تعریب :طاهره سادات نعیمی ،محمود توکلی

الطباطبائی و تفسیره المیزان (األسئلة و األجوبة)
منصور هپلوان

الموجز :يرى الطباطبايی للقرآن الكرمي معنا تنزيليا و تأويليا ،و ىف تفسريه حياول أن يبني املعىن
التنزيلى  -دون التأويلى -باإلستمداد من السياق و اآليات األخرى و انه ال يرى ذكر املصاديق
تفسريا لآلية ،و ميتنع غالبا عن ذكر املصاديق ىف تفسريه .انه يعتقد بأن املعاىن املرادة من
املتشاهبات ،تتضح بإرجاعها إىل احملكما ،واملقصود من تفسري القرآن بالقرآن هو هذا اإلرجاع.
إنه يقول بأن القرآن و إن اشتمل على اجملمالت ،إال أنه ال يكون مبهما و ناقصا ىف تأدية
املعىن و هو كتاب بني ،فصيح ،ناطق و هو تبيان لكل شىء.
الطباطبايی و إن كان يقول :كفى ىف تفسري القرآن القرآن ،ولكنه كثريا يعرتف حباجة التفسري
اىل بيان معلمى القران و يرجعنا اىل احاديثهم -عليهم السالم -كما ىف تفسري آيات األحكام و
قصص األنبياء و احوال الزرخ و املعاد.
المفردات المفتاحیة :التفسري؛ التأويل؛ املصداق؛ اخلصوص؛ املتشابه؛ اجلرى.

نقد علی مبانی و مطالَعات احمد صبحی منصور حول القرآن والسنة
حممود قربانلو

الموجز :امحد صبحی منصور و مظهر التيار القرآنيني و مماراة السنة فی مصر .هو حياول فی
کتابَيه «القرآن وکفی مصدرا للتشريع االسالمی» و «الصالة بني القرآن الکرمي و املسلمني» لتوفري
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موجز المقاالت

يبني أ ّن عبارة «من
رأيه أ ّن القرآن يرتکز علی آيتني :أنعام  33 /و النحل  .33 /فی هذه املقالة ّ

شیء» و «کل شیء» مبعنی العموم االضافی و ال العام احلقيقی بااالضافة إلی أ ّن القرآن قال

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 9316سفینه

النبی و
بشأن تبيني اآليات و تعليم الکتاب لرسول اهلل .6مبانی آخر ملنصور هو متييز معنی ّ
النبی الذی ُجیيب عنها الکاتب علی أساس
الرسول من وجهة نظر القرآن و نطاق االطاعة من ّ
القرآن .فی رأی املنصور السنة نقيض القرآن و هو يستند فی ذلک إلی روايات هنی الرسول عن
جاد بالنسبة إلی
تبني فی هذه املقالة أ ّن أبنية املنصور املصنوعة فی تعارض ّ
کتابة احلديث .قد ّ
مبانيه.

المفردات المفتاحیة :صبحی منصور ،امحد؛ القرآنيون مصر؛ القرآن وکفی مصدراً للتشريع
االسالمی (کتاب)؛ الصالة بني القرـن الکرمي و املسلمني (کتاب)؛ القرآنيون  -مماراة السنة؛
النبی -تعليم الکتاب؛ شؤون
النبی والرسول؛ شؤون ّ
االکتفاء القرآنی  -دراسة أدلة النبوة؛ معنی ّ
النبی  -تبيني اآليات.
ّ
باثولوجیا المنهج التفسیری لدمنهوری فی «الهدایة والعرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن»

خينب طيبی

الموجز :حممد ابوخيد املنهوری کاتب «اهلداية والعرفان فی تفسري القرآن بالقرآن» من الوجوه
املؤشرة للقرآنيني فی اهلند.کاتب هذه املقالةينقد التفسري املذکور علی أساس القرآن والعقل من
احلجية السنة ،التأويالت املتنافرة
وجهة اخلسارات املنهجية منها يعيب أدلة اإلکتفاء القرآنی ،نفی ّ
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حجج و ٍ
اهية ملبنائه و بنائه .له ثالثة ٍ
مبان علی هذا النسق -1:القرآن هو املأخذ و املنبع الوحيد
للشريعة االسالمية -2.بني النبی و الرسول علی صفة شخصيتهما احلقيقية و احلقوقية بَون شاسع
و جیب علينا أن نتّبع عنوان الرسول فقط و الشخصيته احلقيقية -3.أمرنا الرسول و الصحابة
حجية للرواية و السنة .علی هذا هو يأتی حبجج فی تزرير عدم بيان
باملنع عن الکتابة .لذلک ال ّ
کيفيات عدد رکعات الصالة فی القرآن و عدم بيان اجلزئيات األخری فی موضوعات األحکام
تؤدی إلی رفض السنة املآخوذة عن املعصوم.
مثل احلج و هی ّ
الکاتب يُعرب آراء املنصور علی أساس مکتوباته و يقوم بدراسة کالمه فی املبناء والبناء .فی

وم ٍ
تناف مع املنطق ،التفسري بالرأی ،و اإلستنباط الذوقی من اآليات ،إنتها ضوابط األدب
املتفق عليها األدباء ،الرغبات الزراعيّة فی الفهم وتفسري القرآن ،التأويالت املخطئة لدمنهوری من
املأثرات و االستناد اإلصطفايی من مفاد آيات القرآن من العيوب اجلادة للکاتب عليه.
811

حکم العقل بضرورة تأویل کالم اهلل علی تبیین حجج اهلل
اصغر غالمی

اهلدی» هکذا -1:القرآن لسان األلوهية و لذلک من جهة ليس شبيها إلی کالم البشر و من
أخری هو مأخ ٌذ لکل العلوم و ماخال جیری و ال ينفد .و علی هذا هو اصل کل أمر فی
القرآن -2.القرآن نـُّزل علی رسول اهلل -3 6القرآن نـُّزل لتأديب الناس طُّراً فی کل االخمنة.
علی هذا له بطون متعددة حتی يکون موفياً حلاجة الناس أمجعني .حکمة التأويل علی اساس
املنفصل فی القرآن هی تبيني بطالن خالفة الغاصبني.
المفردات المفتاحیة :اإلصفهانی ،مريخا مهدی؛ القرآن -التأويل علی املنفصل؛ مصباح اهلدی
(کتاب)؛ خصائص القرآن -وجهة نظر مريخا مهدی االصفهانی؛ خالفة الغاصبني  -بطالهنا.

إدعاء اإلکتفاء القرآنی»
«نقد الشیخ محمد سند علی ّ

مسيه خليلی آشتيانی

الموجز :الشيخ حممد سند البحرانی ُجیيب عن ّإدعاء القرآنيني فی اإلکتفاء القرآنی فی فهم

موجز المقاالت

املبني علی
الموجز :الکاتب ّ
يوضح وجهة نظر مريخا مهدی االصفهانی حول صلة القرآن و ّ
أساس تأويل القرآن علی املنفصل .بعبارة أخری ،إ ّن اهلل تعالی أحلق فهم مرادات کالمه إلی بيان
حججه ولذلک من أراد فهم صدد اهلل فلرياجع إلی محلة علوم القرآن أی الرسول االکرم و اهلل
البيت صلوات اهلل عليهم امجعني.يُع ِرب مريخا مهدی االصفهانی مستنداته فی کتاب «مصباح
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المفردات المفتاحیة :دمنهوری ،حممد ابوخيد؛ اهلداية والعرفان فی تفسري القرآن بالقرآن (کتاب)
قرآنيو اهلند؛ حجية احلديث؛ التأويل ِ
املخطیء للقرآن؛ التفسري بالرأی؛ الرغبات الزراعية فی تفسري
ّ
القرآن.

القرآن فی کتاب «االسالم معية الثقلني ال اسالم املصحف منسلخاً من احلديث» فی مثانية عشر

المفردات الفتاحیة :سند حبرانی ،حمم؛ اسالم معية الثقلني ال اسالم املصحف منسلخا من

احلديث (کتاب)؛ احملکمات و املتشاهبات؛ اهل التطهري؛ علم احلديث؛ اصناف الوحی؛ تأويل
القرآن  -املعصومون.
النبوی
حجیة سنّة
مذهب القرآنیین و نقد ّ
إدعائهم فی عدم ّ
ّ

مرضيه بلخاری قهی
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الموجز :تيار القرآنيني أقبل علی اإلکتفاء القرآنی و نفی دور السنّة فی معرفة الدين وال يری
حجيةً للروايةو ال يقيم وخناً هلا فی تبيني االحکام ،باالضافة إلی أ ّهنم طرحوا آراءمل يلتزم أنفسهم
ّ
اليها و تضيّقوا فی تفسري القرآن من دون السنّة .وفّر الکاتب تارخیاً موجزاً من هذا التّيار و آراء
النبی فی آيات القرآن ،إمکانية فهم االحکام بالتدبّر و التّعقل فی القرآن ،نفی
أتباعهم کإجتهاد ّ
تبني إقرتان فهم القرآن
دور السنة فی فهم آيات القرآن .قد أجاب الکاتب إلی هذه امل ّدعيات ّ
عالمه السيد حممد حسني الطباطبائی.
بالرواية مث إستعرض تفسري القرآن بالقرآن علی منهج ّ
حجية احلديث؛ التدبر فی القرآن  -دور الرواية؛ تفسري القرآن
الفردات المفتاحیة :القرآنيون؛ ّ
بالقرآن؛ الطباطبائی ،السيد حممد حسني.

علم الهویة و علم المأخذ للقرآنیین
خهرا اخوان مقدم
سيد جميد نبوی

حجية القرآن ّبرمتها و يستضغرون الروايات بالقرآن فی
الموجز :القرآنيون هم الذين يرفضون ّ
العمل واالعتقاد قط يُعرف فی هذا املقال بعض ذلک االشخاص و مآخذهم .فی هذه الکتابة
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فصالً.
يبني الکاتب
بعد متهيد حول إدعاء اإلکتفاء القرآنی و آراء أتباعه و فهرس  23فصالً من کتابه ّ
بعضها موجزة؛ منها:ابراخ متشاهبات القرآن إالی احملکمات ،حصر تأويل القرآن فی اهل التطهري
و إحاطتهم علی القرآن ،تبيني مبانی علم احلديث و اصناف الوحی.

يُعرف مثانية اشخاص من قرآنيی الشيعة و ستة عشر شخصاً من قرآنيی اهل السنة واجلماعة مع
نشاطاهتم و تصنيفاهتم مث تُذکر مآخذ حول القرآنيني و هی تستغرق مثانيةعشر کتباًو إثنني و
عشرين مقالة و تسع أطروحات.

المفردات المفتاحیة :القرآنيون  -علم املأخذ؛ علم املأخذ للقرآنيني  -الکتاب؛ علم املأخذ

التعریف بالجامع الروایی «الفصول المهمة فی اصول األئمة»

جميد معارف
فرهاد امحدی آشتيانی

حر؛ مالحظات
المفردات المفتاحیة :اجلوامع احلديثية؛ وسائل الشيعة(کتاب)؛
العاملی ،الشيخ ّ
ّ

العلم احلديثی؛ الفصول املهمة فی اصول األئمة (کتاب)  -اخلصائص.

موجز المقاالت

حر العاملی من اجلوامع الروائية امللئة
الموجز :کتاب «الفصول ّ
املهمة فی اصول األئمة» للشيخ ّ
مکونةٌ من املقدمتني و مخسة فصول .املقدمة
التی أُلّفت فی عصر املتأخرين وهلا  3133رواية و ّ
حجية داللة
تطرقت إلی موضوع ّ
تطرقت إلی الباعث و کيفيّة تأليف األثر و املقدمة الثانية ّ
األولی ّ
منسقة فی االقسام اخلماسيّة و هی املبادیء
لفظ العام علی مصداقيّاهتا .روايات الکتاب ّ
اإلعتقادية ،اصول الفقه ،االحکام الفقهية ،الروايات الطّبّية ،و النّوادر .باعث الکاتب فی تأليف
هذا اجلامع هو أن يُرينا بأن نقدر للحصول علی مجيع معارف الدينية نظراً إلی روايات أئمة
الرتکيبية هلذا اجلامع
تطرق إلی اخلصائص ّ
الشيعة بدون رجوع إلی اإلستنباطات .هذا املقال ّ
الرتکيب الغريب هلذا اجلامع هو ناجم عن عدم إرائة
الروايی و مالحظات املؤلف فی تکوينهّ .
التّصفيف املوضوعی للروايات من جانب املؤلف فی کل قسم من أجزاء الکتاب و هو ّأدی إلی أن
ال يواجه اإلقبال اخلليق .التّصفيف املوضوعی هلذا اجلامع الروايی القيّم يستطيع أن تکون خطوة
مؤثرة فی إنتعاشه ورجوع الطّبقات املختلفة من الناس إاليها .جاء فی هذا املقال تعريف وجيز
احلديثی له.
للعاملی فهرس آثاره مع تبيني مالحظاته التّقنيّة و علم
ّ
ّ
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للقرآنيني  -املقالة؛ علم املأخذ للقرآنيني  -األُطروحة؛ شخصيات تيار اإلکتفاء القرآنی -الشيعة؛
شخصيات تيار اإلکتفاء القرآنی  -اهل السنة.
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النقد والدراسة لروایات اسباب نزول اآلیات اإلبتدائیة سورة المعارج
حمسن احتشامی نيا
طاهره علی مرادی
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مشوهة لعيوب يُعاب
«سفيان بن عيينة اهلاللی» عن االمام الصادق .7واما من جهة املنت فهی ّ
إليها .منها :التنافر بسياق السورة و مفاد اآليات ،عدم تزامن القصة مع نزول اآليات ،وجود
اإلضطراب و وجود روايات شتّی ذيل السورة .فی النهاية ميکن أن نقبل قصة قتل نعمان بن
احلارث الفهری فی وقعة الغدير لکثرة طرقها و اجملانسة للسياق و مفاد اآليات بصفة سبب نزول
سورة املعارج سيّما آياهتا اإلبتدائية.

المفردات المفتاحیة :اسباب النزول  -النقد سنداً ومتناً  -الرويات الشيعية و السنّية -سورة
املعارج  -غدير خم  -نعمان بن احلارث الفهری.
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الموجز  :قد قُـررت اسباب ٍ
نزول فی الکتب التفسريية للعلوم القرآنية و اسباب النزول آليات
ّ
هنتم بتقدير السند ومفادها.
کثرية و علينا أن ّ
املوضوع الرئيسی هلذه املقالة هو دراسة روايات هذا القسم سنداً ومتناً.نتيجة هذه الدراسة هی
أ ّن الروايات سنداً يُعاب ٍ
لعيب رجالی أو الدرائی کإرسال السند ،ضعف الرواة ،عدم استناد
الرواية إلی الصحابی الشاهد علی النزول .و علی هذا تُعتزر هذه الروايات ضعيفة ّإال طريق

