
الجحثةة م إا اسكت جاط الم كا ةي العقلةكة مكن ال صكوص الد  ةكة واكأ م إجةكة علمةكة مو كوعةة والعمكل علكى إلكراا 
مقارنات متق ة بين المعارا الد  ةة والمعطةات ال لسفةة واأ مكدارس المنكاا واإشكرام والحامكة المتعالةكةم والعمكل 

 ة اإسالمةة لدراسة اانصة  آلةات عصرية وإعادة  ةالة الماوناتم واستالل ال لس ات المضااة على إخضا  ال لس
علول العقلةة واأ رؤيكة  اريخةكة  حليلةكةم والقةكال  عملةكة من العلول العقلةة اإسالمةة  غةة  وظة إا اال المقوالت وال

ككاد ال لسكك ةم قككرااة المجانككش ال لسككفةة اإسككالمةة قككرااة  ت ككااي ومتطلجككات  ككة آلراا ومصكك  ات ُنقت دراسككة و حليككل قةمةت
د  رلمة هكذق العصرم قرااة  اريخ نقد و حليل ال لس ة اإسالمةةم االهتمال  الدراسة المقارنة للمذاهب ال لسفةةم وأع

 الدراسة عبد الإاده الموسوهل   
واال الدراسة الثانةكة المع ونكة بكك "المك إ  السكةاولولال اكال إثجكات ولكود هللا: دراسكة نقد كة مقارنكة لم كاه  
إثجات المبدأ" للد تور السيد محمد علال د جالال ا ستاذ الجامعال وعضو الإيوة العلمةة  جامعة طإرا م نيكش   كاول 

دمكة الدراسكة الم كاه  الكالمةكة وال لسكفةة إثجكات ولكود هللا سكجحانه و عكالىم ويحكاول م اقنكة الرؤيكة الكا ب اال مق
السةاولولةة لمعراة هللا سجحانه نيش  رى  أ  القرآ  الكريي  تضمن مثل هكذا السكبيل وإ   كا  مالنككة غةكاب هكذا 

المك إ  اكال الالهكوت المسكةحال ماانتكه   عكل  الم إ  عن اإلإةات اإسالمةة المعاصرة وا كض لكدًا بي مكا انتكل هكذا
الضرورة التاريخةةم و  اول الكا كب اكال هكذق الدراسكة ال قكاط التالةكة:  كاريخ الجحكش عكن هللا اكال الكد انتين المسكةحةة 
واإسالمةة من خالل  الالهوت المسةحالم اإلإةات اإسالمةةمم هللا اال آمال الجنر ومطامحإي قرااة سةاولولةة من 

 عريككف ال بككال  عقككوب علةككه السككالل يم متككدولولةا وسككةاولولةا ا مككلم ولككود هللا التسككوي  العقالنككال لألمككلم خككالل  
إشاالةات على الدليل السةاولولال على ولود هللا داا  وم ااحةم ويست ت  الكا ب اال نإا ة هذق الدراسكة أ  بكراهين 

مختل كًا ع إكا اكال الالهكوت ال ر كالم ولككن  كالراي مكن أ  وطرم معراة هللا سجحانه و عالى اال اإلإةات أخذت مسارًا 
سبل معراة هللا اإسالمةة  انت اال نرز من التنتت والت و  اير الضروره نتةجة اعتمادها على التولإات القرآنةكة 
اإ  التولإات الحد ثة اكال الالهكوت المسكةحال التكال اكدت مسكحة علمةكة وسكةاولولةة بوسكعإا إاسكاح المجكال أمكال 

لد دة لمعراة هللا اكال نيك  ال ككر اإسكالمال المعاصكرم  كذلك  سكت ت  أ  ا مكل اكال الحةكاة لك ا مكن الب ةكة   صورات
مصدر بش ا مل اال الحةاة اير أ  ال كرة العلمةة المعاصرة سكواا  -أه الب ةة–الداخلةة للإوية اإنسانةة التال هال 

This file was downloaded from QuranicThought.com



نة لإذا ا ملم وهذق ال كرة العامة للحةاة وهذا النوم كانت اال العالي الالمت اهال اال الص ر أو الكبر ال  عرا  ما
 وا مل لن  او  معقواًل من دو  ااتراا ولود هللا سجحانهل 

واال الدراسة الثالثة المع ونة بك "اإمامة والصيرورة التاريخةة:  ةف   يتر م إول اإمامة ع د النةعة  مرور 
ا ب اإ رانال المعروا والمتخصص اال ال لس ة وال كر السةاسكالم ال من؟" للنةخ محسن  د ور االستاذ الجامعال والك

نيككش   ككاول الكا ككب اككال هككذق الدراسككة ال قككاط التالةككة: العكك اا الحسككي ال بككين التإيككة  العككاط ال والقككرااة العقالنةككة 
ل م إول اإ مامة: ال إضويةم الحسين واإصالح الد  الم ا جا  الحسين اال ممارسة نر ة نقد ة إصالنةة د  ةةم  حوت

من  لمات الحسين إلى  لمات الخطجاا وقراا الع اام إطانة الم إول الجد د لإلمامة  العقالنةة الد  ةةم ظإور مقولة 
الُجعد ما اوم الجنره اال اإمال  عد القكر  الثالكش الإجكرهم ظإكور الت كويض وانقسكال المجتمك  النكةعال إزااقم ن كوذ 

ل إلى الثقااة النةعةة  ل ودورق اال إقصاا الكونال والقكرآ م اسكتمرار المسكيرة الت ويض المعدَّ المعتدلةم الت ويض المعدَّ
ا علكى  حكوتالت م إكول اإمامكةم وأعكدت  اكال  حد كد الموقكف مكن ال قإكاام قراا كا  للمكذهب النكةعال!!  كأثير التصكوت

  رلمة هذق الدراسة م ال  اقرل  
ة نقد ة آلراا  د ور نكول اإمامكة والتكاريخ" للكد تور واال الدراسة الرا عة المع ونة بك "ه وات ال اقد ن: قراا

محمد محمد ر ائال االستاذ المساعد  جامعة طإرا م وهكال قكرااة نقد كة للدراسكة التكال أعكدها النكةخ محسكن  كد ور 
المع ونة بك "اإمامة والصيرورة التاريخةة:  ةف   يتر م إول اإمامة ع د النةعة  مرور ال من؟" نيكش   كاول الكا كب 
اال مقدمة الدراسة النكبإات التكال طرنإكا  كد ور نكول اإمامكة وهكال أ  خصكائص اإمامكة  انكت مختل كة اكال اليكول 
ا ول ع إا اال العصور الالنقةم وإشاالةة   ويض هللا سكجحانه و عكالى للرسكول ا عككي صكلى هللا علةكه وآلكه وسكلي 

والمعا،م  مكا   اولكت الدراسكة ال قكاط التالةكة: عكدل وا ئمة اال خلأ العالي وأمر الد ن و دبير شوو  الجنر والرزم 
اال  حليل م اخ صدور  لمات  -أه  د ور–الت اقض بين مؤهالت اإمامة و ين مسألة ال صت وال صبم خطأ الكا ب 

اإمال الحسين علةه الساللم م الطات الكا ب والخلط بين اإمامة والبةعةم العصمة من خصائص اإمامةم علي ال يب 
الخاصةة والثبوتم ه وات الكا ب المحترل ومسألة الت ويضم واال نإا ة الدراسة  تعرا الكا ب لوق كات ختامةكة بين 

م   د ور من أ  ه اك من الخطا ات ما  حتاج طرنإكا لمحكةط علمكال أككاد مال متخصكص ال أ   طكرح اكال المحااكل 
لك أنه نتةجكة عكدل اسكت ادة  كد ور مكن نككال العامة  ما أ  است تجات  د ور لةس لإا مست د من  تاٍب وال س ةم  ذ

وال ة ال قةه صمي  د ور أ   إ ت أر ا  ال كال الكذه  عتمكد علكى إمامكة أميكر المكؤم ين وأوالدقم وأعكدت  رلمكة هكذق 
 الدراسة م ال  اقرل   

ال واكال الدراسكة الخامسككة المع ونكة بككك "الت سكير التج يوككال والت سكير المو ككوعال: مطالعكة  قويمةككة نقد كة اكك
صكال للت سكير  نكرية السيد الصدر" للنكةخ محمكد اكاكر الميبكدهم الجانكش اكال الحكوزة العلمةكة ورئكةس المر ك  التخصت
وعلول القرآ م نيش   اول الكا ب اال مقدمة الدراسة أ    و  و عدد   سكير القكرآ  الككريي  رلك  إلكى أسكاس المك إ  

السكيد محمكد  كاقر الصكدر ر ك  علكى ا جكاهين رئةسكيين  واختالا أسلوب الت سير و  اوت ا جاهات الت سيرم  مكا أ 
و إدا هكذق الدراسكة لدراسكة  -أه المو وعال–لحر ة   سير القرآ  الكريي هما اال جاق التج ئيال واال جاق التونيده 

 نكرية السيد الصدر على هذا الصعيدم نيش   اولت الدراسة ال قكاط التالةكة: الت سكير ا نكوا  وا قسكال وا شكاال مكن
كة السكيد  خالل  م طلقات الت وت  اال الت سير القرآنالم أنوا  الت سكير علكى أسكاس الم طلكأم أقسكال الت سكير اكال نكريت
الصدرمم وق ة نقد تة لطبةعة   وي  الصدر للت اسير القرآنةكةم الت سكير التج يوكال والتونيكده   كةكك و ةكا  مكن خكالل 

الم مالنككككات اكككال  عريكككف ا جكككاهال الت سكككير التج يوكككال   عريكككف الت سكككير التج يوكككالم  عريكككف الت سكككير المو كككوع
والمو وعالمم خصائص ا جكاهال المو كوعةة والتج يوةكة اكال الت سكير مكن خكالل  االخكتالا ال كائال  عكدد ا هكداام 
دم الت سكير القرآنكال عكرا ال ككرة أل  حد كد ال كريكات؟ سكعة المو كو  و كةقهم  المدلوالت القرآنةة بين الوندة والتعدت

ضكككات المذهبةكككة وعدمكككهم الكككدور السكككلبال والكككدور اإ جكككابالمم هكككل الت سكككير التج يوكككال هكككو ا اضكككل أل ظإكككور الت اق
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المو كوعال؟ ولكوق أاضكلةة الت سككير المو كوعال  حكت مجإككر التقكوييم النكروط الالزمككة للت سكير المو كوعالم واككال 
رين التج يوكال والمو كوعال نإا ة الدراسة  صل الكا ب لخالصة  أ  السيد الصدر عكرتا اكال مجانثكه القرآنةكة الت سكي

 عري ككًا بككد عًا ثككي أخككذ ببةككا  خصككائص  ككل مككن اال جككاهين وأولككه اختالاإمككا مككن االخككتالا اككال الإككدا إلككى   ككاوت 
مدلوال إما وقكدرة الت سكير المو كوعال علكى إبكراز الموقكف القكرآ  وعجك  اآلخكر ع كهم  مكا أ  السكيد الصكدر اسكتدل 

 ة وعملةة وروائةة وعي ةةل إ ثارق الت سير المو وعال  مبررات علمة
واال الدراسة السادسكة المع ونكة بكك "ا ناكال الحاومةكة و قكد ر المصكلحة: ا جكاق قكانو  اقتصكاده" للكد تور 
النككةخ نسكككن آقكككا نككككره ا سكككتاذ اككال الحكككوزة والجامعكككة وعضكككو الإيوكككة العلمةككة  مر ككك   حكككو  الحكككوزة والجامعكككة 

لكا ب اال مقدمة الدراسة أ  الحاكمةة اإسالمةة  تمت   صالنةات والمتخصص اال االقتصاد اإسالمالم نيش   اول ا
 نريعةة   اسب مسؤولةا إا الواسعة  حقةقًا للمصالض العامة اال مختلا المجاالتم ويمان إعتجكار هكذق الصكالنةات 

 ما إكا أ    دخل  من إطار ا ناال ا ولةة أو نطام ا ناال الحاومةةم  ما ا ناال الحاومةة  صك ة  ونإكا مت يكرة
 كو  عاماًل إعطاا اإسالل القدرة على   طةة الحالات االلتماعةة الجد دة و أهيل الككواهر المسكتجدة اكال مختلكا 
المةاد نم ومن ه ا  كمن  رورة دراسة الس ة ظإور هذا ال و  من ا ناال ومعراة نقةقته اال ظكل مكا لكه مكن قكدرة 

كدة والمسكتجدةم نيكش   اولكت الدراسكة ال قكاط التالةكة: ا ناكال على  حد كد الموقكف مكن المو كوعات والككواهر ا لمعقت
الحاومةككة مجككال الكإككور ومإككد التكككوت م أسككاس ا ناككال الحاومةككة و قككد ر المصككلحةد ومصككادرهام مصككادر  قككد ر 
المصككلحةم معككا ير ا ولويككة و ككرورة العمككل الخبككروهم أصككول ومعككا ير  حد ككد ا همةككة وا ولويككةم  ككرورة العمككل 

خبروهم واال نإا ة الدراسة  توصل الكا ب ل تائ  و وصةات هو أنه من الكالزل االسكت ادة مكن الخبكراا والمختصكين ال
اكال المجكاالت ذات العالقكة اكال إطكار صكدور ا ناككال المت يكرة والحاومةكة اكال مختلكا المةكاد ن أه أ   اكو   جانككب 

ا أنه ال  مان  صور أ  مجرد ولود الحاي الثابت اللجا  النرعةة والمجتإد ن أخصائيو  اال مختلا الموا ة م  م
دليل على  طبةقه اال لمة  ا نوال وا و ا  بل ال بد من معراة ودراسة ال تكائ  اإ جابةكة والسكلبةة المتر جكة علكى 
الحايم وأ  مجم   نخةص ال كال هو القادر على إعادة ال كر اكال التمإيكدات التنكريعةة عبكر الت بكؤات المسكتقبلةة 

 بيأ ا ناال والقرارات المختل ةل  لتط
واككال الدراسككة السككا عة المع ونككة بككك "اللسككا  أ اككي وال ككي ملككالا  العر ةككة: لولككة اككال عالقككة الل تككين العر ةككة 
مناهالم ا ستاذ الجامعال ومن أشإر مترلمكال ال ككر الكد  ال مكن الل كة اإنجلي يكة  وال ارسةة" للد تور بإاا الد ن خرت

ارسالم نيش  ت اول الكا ب اكال مقدمكة الدراسكة أ  الل كة العر ةكة لك ا مكن طبةعكة ومصكير والمتخصص اال ا دب ال 
الل ة ال ارسةة  نإا ل ة الد ن وا دب وم تاح للثقااة ال ارسةة عبر العصور  عاس اعتقاد  عض "المت ورين" من أ  

ال قاط التالةة: أزمة الل ة ال ارسةة  العر ةة  ضةف إلى مناكل الل ة ال ارسةة مناكل لد دةم و  اول اال هذق الدراسة
ودور الل ة العر ةة اال نموتهام رهاب الل ة العر ةة ع د  عض الكتتاب اإ رانيينم خطأ شعار "العر ةة ا قلت ألمل"م نجي 
نضور العر ةة اال ال ارسةةم نااظ النيرازه رم  االعتدال اال العالقكة مك  الل كة العر ةكةم وأعكد  رلمكة هكذق الدراسكة 

 حمد نسن زراقطل م
" للكد تور أنكد -البإكائال نموذدلكاً –واال الدراسة الثام ة المع ونة بك "معراة هللا اال الترا  العقلال اإسكالمال 

ارامرز قراملكال أبرز من  تب اال علي الكالل الجد د وا ستاذ الجامعال ومسؤول قسي ا  حا  والدراسات ومكد ر قسكي 
  اولت الدراسة ال قاط التالةة: اال  رورة معراكة هللا و مإيكد الجحكش ع كهم مكا ا خالم اإلإةة  جامعة طإرا م نيش 

المراد بك "معراة هللا" ع د البإائال؟ مك إ  معراكة الصك ات اإلإةكةم مرا كب المعراكة  كا،  عكالىم ويسكت ت  الكا كب اكال 
كلةكف  اكو   معراكة الصك ات اإلإةكة نإا ة الدراسة أ  للنةخ البإائال رأ ًا اال ولوب معراة هللا عقاًل وشرعًا وأ  الت

على قدر اإماا م و ما  ت اسب م  عقل اإنسا م ونحن لي نكلا  معراة الذات اإلإةة  نإكا مسكتحيلة أصكاًلم  مكا 
 أ  للمعراة مرا ب  ختلا  اختالا ا دوات والطرمم وأعد  رلمة هذق الدراسة مصط ى زينل   
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نة بك "القبلة ا ولكى بكين الكعجكة و يكت المقكدس: دراسكة قرآنةكة ند ثةكة واال الدراسة التاسعة وا خيرة المع و  
 اريخةة" للد تور م صور بإلوا  ا ستاذ المسكاعد  جامعكة طإكرا م نيكش  كذهب الكا كب اكال مقدمكة الدراسكة إلكى أ  

ل  ا   قكةي صكال ه اآل ات والروا ات  دل على أ  ال بال ا كرل صلى هللا علةه وآله وسلي  جقةة ا نبةاا عليإي السال
رين اال القبلة ا ولىم نكرية الكعجكة هكال   ا جاق الكعجة ال سواهام نيش   اولت الدراسة ال قاط التالةة: اختالا الم ست
القبلة ا ولى من خالل  ا دلة القرآنةةم ا دلة الروائةةم ا دلة التاريخةةمم اار نراا و أكيد الكعجة قبلة أولىم مقولة 

اق الكعجة و يت المقدس معًا قرااة نقد ةم لماذا اعُتبر بيت المقدس القبلة ا ولى للمسلمين؟ ويست ت  صالة ال بال  ج
الكا ب اال نإا ة الدراسكة أ  النكواهد القرآنةكة والروائةكة والتاريخةكة  كدلت علكى أ  الكعجكة  انكت قبلكة المسكلمين م كذ 

 ن  سامضل   البدا ةم وأ  القول النائ   اونإا بيت المقدس ال  خلو م
  

 قرااة
 اال  اب قرااات  ضمن العدد قرااة واندة عن اإصالح النةعال اال لبل عاملل

ا ال القرااة المع ونة بك "اإصالح النةعال اال لبكل عامكل: قكرااة اكال  جر كة مجلكة العراكا " للكد تور محمكد 
الةة: نإ  اإصالح وأثر ال نر اال علال سلطانال الجانش اال الحوزة والجامعةم نيش   اول اال هذق الدراسة ال قاط الت

لبل عاملم الطجاعة اال لبكل عامكل ودور مطجعكة العراكا م مجلكة العراكا  لسكا  المصكحلين وأملإكيم مجلكة العراكا  
والمأزم المالالم أسبوعةة لبل عامل ودورها اال را  الوعال النةعالم الدعوة إلى اإصالح وننر العلي الحد شم وأعد 

 الب درل      رلمة هذق القرااة عقيل

  

---------- 

 *  ا ب سعوده
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