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با یاری خداوند متعال دومین مطالعات میان رشته ای قرآن کریم در دهفم اسففندماه سفال  1396بفا همکفاری پژوهشفکده
آموزش باز و از دور دانشگاه پیام نور و انجمن زبان شناسفی ایفران و انجمفن ایرانفی مطالعفات قرانفی و فرهنفگ اسفالمی
برگزار شد .این همایش تالش کرد با همکاری همه اندیشمندان و پژوهشفگران کشفور ،محیطفی را بفرای عرضفه آخفرین
پیشرفتهای پژوهشی و فنّاورانه در زمینه تمام جنبه های مطالعات قرآنی و حوزه های مرتبط فراهم کند.
هدف از برگزاری این همایش ،ایجفاد فرصفتی اسفت بفرای محققفان ،اسفتادان و دانشفجویان دوره هفای تحصفیالت
تکمیلی تا با تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن تجارب ،ایده های جدید و نتایج تحقیقات خود در تمام جنبه های مطالعفات
قرآنی و حوزه های مرتبط ،یافته هفای نفوین خفود را ارائفه کننفد و بفه بحفث در مفورد راهبردهفای گسفترش پژوهشفهای
دانشگاهی در این حوزه بپردازند .در این همایش متخصصین حوزه های مرتبط ،بفه ارائفه دسفتاوردهای پفژوهش خفود بفا
خواهند پرداخته و گزارشی از آخرین یافته های خود را در تمامی حفوزه هفای مفرتبط بفا مطالعفات میفان رشفته ای قفرآن
کریم ارائه کرده اند.
برنامه همایش شامل ارائه سخنرانان مدعو و نویسندگان مقاالت برگزیفده بفر پایفه داوری کمیتفه علمفی بفوده اسفت.
مقاالت ارسالی حاصل پژوهش نویسنده/نویسندگان مقاله بوده و قفبال در هفی مجلفه ای بفه چفا نرسفیده و یفا در هفی
رویداد علمی دیگری ارائه نشده اند .مقالفه هفای ارسفالی بفه دبیرخانفه همفایش داوری شفده و براسفاآ اصفالت علمفی و
محتوایی مورد بررسی قرار گرفته اند .تمامی مقاالت برگزیده پس از ثبت نام و ارائه در همایش ،در "ویفژه نامفه فصفلنامه
های علمی – پژوهشی" به چا خواهند رسید .ضمناً زبان رسمی این همایش فارسی ،انگلیسی و عربی بوده است.
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چکیده
قرآن کريم به عنوان چراغ پر فروغ ،کاملترين برنامه و قوانين را براي سعادت بشر دارد در آيات نورانيش مکتب
تعليم و تربيت اسالمي را به زيبائي هرچه تمام ترسيم نموده است و خداوند را به عنوان اولين معلم بشر معرفي
نموده که به پيامبرش در آغاز بعثت فرمود :اِقْرَأ بِاسمِ رَبِّکَ الَّذي خَلَقَ ،خَلَقَ االِنْسانَ مِنْ عَلَق ،اِقْرأ وَ رَبُّکَ الْاَکْرَمُ،
اَلَّذي عَلَّمَ بِالْقَلَم ،عَلَّمَ االِنْسانَ ما لَم يَعْلَمْ .مکتب تعليم و تربيت اسالمي به عنوان مکتبي ممتاز ،مستقل و با مباني و
اصول مشخص پديدار گرديد که در اين مکتب علم و دانش ،معلم و متعلم و مدرسه و مکتب خانه از جايگاه
بسيار ارزشمند و رفيعي برخوردارند .هدف از بعثت پيامبران تعليم کتاب و حکمت و پرورش و تصفيه روح از
ناخا لصي ها معرفي شده است و در کلمات رسول اهلل (ص) آمده است (بالتعلم ارسلت)( ،بعثت معلما)( ،بعثت
ال تمم مکارم االخالق) که اين جمالت بيانگر آن است که اسالم در زمينه تعليم و تربيت داراي مکتبي ممتاز،
مستقل با مباني و اصولي مشخص و ا لهي است  .در مکتب تعليم و تربيت اسالم فراگيري علم و دانش همراه با
تهذيب و تربيت ديني هدف رسالت نبوي شمرده شده و براي تحصيل علم نه محدوديت زماني دارد و نه مکاني
و از نظر معلم ،حد ومرزي نمي شناسد چرا که علم و حکمت را گمشده مومن مي داند که نزد هر کس بيابد آن
را مي گيرد  .نگارنده سعي دارد تعليم وتربيت را در قران ونهج البالغه مورد بررسي قرار دهد
واژگان کلیدی :تعليم ،تربيت ،قرآن ،نهج البالغه

1

 -کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث و دبير دبيرستان شيوا واليي شهرستان آمل (نويسنده مسئول) dabir.sadeghi@gmail.com

 -2عضو هيات علمي گروه مهندسي شيمي ،دانشگاه شمال ،آمل

1

مطالعه تطبیقی تقابلهای دوتایی در سوره مبارکه اللیل با قاعده اصول خوشنویسی
اشرفالسادات موسويلر ،1پروين بهارزاده ،2معصومه حبيبي افراتختي

3

چکیده
قرآن معجزه پيامبر اکرم(ص) منشوري داراي وجوه متعدد است .تقابلهاي دوتايي مانند معقوالت و
محسوسات ،مرد و زن و  ...از زمان باستان تاکنون از موضوعات بحثبرانگيز دانشمندان بوده است .در اين
مقاله ،تقابلهاي دوتايي در سورهي مبارکهي الليل و تطبيق اين جفتواژگان با تقابلهاي دوتايي قاعده اصول
خوشنويسي که يکي از قواعد کلي خط ميباشد ،بررسي شده است .اهداف اين تحقيق کتابخانهاي ،برقراري
ارتباط بين الهيات و هنر و تبيين کارکرد تقابلهاي دوتايي در قرآن است .نتـايج نـشاندهـندهي آنـست که عدد
تقابلهاي دوتايي موجود در سورهي الليل به هشت مورد ميرسد .تطبيق تقابلهاي دوتايي سوره با تقابلهاي
دوتايي قاعده اصول بدين شرح ميباشد :ليل و نهار ،يَغشي و تَجَلّي با سواد و بياض ،ذَکَر و اُنثي با قُوّت و
ضعف ،ضعف و قُوّت ،اعطيَ و بَخِلَ با صعود و قُوّت ،نزول و ضعف ،اِتَّقيَ و استَغنيَ با سطح و صعود ،دور و
نزول ،صَدَّقَ و کَذَّبَ با قوَّت و صعود ،ضعف و نزول ،يُسريَ و عُسريَ با قوَّت و صعود ،ضعف و نزول ،آخرت
و اوليَ با دور و سطح ،صعود و قوَّت ،نزول و ضعف.
واژگان کلیدی :مطالعه تطبيقي ،تقابلهاي دوتايي ،سورهي الليل ،خوشنويسي ،قاعده اصول.

1

 -دانشيار ،دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س)

2

 -دانشيار ،دانشکده الهيات دانشگاه الزهرا (س)

 -3دانشجوي دکتراي پژوهش هنر دانشگاه تهران (نويسنده مسئول) Habibi.massi@yahoo.com
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قرآن و برخی اصول کلی بین الملل
خليل مالجوادي

1

چکیده
مقاله حاضر با عنوان « قرآن و برخي اصول کلي در روابط بين الملل» به بررسي بعضي اصول بنيادي از منظر
قرآن کريم در ارتباط با ملل ديگر مي پردازد .بنا به اقتضاي شرايط مکاني و زماني و حيات هميشگي به
بلنداي عالم هستي تا عرصه قيامت که براي مفاهيم وآموزه هاي قرآني قايل هستيم و با توجه ماهيت
همگاني و مستمر بودن امکان استفاده ازرهاورد وحي الهي ،برآنيم که از آيات قرآني(عليرغم نزول آنها
درتحت شرايط و اسباب خاص زمان خود) مي توان در هر زمان و عصري بهره مند شد و اين بدليل
مشترکات فطري و ثابت بشري است .در برخي موارد به بعضي شبهات مطرح در دوران امروز و ديروز در
رابطه با وحي و نبوت و جنگ و صلح نيز پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :توحيد ،صلح و محبت و دوستي ،عزت و کرام ت انساني ،عرفان ديني ،زيبا نگري.

1

 -عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور استان اردبيل khalilmollajavadi@yahoo.com

3

شاخصه های بارز اعتماد به نفس در قرآن و حدیث با رویکردی بر نظرات مقام معظم رهبری
آیت اهلل خامنه ای
سيد تقي رسانه ،1سهراب مروتي

2

چکیده
خودباوري يا اعتماد به نفس يکي از شرايط روحي است که شخص در آن بخاطر تجربههاي قبلي ،به تواناييها
و استعدادهاي خود در انجام موفقيت آميز کارها باور دارد .دارا بودن خصوصيت اعتمادِ به خويشتن ،نقش
حياتي در پيشرفت و ترقي يک فرد در جنبههاي مختلف زندگي اش ايفا ميکند .مطالعه ي حاضر با عنوان
شاخصههاي بارز اعتماد به نفس در قرآن و حديث با رويکردي بر نظرات مقام معظم رهبري آيت اهلل خامنه
اي ،به شناسايي و تبيين شاخص هاي اعتماد بنفس در قرآن و روايات پرداخته است که در اين مسير بر
ديدگاههاي گرانبهاي مقام معظم رهبري تاکيد داشته است .روش تحقيق اين پژوهش با روش کتابخانه اي انجام
شده و داده هاي مورد نياز آن از طريق فيش برداري گردآوري شده اند .پس از مطالعه و بررسي متون اصيل
اسالمي مانند قرآن و روايات ميتوان گفت شاخصه هاي اعتماد بنفس از ديدگاه اسالم مبتني بر عناصري از قبيل
خودآگاهي و بصيرت ،احترام به خود ،کرامت انساني ،مثبتانديشي ،اميدواري ،همت و اراده ،مسئوليتپذيري،
استقالل روحي و رواني است .همچنين از فحواي کالم آيت اهلل امام خامنه اي در زمينه اعتماد به نفس اين طور
برداشت ميشود که اعتماد به نفس يکي از ضروريات تربيتي دوران کودکي است ،و الزم است که اموراتي از
قبيل عادت دادن کودکان و جوانان به داشتن همت بلند و اعتماد به نفس قوي و افق دور دست را از وظايف
خود بدانيم و در تمام شرايط حتي شرايط سخت چشم داشتي به ديگران نداشته باشيم و با اراده و پشتکار و
اعتماد به نفس در مقابل سختيها بايستيم تا به قلههاي رفيع برسيم.
واژگان کلیدی :قرآن و حديث ،مقام معظم رهبري ،اعتماد به نفس.

 -1کارشناس ارشد علوم قرآني دانشکده علوم قرآن ايالم taghitaghi211@gmail.com
 -2عضو هيات علمي دانشگاه ايالم

4

بررسی ویژگی های خلقت خداوند در راستای ارتقا کیفی معماری بر اساس آیات قران کریم
اسماعيل ضرغامي ،1فائزه دادرس ،2مهري حسيني يکتا

3

چکیده
با توجه به جايگاه قران به عنوان کتاب هدايت و حيات و اصلي ترين حقيقت و منبع واحد از سوي خداوند براي
گريز از نا بساماني و بي هويتي در معماري و ساخته هاي انسان به نظر مي رسد مي بايست به دنبال الگوگيري از
مباني قراني به عنوان مرجعي جامع و قابل اتکا باشيم .خلق ،فعل خداوند و خالقيت و خالقيت هم صفات اوست.
از آنجايي که خداوند از روح خود در انسان دميده انسان به واسطه خليفه اهلل بودن بايد متصف به صفات
پروردگار باشد .با رجوع به آيات قران و برداشت تمامي اياتي که در انها از کلمه "خلق و خالق" استفاده شده،
کليه صفاتي که به طور مستقيم براي خلقت خداوند در نظر گرفته شده بود استخراج شدند .هماهنگي  ،اندازه
مقرر  ،مرحله به مرحله بودن خلقت  ،حسن در مخلوقات  ،عدل  ،سودمندي  ،دانايي خالق ،تنوع در مخلوقات و
خلقت بدون اختالف به عنوان  11ويژگي مستخرج از مجموع  212آيه بررسي شده هستند که نمود هر يک از
آنها در معماري مورد توجه قرار گرفته است .توجه به ويژگي هاي ذکر شده در قران براي خلقت افرينش و
الگوبرداري از آنها به عنوان مباني و اصول ،مي تواند روشنگر راه معماران و طراحان باشد.
واژگان کلیدی :آيات قران ،معماري ،خلق ،خالق.

 -1عضو هيات علمي دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي

 -2دانشجوي دکتراي معماري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي (نويسنده مسئول) faeze_dadras@yahoo.com
 -3کارشناس ارشد الهيات دانشگاه جامعه الزهرا قم
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واکاوی تحلیلی تقارب معنایی واژگان قرآن کریم «نمونه موردی :واژه صراط و مترادفهای آن"
ابراهيم نامداري ،1جواد خانلري ،2مرزبان نورمحمدي

3

چکیده
پديده ترادف در زبانشناسي قرآن کريم ،يکي از مباحث مهم و مؤثر است و اثر بسزايي در کشـف داللـتهـا و
اليههاي معنايي آن دارد .بسياري از زبانشناسان و مفسران از ديرباز پديـده کلمـات متـرادف در قـرآن را مـورد
بررسي قرار داده اند و بسياري از آنان بر اين باورند که در قرآن ،کلمـات متـرادف تـام وجـود نـدارده بلکـه هـر
واژهاي با واژگان ديگر از جهاتي با هم متفاوتند و شناخت تفاوت معنايي اين کلمات ،باعث کشف داللـتهـا و
معاني نهفته آن ميشود و نشان ميدهد که هر کلمهاي در جايگاه و سياق مخصوص به خود قرار گرفته است که
نميتوان واژهاي را با واژه ديگر جايگزين نمود .در اين پژوهش با بهرهگيري از دانش زبانشناسي و بـا تکيـه بـر
فرهنگ لغات ،واژگاني مانند صراط ،طريق ،سبيل ،شرعه ،منهاج ،فج ،نفق را از نظر معنـايي مـورد بررسـي قـرار
دادهايم ،نتايج به دست آمده نشان ميدهد که هر کدام از اين واژگان معنا و مفهـومي ويـژه را مـيرسـانند .واژه
صراط در معاني راه توحيد ،عدل مطلق ،راه پيامبر و راه تمسک به قرآن به کار رفته و تنها با صيغه مفرد استعمال
شده است که همان شاهراه توحيد را ميرساند .واژه سبيل در معاني مطلق راه اعم از خير و شر ،راه چارهانديشي،
راه اهل ايمان و واژه طريق در معاني راه سعادت و راه استقامت و راه هواهاي نفساني به کار رفته است .واژگاني
نيز مانند شرعه و منهاج و فج و نفق هر کدام نوعي طريق را توصيف ميکنند.
واژگان کلیدی :قرآنکريم ،واژگان مترادف ،داللت ،صراط ،سبيل ،طريق ،منهاج ،شرعه.

 -1عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور
 -2عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور
-3

کارشناس ارشد زبان و ادبيات عرب دانشگاه پيام نور (نويسنده مسئول) normohamadim@yahoo.com
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تمدن مطلوب قرآنی و اسالمی براساس تفسیر المیزان
محسن حسني نسب ،1مرتضي حسني نسب

2

چکیده
تمدن اسالمي يکي از تمدنهاي موجود جهان است که توانست در 1011سال گذشته بسياري از مردمان بدوي را
به تمدن برساند و پس از آن مسلمانان توانستند با بهکارگيري از تمدنهاي گذشته مانند تمدن ايران ،يونان و روم،
دانشهاي گوناگون را پرورش دهند و هنگاميکه اروپا در قرون وسطي و وحشيگري بسر ميبرد ،با تکيه بر
دانشاندوزي و دانايي ،تمدني را بسازند که انگيزاننده پيشرفت جامعه شده است.
سؤالي که وجود دارد اين است که عالمه طباطبايي بهعنوان يکي از بزرگترين مفسران و دانشمندان سده اخير
جامعه اسالمي ،چه رويکردي به تمدن مطلوب از ديدگاه قرآن و اسالم داشته است؟ نويسندگان در اين تحقيق
درصدد يافتن پاسخي براي اين پرسش با بررسي آثار نوشتهشده ايشان بهويژه تفسير الميزان و بررسي تمدن
مطلوب از ديدگاه اسالم و قرآن هستند.
روش تحقيق ،شناسايي آيات تمدني و پس از آن ،بررسي تفسير الميزان ذيل آيات است .بررسي سخنان عالمه
طباطبايي نشان ميدهد اسالم در کنار عناصر معنوي و اخروي مانند خود دين و توحيد ،به عناصر دنيوي مانند
عناصر مادي ،علم ،قوانين برآمده از دين ،سياست و  ...نيز توجه داشته است.
واژگان کلیدی :تمدن ،قرآن ،تفسير الميزان.

 -1کارشناسي ارشد تاريخ اسالم دانشگاه خوارزمي
 -2دکتراي مدرسي تاريخ و تمدن اسالم دانشگاه تهران (نويسنده مسئول) Hasanininasab@ut.ac.ir
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بررسی عناصر امتحان ،آزمایش ،نظارت و ارزشیابی عملکرد در قرآن و روایات
مهدي اميري ،1زهره اميري

2

چکیده
آزمايش و ارزشيابي در قرآن کريم با نام هـايي همچـون ،ابـتالف ،فتنـه ،محاسـبه و مراقبـه آورده شـده اسـت .در
خصوص ارزيابي نيز قرآن کريم از واژه هايي همچونه حساب ،حکم ،سوال ،قضاوت و وزن استفاده مـي کنـد.
همچنين خداوند در آيات متعدد ،مسئله نظارت و بازرسي اعمال بندگانش را مطرح کرده و خود را شاهد و ناظر
کارهاي بندگان خود معرفي مي نمايد .با دقت نظر در آيات قرآني و روايات ديني ميتوان بسياري از مفـاهيم و
مطالب مرتبط با امتحان ،آزمايش ،نظارت و ارزشـيابي عملکـرد را از آن هـا اسـتنباط و اسـتخراج کـرد .جامعـه
پژوهش شامل کليه اسناد ،مدارک و منابع مرتبط با موضوع مورد بررسي از جمله آيات قرآني و روايـات دينـي
مي باشد .لذا در اين نوشتار پس از بررسي مفهوم و فلسفه نظارت ،آزمايش و ارزشيابي عملکـرد ،بـا اسـتفاده از
روش تحليل محتوا ،به بررسي شيوه ها و سطوح آزمايش و ارزشيابي ،اصول ارزشيابي عملکرد کارکنـان ،انـواع
ارزيابي مطابق با آيات و روايات قرآني پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :امتحان ،آزمايش ،نظارت ،ارزشيابي عملکرد ،آيات قرآني ،روايات.

 -1عضو هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور(نويسنده مسئول) mahdiamiri10@gmail.com
 -2کارشناس علوم قرآني حوزه علميه قم
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بررسی مفهوم انسان و نیازهای او از منظر آیات قرآن
مهدي اميري ،1زهره اميري

2

چکیده
قرآن کتابي است جهاني و جاوداني که به وسيله آخرين پيام آور الهي ،آخرين و کاملترين دين را براي بشريت
به ارمغان آورد .قرآن خود را راهنماي همه مردم معرفي کرده و ميفرمايد«هدي للناس» .اما انسان در هر دوره با
يک سري مسائل ،مشکالت و نيازها روبرو ميشود که دائماً در حال تغيير است پس چگونه يک کتاب که در
محدوده چهارده قرن پيش نازل شده است ،ميتواند پاسخگوي نيازهاي بشر باشد؟ از طرف ديگر نحوه
پاسخگويي دين و به طور خاص قرآن به نيازهاي بشري داراي شيوههاي متفاوتي با نحوه پاسخگويي مورد نظر
انسانهاست لذا با توجه به اين امر در پژوهش حاضر با هدف تبيين و شناخت مفهوم انسان و نيازهاي او و اينکه
انواع نيازهاي مطرح شده او در قرآن به چه صورت ميباشد و همچنين نحوه پاسخگويي به آن نيازها به چه
صورت ميباشد دو سوال اساسي طرح و مورد بررسي واقع شده است .نوع اين پژوهش ،کيفي و در آن از روش
توصيفي -تحليلي و اسنادي جهت گردآوري دادهها و اطالعات مورد نياز براي توصيف و تحليل نيازهاي انسان
در قرآن کريم استفاده شده است.
واژگان کلیدی :انسان ،نيازها ،قرآن کريم.

 -1عضو هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور(نويسنده مسئول) mahdiamiri10@gmail.com
 -2کارشناس علوم قرآني حوزه علميه قم
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آیات قصاص و تقلیل آن بر اساس دیدگاه تبدیل متناسب با مقتضیات زمان و دیدگاه احکام اخالقی
سيد محمود رضويان ، 1محمد رضا دهقان کليشادي

2

چکیده
معموالً وقتي در کتابهاي فقهي وحقوقي به حکم قصاص مي رسيم آن را حکمي خشن مييابيم .مسائلي که در
اين موضوع طرح و بررسي ميشود ،داراي خشونت زايدالوصفي است .است در اذهان عمومي دنيا ،تصويري که
از شريعت اسالمي وجود دارد اين است که گويي ميان اجراي شريعت اسالمي و افزايش اعدام رابطه ضـروري
برقرار است.آنچه در پي مي آيدتبيين جايگاه نظـري مجـازات اسـالمي قصـاص در عصـر غيبـت امـام معصـوم،
صلوات اهلل عليه است  ،نويسنده با بررسي دو نظريه متفاوت ،ديدگاه تبديل قصاص متناسب با مقتضـيات زمـان و
ديــدگاه احکــام اخالقــي آيــات قصــاص  ،در ايــن زمينــه  ،بــه نــوعي اتحــاد در نتيجــه و همــروي درتقليــل
مصاديق قصاص رسيده است
واژگان کلیدی :آيات ،قصاص ،تقليل ،زمان ،اخالق

 -1عضو هيات علمي گروه الهيات دانشگاه پيام نور (نويسنده مسئول) mah_razav@yahoo.com
 -2عضو هيات علمي گروه الهيات دانشگاه پيام نور
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تناسبات طالیی و هنر تصویر سازی درگفتمان توحیدی عروس سباء برگرفته از آیات سوره نمل
سيد محمود رضويان ، 1حکيمه السادات رضويان

2

چکیده
زبان تصوير و هنر تصوير سازي از جمله شيوه هاي ارتباط با مخاطب است  .يکي از اثر گذارترين و بنياديترين
مراحل به وجود آوردن يک اثر هنري  ،به خصوص اثر تجسمي ،ترکيب بندي است .هنرمندان در دورانهاي
مختلف از اصول هنري و تناسبات خاصي ،براي ارايه کار خود از کاملترين و بهترين حالت بهره جستهاند .اين
اصول در ادوار مختلف توسط هنرمندان و انديشمندان متعددي به صورت مدون در آمده و به عنوان قالبهايي
سامان يافته ،مورد استفاده قرار گرفته است .که مصداق آن را مي توان در مباحث مربوط به تناسبات طاليي به
وضوح مشاهده کرد ،اين اصول ،همواره مبتني بر افکار و اعتقادات و در يک کالم جهان بيني هنرمندان هر
سرزمين بوده و داراي مفاهيم نماديني هستند  .نگارنده و هنرمند با توجه به لطافت هاي بصري و هويت ساز
توحيدي  ،علم خاص حضرت سليمان و در اختيار داشتن جن و پري در امور  ،ساخت و ساز کاخ منحصر به فرد
و عناصر بصري و هنري ديگر ،به عنوان نمونه آياتي را در راستاي گفتمان توحيدي اين آيات در يازده فريم
تصوير سازي نموده اند ،به گونه اي که حس زيبايي شناختي مخاطب را برانگيزد و وي را به عمق مطلب
بکشاند .در اين طرح  ،از کادر طاليي  ،بعنوان چشم نوازترين نسبت طول به عرض استفاده شده است .همچنين
جايگيري عناصر تصويري داستان (بنا بر اهميتشان) بر اساس نقاط ،مقاطع طاليي وخطوط رهنمونگرِ درون
کادر ،چيدمان و ترکيب شده اند ،تا پيام و مضمون داستان به زيباترين شکل ،در قالب تصوير(طاليي) ارايه
گردد.
واژگان کلیدی :کادر طاليي ،نسبت طاليي ،مربع شاخص ،خطوط رهنمونگر.

 -1عضو هيات علمي گروه الهيات دانشگاه پيام نور (نويسنده مسئول) mah_razav@yahoo.com
 -2دبير آموزش و پرورش استان تهران
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اسرار بالغی ادات استفهام در سوره مبارکه توبه
ليال قنبري

1

چکیده
يکي از جلوه هاي اعجاز قرآن کريم فصاحت وبالغت آن ميباشد.قرآن  ،هم در ساختارلفظي وهم درساختار
معنايي ،جلوه هاي اعجازي فراواني دارد که قرآن پژوهان ،درباره آنها بسيار نوشته اند .به ديگر سـخن ،نگـاه بـه
اعجاز قرآن از زاويه بالغي ،براي درکي درست از مفاهيم قرآني بايسته است .بالغت کالم را ،به عنوان يکي از
مهمترين وجوه اعجاز قرآن کريم ،به مطابقت آن با مقتضاي حال مخاطب باز شناسانده اند.واين علم ،کالم رابه
لحاظ افاده ي معاني ثانوي وتبعي ،موضوع خود قرار داده وبراي اين هدف ،انواع مختلف کالم ،چه خبر وچـه
انشاف رابررسي مي کند.وبررسي معاني ثانوي آن در آشکار نمودن بالغت واعجاز قرآن تاثير گذار است.
شيوه و گفتمان پرسش به ويژه به کار رفتن استفهام در معناي حقيقي ومجازي يکي از سبکها و مصـاديق بـديع
در قرآن کريم است که حق تعالي بدان پرداخته است ،استفهام ،بـه دليـل افـاده معـاني ثـانوي ،درعلـم معـاني از
اهميت بااليي برخوردار استو با توجه به گستردگي موضوع استفهام در قرآن و توجه به تأثير آن در فهم صـحيح
آن ،تحقيقي در اين مجموعه صورت گرفته و در اين راستا ،استفهام و معاني مجـازي آن وکـاربرد و گونـههـاي
استفهامي و اعراب آنها را در اين سوره مورد بررسي قرار گرفته است.

واژگان کلیدی :قرآن ،آيات،سوره توبه ،استفهام.

1

 عضو هيات علمي گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه پيام نور l.ghanbari@pnu.ac.ir12

علل الفساد فی المنهج القرآنی (التحدید ،التحدیات وآلیات المواجهة)
مرتضي زارع برمي

1

الملخص
البحث عبارة عن النموذج القرآنية لنظرية التفسير الموضوعي ،يعرض لنا حقيقة الفساد في السياق القرآني ،مع
الوقوف على اللطائف والمالحظات والعبر والعظات المستنبطة من ذلک ،ثم استنباط العلل المتعددة وآليات
المواجهة للفساد کما توضحه اآليات القرآنية ،بما يظهر تميز القرآن في خدمة الحياة اإلنسانية ومعالجة قضاياها.
وذلک للمساهمة في تصحيح واقع األمة بما وصلت إليه من فساد شمل الفرد والجماعة لتصبح بحال يجعلها تسير
في طريق النجاة من فتن الدنيا وعذاب اآلخرة .أما المنهج المتبع في هذا البحث فهو التوصيفي والثاني هو منهج
تحليل المضمون عند دراسة النص القرآني ،من حيث الجمهور المستهدف منه .وليکون البحث أکثر تحديدا
وأطوع للدراسة فقد قُيد باآليات القرآنية التي نتجت عن تجربة الفساد وتحدياته وآليات مکافحته .فهذا البحث
ينطلق من سؤالين:
 )1ما هي الدوافع التي جعلت الشعب حاکماً ومحکوماً تحملوا راية الفساده و
 )2ما هي اإلستراتيجيات المعادية للفساد في السياق القرآني؟ وفي ضوف هذين السؤالين وصلنا إلي أنّ أسباب
الفساد المستنبطة من آيات القرآن الکريم تجمع بين السبب و النتيجة ،وأن الهوى سبب هام من أسباب الفساد،
ولذلک ما ذکر الهوى في القرآن إال مذموماً ،وما نسب إال ألهل الفساد والضالل.
الکلمات المفاتیح :الفساد ،الطغيان ،العلو ،اإلعتدال ،القرآن.

1

 گروه مترجمي زبان عربي دانشگاه دامغان tmu.zare@yahoo.com13

مطالعات حقوقی رها سازی گیاهان تراریخته در ایران از دیدگاه قران کریم
سيده زهرا حسيني سيسي

1

چکیده
بيش از دو دهه است که تراريخته ها در تعدادي از کشورهاي جهان کشت مي شوند اما هنوز با ابهام هاي زيست
محيطي و امنيتي زيادي مواجه هستند که پاسخ آشکاري به آنها داده نشده است .اولين بـار گياهـان تراريختـه بـا
شعار کمک به افزايش در آمد کشاورزان و کاهش مصرف سموم شيميايي وارد زمينهاي زراعي و سـبد غـذايي
مردم شدند .پس از گذشت دو دهه مشکل هاي اکولوژيکي همچون پديده مقاومـت حشـرات و علفهـاي هـرز،
فرار ژنهاي تراريخته در طبيعت  ،خطر فرسايش ذخاير ژنتيکي بومي و وابستگي بذري به کمپـاني هـاي مافيـايي
همچون مونسانتو اين شعار را به چالش کشيده است .گياهان تراريخته زنگ خطري جدي براي امنيت غذايي در
دراز مدت مي باشند .متاسفانه با وجود تمام شواهد عليه کشت گياهـان تراريختـه ،مرکـز بيوتکنولـوژي ايـران و
جهاد کشاورزي اقدام به رها سازي برنج تراريخته در مازندران و کشت آزمايشي پنبه تراريخته در مکران چابهار
نموده اند .همچنين بدون هيچ گونه برچسبي ذرت ،کلزا و سوياي تراريخته وارد سبد غـذايي مـردم ايـران شـده
است .با توجه به اهميت موضوع در اين مقاله ابتدا اشاره اي به سطح زير کشت تراريخته ها در جهان مي شود .به
دنبال آن مشکل ها و سوال هاي مربوط به تضعيف امنيت غذايي و فرار ژن در رابطه با رها سـازي تراريختـه هـا
در ايران مطرح خواهد شد .در پايان به چالش هايي که ايران با کشت تراريختـه هـا مواجـه خواهـد بـود و ارائـه
راهکارهايي در اين زمينه با استناد به قرآن کريم خواهيم پرداخت.
واژگان کلیدی :مطالعات حقوقي ،گياهان تراريخته ،قرآن کريم.

1

 -عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور z_h_cici@yahoo.com
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قرآن کریم و مطالعات روان شناختی
نرگس نجارپور نصرآبادي

1

چکیده
انسان تنها موجودي است که از دو بعد مادي و غير مادي شکل گرفته است .اين موجود يگانه ،چنـان کـه قـرآن
کريم به آن اشاره مي فرمايد ،رشد خود را از خاک شروع کرده و مراحل مختلف تکامل را پشـت سـر گذاشـته
تا آن جا که روح خدايي در درون وي شکوفا شده و همراه و همگام بـا جسـم بـه حرکـت در آمـده و بـا طـي
مراحل گوناگون ،صفات و ويژگيهايي همچون عقـل ،عشـق و عواطـف انسـاني را از خـود بـه مرحلـة ظهـور و
شکوفايي رسانده است.
آنچه هميشه ذهن بشر را متوجه خود کرده و در طول تاريخ او را به تالش و تفکر واداشته است ،معرفت نفس يا
خودشناسي است .انسان در پي شناختن خود ،گاه به راه درست وگاه به نادرست گام نهاده است .او هنگامي کـه
خويشتن را در خويش جستجو کرده و با نور خدايي همراه با پيامبران هدايتگرش ،در اين راه گام نهاده و به مقام
نفس مطمئنه دست يازيده است ،اما آن هنگام که غافل از خويشتن خويش بوده و با پيروي از نفس اماره اين راه
را پيموده است  ،گمراه و سرگردان شده است .قران کريم به منظور دستيابي به خود شناسي و رشـد شخصـيت و
ارتقاي نفس انسان به مدارج کمال انساني ،مناسب ترين و بهترين راهي را بتواند زمينة خوشبختي دنيـا و آخـرت
او را فراهم کند ،به وي نشان داده است.
واژگان کلیدی :قرآن کريم ،مطالعات ،روانشناختي

 -1کارشناس روانشناسي از دانشگاه آزاد اسالمي

mina.nasrabadi@gmail.com
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قرآن و سالمت روان
سعيد رضوي مهر

1

چکیده
انسان در سرتاسر زندگي خود تالش مي کند که با برطرف کردن مشکالت زندگي ،وضعيت ايده آلي را ايجاد
کرده و روند رو به کمالي داشته باشد ،از اين روست که دائم در جستجوي راه حل و تجربه روش هاي مختلف
است.از مهمترين نيازهاي بشر ،سالمتي روحي و رواني وي و همچنين هدف هر جامعه اي نيز رسيدن به سالمت
روحي ايده آل و عاري از تنش دروني مي باشد .نظر به اينکه خالق انسان بهترين منبع براي حل مسائل و
مشکالت بوده و هموست که از فطرت و خلقت انسان بهتر از همه آگاهي دارد لذا در اين نوشتار سعي بر اين
است که ابتدا با تشريح نظر برخي از روان شناسان مطرح در مورد جايگاه دين در زندگي و سپس با توصل به
دين که قوانين فطري و روحي انسان را شرح داده ،راه هاي ديني رسيدن به سالمت روان را ارائه داده و بسترهاي
صحيح رسيدن به اين مقوله را بيان کنيم ،که در نهايت مي توان به اين نظر رسيد که بدون اعتقاد به دين نمي
توان به امنيت و سالمت رواني دست يافت .واژگان کليدي:سالمت روان،فطرت،جايگاه دين ،بسترهاي صحيح.
واژگان کلیدی :قرآن ،سالمت روان

-1

دانشجوي کارشناس ارشد مطالعات اسالمي ،موسسه بين المللي مطالعات اسالمي saeidsadra34@gmail.com
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مقایسه مسئولیت های اخالقی در قرآن و نهج البالغه
سميه ساالري ،1الهام حيادار

2

چکیده
حقيقت اين است که خداونـد انسـان را بـي مسـئوليت نيافريـده بلکـه بـراي او ارزش وکمـال قـرب قائـل شـده
«أَ يَحْسَبُ اْإلِنْسانُ أَنْ يُتْرَکَ سُدًيه آيا انسان پندارد که آزاد و رها و بي مسئوليت است؟» (قيامت )32 :و به همين
دليل است که آدمي بايد متوجه مسئوليت هاي خود باشد ،و خود را به بهايي کمتر از بهشت نفروشد.
در اين مقاله سعي برآن داريم تا با روش توصيفي تحليلي به بررسي پاره اي از مسئوليت هـاي اخالقـي در قـرآن
ونهج البالغه بپردازيم.
واژگان کلیدی :اخالق ،مسئوليت اخالقي ،قرآن ،نهج البالغه

 -1کارشناسي ارشد نهج البالغه -اخالق و تربيت فردي دانشگاه کاشان 09127116808 salari.somayeh@gail.com
-2

hayadar110@yahoo.com
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مطالعه تأثیر استفاده از نرم افزار های قرآنی موبایلی بر یادگیری قرآن
فاطمه شرزه ئي ،1فتانه حسني جعفري ،2محمد رضا سرمدي

3

چکیده
با ورود به عصر تکنولوژي ،سيستم هاي معلم محور و وابسته به زمان و مکان سنتي ،کارايي چنداني ندارند و
متخصصان علوم تربيتي معتقد بر ايجاد روشهاي جايگزيني مانند يادگيري الکترونيکي و سيار هستند .در همين
راستا هدف اصلي اين تحقيق ،مطالعه تأثير استفاده از نرم افزارموبايلي قرآني بر يادگيري قرآن مي باشد .اين
تحقيق يک تحقيق شبه آزمايشي و کاربردي مي باشد که بر روي جامعه آماري زنان ميانسال ( 31تا ۰1سال)
حوزه زينب کبري (س) و مؤسسه قرآني حضرت رقيه (س) انجام شده و به عنوان نمونه آماري ،يک کالس از
هر مؤسسه انتخاب شدند .ابزار سنجش اين تحقيق ،آزمون پيشرفت تحصيلي محقق ساخته است که روايي آن
توسط متخصصين علوم تربيتي و قرآني و پايايي آن با روش دو نيمه کردن تأييد گرديده است .ضريب
همبستگي اسپيرمن براون در پيش آزمون برابر  1/62و در پس آزمون مقدار  1/87محاسبه شده که بيانگرپايايي
هر دو آزمون مي باشد .براي مطالعه تأثير مورد نظر از روش آزمون تي گروههاي مستقل با گروه گواه استفاده
شد .به گروه آزمايش ،کار با نرم افزار موبايلي قرآني که در اين پژوهش نرم افزار حبل المتين بوده آموزش داده
شد و از هر دو گروه پيش آزمون و پس آزمون گرفته شد و نتايج حاصل از آنها با نرم افزار اس پي اس اس
تحليل گرديد .نتايج حاصل از اين تحليل در سطح اطمينان  %6۰نشان داد که سطح معني داري دوسويه در پيش
آزمون بيانگر عدم ارتباط بين ميانگين نمرات بين دو گروه بود ولي درپس آزمون اين مقدار دريادگيري قرآن
 1/112بوده و چون اين مقدار از  1/1۰کمتر است مي توان نتيجه گرفت که استفاده از نرم افزارموبايلي قرآني
در يادگيري قرآن مؤثر مي باشد.
واژگان کلیدی :يادگيري سيار ،يادگيري با موبايل ،يادگيري الکترونيکي ،يادگيري قرآن ،نرم افزارهاي
موبايلي

 --1کارشناسي ارشد تکنولوژي آموزشي دانشگاه پيام نور (نويسنده مسئول) Sharzehee49@yahoo.com
 -2عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور
 -3عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور
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بررسی زیبایی شناسی آوایی قرآن با تکیه بر داللتهای آوایی و حسن ترکیب اصوات در
واژگان قرآن
مريم شاهرخي

1

چکیده
دانش حسن ترکيب اصوات يا زيباييشناسي آواها که اخيراً مورد توجه محققان قرار گرفته است ،به مطالعه
گوشنوازي وگوشخراشي ذاتي صداها در سطوح ترکيبي مختلف مانند واژگان ،عبارات و جمالت ميپردازد.
زبانشناساني چون ديويد کريستال معتقدند اين دانش با داللتهاي آوايي يا معناشناسي آوايي ارتباط نزديکي دارد.
متاسفانه محققان همچنان براي تشخيص گوشنوازي ذاتي صداها به شمَ زباني گويندگان تکيه ميکنند و معيار
زبانشناختي خاصي براي اين کار ندارند .از سوي ديگر جنبه هاي گوناگون اعاز قرآن ،کتاب آسماني ما مسلمانان ،تا
کنون به اثبات رسيده است .يکي از زمينههاي مباحث زيباييشناسي قرآن که اخيراً مورد توجه قرار گرفته است و با
توجه به دلنشيني قرآن براي آنان که حتي زبان عربي را نميدانند و ارتباط روحي و معنوي که همگان با شنيدن آيات
قرآن با آن برقرار ميکنند ،بيشتر اهميت مييابد ،حسن ترکيب صداها و داللتهاي آوايي واژگان قرآن است .اين
مقاله با روش تحليلي -توصيفي به بررسي ويژگيهاي آواشناختي حروف به کار رفته در دو دسته از واژگان قرآن
مطابق با سيستم آوانگار بينالمللي ميپردازد .دسته اول واژگاني که تعداد اصوات در آنها زياد است(بيش از ۰
حرف) و گوشنوازي آنها اهميت زيادي در دلنشيني و برقراري ارتباط روحي-معنوي با قرآن دارد و دستهي ديگر،
واژگان حروف مقطعه که هيچ معناي واژگاني خاصي براي آنها ارائه نشده است و بررسي مشخصات آواشناختي
واژگان آنها ميتواند دالتهاي معنايي ويژهاي براي آنها ايجاد نمايد .نظر به اعجاز قرآن و اينکه نگارنده آن همان
خالق زبان و پروردگار داناست ،بررسي ويژگيهاي آواشناختي واژههاي اين کتاب آسماني از يک سو ميتواند
معيارهاي آواشناختي منحصربه فردي براي قضاوت درمورد حسن ترکيب آواها و داللتهاي معنايي آنها حاصل آورد
و از سوي ديگر جنبه ديگري از زيباييهاي قرآن را به تصوير کشد.
واژگان کلیدی :زيبايي شناسي آوايي ،داللتهاي آوايي ،قرآن

1

 -عضو هيات علمي زبانشناسي همگاني دانشگاه پيام نور shahrokhymaryam020@gmail.com
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بررسی تطبیقی مؤلفه های هوش اخالقیِ« میشل بُربا» با قرآن و روایات
عابد قزلباش چمک

1

چکیده
يکي از موضوعاتي که در سال هاي اخير نظر روانشناسان را به خود جلب کرده است ،هوش اخالقي مي باشد.
«ميشل بُربا» نخستين فردي بود که براي اولين بار هفت فضيلت اخالقي را براي هوش اخالقي تعريف کرد که آن
ها عبارتند از :همدلي ،وجدان ،خويشتنداري ،احترام ،بردباري ،انصاف و مهرباني.
وي معتقد بود که هوش اخالقي ،توان تشخيص درست از نادرست استه يعني داشتن اعتقادات اخالقي محکم
و عمل کردن بر طبق آن ها به گونه اي که شخص ،رفتار درست و محترمانه داشته باشد.
هوش اخالقي به انسان کمک مي کند هنگام مواجهه با فشارها و چالش هاي اخالقي ،از آن ها عبور کند و طبق
موازين اخالقي رفتار نمايد.
گرچه موضوع هوش اخالقي ،موضوع جديدي به نظر مي رسد ،اما دين اسالم از قرن ها قبل به اين فضايل
اخالقي عنايت داشته است و همگان را به رعايت آن ها دعوت نموده استه تا جايي که هدف از بعثت
پيامبر(ص) را اتمام مکارم اخالقي مي داند.
پي امبر اکرم(ص) و اهل بيت(ع) ،به عنوان الگوهاي اخالقي بودند که نه تنها مفاهيم هوش اخالقي ،بلکه تمامي
مکارم اخالقي را به صورت عملي در زندگي خود پياده کردند.
همين اخالق پسنديده پيامبر(ص) بود که باعث شد عده زيادي به دين اسالم گرايش پيدا کنند و در مسير
هدايت قرار گيرند .قرآن کريم نيز اين اخالق پيامبر(ص) را مي ستايد.
واژگان کلیدی :هوش اخالقي ،قرآن ،روايات ،ميشل بُربا.

-1کارشناسي ارشد علوم قرآني دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم abedghazelbash@chmail.ir
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هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در حقوق بین الملل
سارا رستمي

1

چکیده
هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کريم در  11سپتامبر سال  2111در اياالت متحده امريکا روح هر انسان آزاده
و به ويژه مسلمان را مکدر ساخت  ( .تري جونز) کشيش افراطي کليساي کوچکي در اياالت فلوريداي آمريکا
طرحي را  ،به ثمر رسند که نتيجه آن به آتش کشيدن  211جلد قرآن کريم در سالگرد حوادث  11سپتامبر بود .
زماني که اين کشيش با فشار افکار عمومي امريکا سرانجام از اين اقدام افراطي خود صرفنظر کرد ،يک
آمريکايي افراطي ديگر پس از پاره کرده برگه هايي از قرآن کريم ،آنها را در محل حمالت  11سپتامبر 2111
در نيويورک به آتش کشيد  ،اقدامي که دو کشيش کليساي آنجليکن در ايالت تنسي آمريکا نيز به تکرار آن
پرداختند  .در اين بحث ضمن ضروت تأمل در هنجارهاي بين المللي حقوق بشر از حيث ماهيت ،به مسأله هتک
حرمت ساحت مقدس قرآن کريم در آمريکا و حدود و ثغور حق هاي بشري در موضع تزاحم و تعارض خواهد
بود .
واژگان کلیدی :قرآن کريم  ،آزادي مذهب ،حقوق بشر ،حرمت  ،مقدسات.

1

 -عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور Mpj.rostami@yahoo.com
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بازخوانی نگاه مالصدرا به زبان قرآن در دوساحت ذات حق و احوال قبر و قیامت
ناصر محمدي

1

چکیده
هدف از اين مختصر ارائه تبييني از زبان قرآن در سخن از ذات خدا(ونه صفات و افعال او) و احوال قبر و قيامت
از ديدگاه صدرالمتألهين شيرازي است .قرآن از مقام ذات جز به رمز و اشارت چيزي نگفته است  ،چرا که الفاظ
ناقص و محدود بشري در سخن از آن مقام ناتوان و عاجزند .بـ دين جهـت زبـان قـرآن در ايـن مقـام بـه تنزيـه و
تقديس و تسبيح است .صدرا در احوال قبر و قيامت و عالم پس از مرگ ،باب هر گونه تأويل در قرآن و خروج
الفاظ از معاني اصلي و وضعي و اسناد مجاز و استعاره را مسدود مي کند و بدين سبب از ابن سينا و غزالي انتقـاد
مي کند و تحليل هاي انتقادي خود را در باره نظريات ايشان ارائه مي دهد.
واژگان کلیدی :زبان قرآن ،تنزيه و تسبيح ،ذات حق ،صورت هاي اخروي ،عذاب قبر ،تأويل و مجاز.

1

 -عضو هيات علمي گروه فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه پيام نور Naser_Mohamadi@pnu.ac.ir
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آسیب های اجتماعی در نهج البالغه
منصوره دسترنج

1

چکیده
شناخت آسيب ها و آفتها نخستين و اساسي ترين قدم در جلوگيري از پيدايش و رشد آسيبهاست .از آن جا که
هدف اين مقاله بررسي آسيب هاي اجتماعي است و نهج البالغه به عنوان يکي از منابع معتبر در مجموعه منابع
ديني ،عهده دار تحليل هاي عقالني  -اجتماعي و از جمله توجه به آفات و آسيب هاي زندگي اجتماعي مي
باشد ،لذا در اين زمينه ،از اين کتاب شريف و گفتار گهربار امام علي (ع) بهره برداري شده است.
در نهجالبالغه به «آسيبهاي اجتماعي» توجه قابل مالحظهاي شده است .اصوالً در اين کتاب نسبت به آسيب
اعم از فردي و جمعي سخنان زيادي رفته است .بنابراين مقاله حاضر به برخي از موانعي مي پردازد که از منظر
نهج البالغه ،به عنوان آفات و آسيب هاي اجتماعي در نظر گرفته مي شوند .امام علي يکي از اين آسيب ها را
تفرقه و گسستگي اجتماعي معرفي مي کند که به بنيان هاي ثبات يک سيستم لطمه وارد مي سازد و استمرار آن
را دچار مشکل مي کند .
تجمل گرايي ،تملق و چاپلوسي دومين آسيب و آفت است که با ايجاد شکاف و فاصله ميان رهبران و مردم و
فريب و غفلت دست اندرکاران از واقعيت هاي موجود ،به تدريج پايگاه اجتماعي نظام را تضعيف و مشروعيت
آن را کمرنگ مي سازد  .آسيب هاي ديگر که در نهج البالغه مطرح شده عبارتند از :ترک امر به معروف و
نهي از منکر ،فقر و محروميت اجتماعي ،جنگ طلبي و ستيزه جويي ،ظلم و ظلم پذيري ،تضييع حقوق فردي و
اجتماعي که با توجه به سيره امام علي مي توان در جهت شناخت اين آسيب ها و راه هاي مبارزه با آن اقدامات
مؤثر و اساسي اتخاذ نمود.
واژگان کلیدی :آسيب هاي اجتماعي ،تفرقه ،تجمّل گرايي،تملّق و چاپلوسي

1

 -عضو هيات علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه پيام نور dastranj@pnu.ac.ir
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بررسی وضعیت مطالعات قرآنی و آموزش از دور نمایه شده در  :WOSبا تأکید بر تحلیل موضوعی
صفيه اکرمي ابرقوئي

1

چکیده
با توجه به پيشرفت هاي صورت گرفته در آموزش و تأکيد جامعه بر آموزش از دور و يادگيري الکترونيکي
انتظار مي رود اين موضوع در تمام جوانب زندگي به ويژه آموزش هاي مذهبي و قرآني نفوذ کند .در اين مقاله
وضعيت مقاالتي مورد تحليل قرار مي گيرد که در موضوع آموزش قرآن از راه دور در يکي از معتبرترين پايگاه
هاي اطالعاتي ( )web of scienceنمايه شده است .تعداد انتشارات در يک حوزه ميزان توجه پژوهشگران و
عملکرد متخصصان را نشان مي دهد .در بين  1827پژوهش قرآني که تاکنون در  WOSنمايه شده است 101
مورد به موضوع آموزش هاي قرآني اختصاص دارد و فقط  11مقاله در ارتباط با آموزش از دور قرآن مي باشد.
در واقع مطالعات آموزش از دور و قرآن  %1.2از کل مطالعات قرآني و  %8.1از مطالعات در موضوع
آموزشهاي قرآني نمايه شده در  WOSرا به خود اختصاص داده است .در اين مقاله به تحليل کتابشناختي،
استنادي و موضوعي اين  11مقاله پرداخته مي شود .کشور مالزي و عربستان سعودي کشورهاي پيش رو در اين
زمينه بوده اند .اين مقاالت در هشت سال گذشته منتشر شده اند و استنادات به آنها طي چهار سال اخير بوده
است .در تحليل موضوعي مقاالت نمايه شده در  WOSدرباره آموزش از دور قرآن مشخص گرديد به طور کلي
اين  11مقاله در سه حوزه موضوعي يادگيري الکترونيکي قرآن ،آموزش قرآن و سيستم هاي خودکار تشخيص
گفتار زبان عربي و آموزش قرآن و آوانويسي خودکار متون عربي قرار دارند .با عنايت به اهميت آموزش هاي
مذهبي و قرآني و نيز حرکت سريع جامعه کنوني به سمت آموزش از دور تعداد کم مقاالت نمايه شده در
 WOSدر اين خصوص داليل زيادي مي تواند داشته باشد که شايسته است توسط متخصصان به ويژه در ايران
مورد تحليل قرار گرفته و در رفع موانع موجود اقداماتي صورت گيرد.
واژگان کلیدی :قرآن ،آموزش از دور ،يادگيري الکترونيکي ،مطالعات قرآنيweb of science ،

 -1کارشناس واحد فناوري اطالعات ،دانشگاه پيام نور S_akrami_ab@yahoo.com
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مؤثرترین مطالعات قرآنی بین المللی مرتبط با تعلیم و تربیت بر اساس شاخص  :h-indexبا
تأکید بر ارتباطات فرارشته ای آنها در ISI

صفيه اکرمي ابرقوئي

1

چکیده
در اين پژوهش وضعيت انتشار و تحليل استنادي مطالعات قرآني مرتبط با موضوع تعليم و تربيت نمايه شده در
پايگاه هاي اطالعاتي  ISIبررسي شده است .پراستنادترين پژوهش ها بر اساس شاخص  h-indexبه عنان
مؤثرترين مقاالت شناسايي و معرفي شده اند و در نهايت با تحليل موضوعي آنها مشخص گرديد پراستنادترين
مطالعات قرآني مرتبط با تعليم و تربيت که در ISIنمايه شده اند با موضوع پزشکي و زير مجموعه هاي آن
بيشترين ارتباط فرارشته اي را دارند .در اين مقاله شاخص  h-indexبه عنوان معيار ارزيابي و پايگاه هاي  ISIبه
جهت اعتبار آن در بين پژوهشگران جهان انتخاب شده است .با توجه به اينکه قرآن کريم يکي از منابع مهم و
اصلي در حوزه تعليم و تربيت به شمار مي آيد در بين مطالعات قرآني نمايه شده در  ISIبه موضوع تعليم و
تربيت به طور خاص پرداخته شده است .در بازه زماني  1671الي  2118در مجموع  2711پژوهش قرآني و در
موضوع تعليم و تربيت  136مقاله ( 0.6۰درصد از کل پژوهشهاي قرآني) در ISIنمايه شده اند .از  136مقاله به
 37پژوهش  222بار استناد شده است که تعداد مقاالت استناد کننده  207مورد بوده است .شاخص h-index

براي اين گروه از مطالعات عدد  8مي باشد بدين مفهوم که  8مقاله اول از نظر تعداد استناد به عنوان
تأثيرگذارترين پژوهش ها شناخته مي شوند .با توجه به موضوع و تخصص نويسندگان اين مقاالت ارتباط
فرارشته اي آنها با پزشکي و زيرشاخه هاي آن مورد تأييد قرار گرفت.
واژگان کلیدی :مطالعات قرآني ،تعليم و تربيت ،مؤسسه اطالعات علمي  ،ISIاستنادات ،تحليل استنادي،
پزشکي ،شاخص h-index

 -1کارشناس واحد فناوري اطالعات ،دانشگاه پيام نور S_akrami_ab@yahoo.com
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بررسی گفتمان سوره "الرحمن" از منظر زبانشناسی نقشگرای هلیدی و نشانهشناسی اجتماعی
مريم شاهرخي

1

چکیده
قرآن کريم بارها و بارها ذکر ميکند در قرآن نشانههايي براي انديشمندان است و ميتوان گفت جنبههاي
کالمي و گفتماني منحصربفردي که در قرآن آمده است يکي ازمصاديق اين نشانههاست .اين پژوهش قصد
دارد با بررسي ويژگيهاي نشانه شناختي متمايز گفتمان قرآني از منظر زبانشناسي نقشگراي هليدي به ارائه برخي
نشانهها يا تعابير معنايي خاص آنها بپردازد .بدين منظور و از آنجا که سوره الرحمن،عروس قرآن ،حاوي
گفتماني خاص و منحصر به فرد است در اين پژوهش برخي عناصر فرانقشهاي انديشگاني ،بينافردي و متني
آيات آن که به ترتيب از منظر نشانهشناختي با زمينه يا موضوع سخن .فضاسازي شخصيتي و نوع سخن(اگينز،
 )2110ارتباط دارند ،به روش توصيفي تحليلي مورد بررسي قرار گرفتهاند .حضور پربسامد فرايندهاي مادي در
آيات ابتدايي ،فرايند بياني به طور متناوب در تمام طول سوره و فرايندهاي وجودي و شناسايي در آيات انتهايي،
استفاده از ضمير دوم شخص مثني "کُما (شما)" ،به منظورتاکيد و جلب توجه مخاطب و استفاده از واژه "رب"
به جاي استفاده از ضمير اول شخص مفرد براي اشاره به نام گوينده که به لحاظ زبانشناسي ارجاع نقشي( role

 )designationنام دارد و سرانجام استفاده از ارجاعات معيني که داراي مرجع فرهنگي مشترک ميباشند از
مهمترين نتايج اين بررسي است که با توجه به نشانهاي بودن نظام زبان داراي استدالالت نشانه شناختي مهمي
است که برخي از آنها عبارتند از :سيرارائه مضامين از عناصر عيني و ملموس به سمت عناصر فرادنيوي و اخروي
و قياس ميان آنها براي تجسم بخشي به واقعيت دنياي آخرت در کنار توجه به نقش پررنگ مخاطب ،تاکيد بر
مهمترين و ابتدايي ترين وظيفه مخاطبان يعني اقرار به وجود خالق توانا ،عدم استفاده از قدرت گوينده و ايجاد
فضايي آرام و برابر ميان گوينده و مخاطب براي تصميم گيري بر اساس تفکر و خرد و گوشزد کردن اشتراکات
فرهنگي و دنيوي ميان همه مخاطبين قرآن و تاکيد بر وظيفه يکسان همه آنها در برابر پروردگار .اين مشخصات
گفتماني در کنار ساير مشخصات بي نظير زبانشناختي مانند دلنشيني آوايي ،نظمآهنگ ،روابط معنايي و  ...باعث
تاثير در عمق جان و خرد شنوندگان کالم وحي ميشود و آنان را که با تدبرو استدالل به اين گفتمان فرا
ميدهند عميقاً تحت تاثير قرار ميدهد و به تفکر و انديشه واميدارد.
واژگان کلیدی :تحليل گفتمان ،زبانشناسي نقشگراي هليدي ،نشانهشناسي ،سوره الرحمن،

1

 -عضو هيات علمي گروه زبانشناسي دانشگاه پيام نور shahrokhymaryam020@gmail.com
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داللت «الذی» از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی( :تحلیل موردی کلمه الذی در ترجمه فوالدوند از قرآن)
فاطمه کاظمي ، 1مرتضي زارع برمي

2

چکیده
جرجاني کلمة الذي را به دو نوع الذي وصفي و خبري تقسيم ميکند و معتقد است که الذي وصفي براي
وصف اسمهاي معرفه به جمالت به کار ميرود ،به عبارت ديگر اين نوع الذي براي بيان اوصاف و ويژگيهاي
متبوع خود ميآيد و شنونده از اين اوصاف و ويژگيها با خبر است .الذي خبري نيز در مورد اموري که شنونده
از قبل نسبت به آن آگاهي دارد و يا قبال نسبت به آن علمي داشته است ،خبر ميدهد .در هر دو نوع الذي ،جملة
همراه با الذي بايستي به گونهاي باشد که شنونده قبال نسبت به آن علمي داشته است .در اين مقاله تالش شده
داللت الذي از ديدگاه عبدالقاهر جرجاني مورد بررسي قرار بگيرد و پس از آن ترجمة فوالدوند از برخي از
آياتي که واژه الذي در آن آيه به کار رفته ،مورد بحث قرار بگيرد .اين مقاله با روش توصيفي تحليلي به اين
نتيجه ميرسد که فوالدوند در ترجمه معنايي خود از آيات شريف به اهميت داللت الذي توجه نموده و اين واژه
را به صورت دقيق ترجمه کرده است.
واژگان کلیدی :داللت ،الذي ،ترجمه ،جرجاني ،قرآن.

1

 -دانش آموخته دکتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه عالمه طباطيايي (نويسنده مسئول) fatemehkazemi43@yahoo.com

 -2عضو هيات علمي گروه مترجمي زبان عربي دانشگاه دامغان
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بررسی مدیریت اسالمی در بهبود روش اخالقی ورفتاری مدیران و کارمندان
تهمينه خادمي

1

چکیده
سازمان اداري پديدهي نو ظهوري نيست .بعد از انقالب صنعتي در اروپا لزوم اداره کارخانجات و شرکتهاي
بزرگ از سوي صاحبان صنايع و اداره نيروي انساني و استفاده بهينه از ان بکارگيري روش هاي علمي دقيق
تري را مي طلبد.مکتب مديريت علمي نخست در سازمانهاي صنعتي خصوصي ظاهر گرديد،ولي به سرعت در
سازمانهاي عمومي رخنه کرد.با هجرت پيامبر به مدينه حکومت اسالمي تولد يافت.سازماندهي اداري اريه شده
توسط پيامبر بسيار ساده و روشن بود ونيازي به گماردن افراد ثابت براي اداره ان نداشتو توجه پيامبر به امور ديني
و اخالقي و ايجاد جامعه اي مرتبط با هم ومتحد بود که خود ايشان در راس امور قرار داشت.همانگونه که مي
بينيم پيامبر در سال دوم هجرت اقدام به ارايه راهکارها و سياستهاي کلي خود در امر رهبري و مديريت جامعه
همت مي گمارد و منشوري را ارايه مي دهد بي کم و کاست و محلي از لشکال به جا نمي گذارد.در اين تحقيق
ابتدا به مسايل مديريتي مطرح شده در قران و کالم اهل بيت و بزرگان اشاره شدهدر ادامه هم به افات مديريت
پرداخته ودر انتها هم به رابطه بين بهبود نگرش رفتاري واخالقي کارکنا ن ،مديران و بين اجراي مديريت
اسالمي و افزايش بهره وري در سازمان پرداخته که جزئ فرضيات تحقيق ميباشد.پس ازتکميل پرسشنامه ها و
تجزيه و تحليل اطالعات به اين نتيجه رسيديم که بين مديريت اسالمي و بهبود نگرش رفتاري مديران و
کارمندان رابطه وجود دارد واز طرفي هم بين مديريت اسالمي و افزايش بهره وري در سازمان رابطه وجود
دارد.
واژگان کلیدی :مديريت اسالمي ،روش اخالقي ،مديران ،کارمندان

1

 -عضو هيات علمي گروه مديريت دانشگاه پيام نور tahminehkh2008@yahoo.com
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بررسی حقوق زن در قرآن
زري فيروزگاه ،1سعيد حجرگشت

2

چکیده
قرآن کريم در عصر نزولش گامهاي بلندي به سود زن و حقوق انساني او برداشت و از اين رو به اعتراف همگان
احيافکننده حقوق زن است و در اين راستا به بهانه احياي حق زن به عنوان انسان و شريک مرد در انسانيت ،زن
بودن او را فراموش نکرد و همچنين از آنجا که قرآن کريم فصل الخطاب مشکالت و راه حل دشواريهاي بشري
در تمام اعصار است با مراجعه به آن و تفاسير و شأن نزول آن به روش توصيفي تحليلي مي توان پاسخ بسياري از
سردرگمي ها را يافت و به اين منظور در اين مقاله جايگاه حقوقي زن را از منظر قرآن مورد بحث و مداقه قرار
مي دهيم تا عالوه بر شناخت و معرفي جايگاه انساني و اجتماعي زن به بعد ديگري از حيات فردي و اجتماعي
زن نيز پرداخت شود .اميداست مورد توجه خوانندگان عزيز قرار گيرد.
واژگان کلیدی :حق و حقوق ،قرآن کريم ،زن ،نفقه ،مهر و صداق.

 -1عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور (نويسنده مسئول) firozgah_z50@yahoo.com
 -2عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور

29

تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن
سليمان عسکري

1

چکیده
ضرورت مديريت در زندگي اجتماعي از بديهيات اسـت و هـيچ نيـازي بـه برهـان و اسـتدالل نـدارد .از ديربـاز
متفکران و انديشمندان در صدد تبيين اصول آن برآمده ،در اين زمينه پژوهشهاي فـراوان انجـام داده و کتـب و
مقاالت زيادي نوشتهاند .در کشور ما نيز به ويژه پس از پيروزي انقالب شکوهمند اسـالمي ،اصـول مـديريت از
ديدگاه اسالمي اهميت فراواني پيدا نموده است .يکي از ابزارهاي مديريت تشويق و تنبيه است که در اسالم نيـز
به آن توجه کافي شده است.
در اين پژوهش کوشش شده است که تشويق و تنبيه از ديدگاه قرآن مورد بررسي قرار گيرد تا مديران در جامعه
اسالمي آن را مدنظر قرار داده و به آن عمل نمايند.
واژگان کلیدی :قرآن ،مديريت ،تشويق و تنبيه ،اصول مديريت.

 -1کارشناس ارشد مديريت منابع انساني دانشگاه امام علي (ع) soleyman.asgary@gmail.com
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بررسی ابعاد و تاثیرات مدیریت فرهنگی در جامعه از منظر قرآن و سنت معصومین
نرگس دستيار

1

چکیده
فرهنگ به عنوان سيستم و نظامي متشکل از اجزاف (مانند :عقايد ،آداب و رسوم اجتماعي ،مواريث ملي ،خصلت
هاي بومي ،قومي و مذهبي) است که در طول تاريخ از شيوه زندگي مردم پديد ميآيد و مديريت نيز به رهبري
و هدايت جامعه ،سازمان ،گروه و يا مجموعهاي به سمت هدف مطلوب رشد و کمال با به کارگيري عوامل و
نيروهاي مادي و معنوي است .آنچه پرداختن به اين مقوله را الزم و ضروري مينمايد حضور اسالم در
عرصههاي مختلف مديريت جهاني و همچنين لزوم معرفي واالترين نمونه مديريتي طول تاريخ يعني پيامبر اسالم
است .بر اين اساس تحقيق مورد نظر با استفاده از روش تحليلي -توصيفي و علومي همچون علوم قرآن ،تفسير،
حديث ،تاريخ اسالم ،مديريت و  ...به صورت کتابخانهاي و روش گردآوري فيش برداري شده به سرانجام
خواهد رسيد تا بتوان شيوه مديريت فرهنگي پيامبر اسالم را معرفي نمود.

واژگان کلیدی :مديريت ،فرهنگ ،قرآن ،سنت

1

 -دانشجوي کارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه پيام نور nttdst8278@gmail.com
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شیوه های فردی و حکومتیِ مدیریت فرهنگی جامعه از منظر قرآن و سنت معصومین
نرگس دستيار

1

چکیده
هدف اين پژوهش آشنا شدن با شيوه هاي مديريت فرهنگي پيامبر اکرم به عنوان يک مدير کارآمد و موفق
است .به عبارت ديگر ميتوان گفت دغدغه اصلي امروز جامعه اسالمي مسئله فرهنگ و اجراي فرهنگ ناب
اسالمي در سطح جامعه است لذا معرفي يک الگوي مديريتي منحصر به فرد ضروري مينمايده چرا که با تحليل
سيره مديريتي ايشان از ورود فرهنگهاي صادراتي و مخرب به جامعه جلوگيري ميشود .به هر حال آشنايي با
بحث مديريت پيامبر خصوصاً در زمينه فرهنگي به افراد کمک ميکند تا به مطالعه بيشتر و دقيقتر در مورد
شخصيت آن حضرت بپردازند و نسبت به اين موضوع حساستر شوند .عرصه هاي فردي و حکومتي فرهنگي در
سنت نبوي و قرآن کريم در اين پژوهش مورد مطالعه واقع گرديد که مهمترين عرصه هاي فردي عبارتند از بيان
صدق و راستين با مردم ،منش و شخصيت ،صداقت ،صبر و مدارا در برابر ناماليمات ،استفاده از منطق و استدالل
در تبيين معارف اسالمي و پاسخ به شبهات و سواالت مردم .همچنين مهمترين شيوه هاي رفتار حکومتي رسول
اکرم که بر اساس قرآن کريم صورت گرفته است عبارتند از برخورد قاطع با منافقان و دشمنان اسالم ،مبارزه با
عقايد خرافي ،مبارزه با جنگ هاي رواني ،پايبندي به قانون و طرح مشترکات ميان اديان آسماني.
واژگان کلیدی :قرآن ،سنت نبوي ،فرهنگ ،اسالم ،شيوه رفتار حکومتي ،شيوه رفتار فرد

1

 -دانشجوي کارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه پيام نور nttdst8278@gmail.com
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سالمت روانی از دیدگاه قرآن کریم
مرضيه محمودي ، 1سيد سوسن فخرايي

2

چکیده
اسالم و جود آدمي را متشکل از دو بعد رواني (غير مادي) و جسماني (مادي )معرفي مي کند و سالمت هر يک
را در گرو سالمت ديگري و متاثر از آن مي داند .سالمت روان به معناي تعادل و انجام فراگير در همه ابعاد
جسماني و نفساني انسان است که تعلق و انديشيدن ،آگاهي ،هدف داري،انصاف،عدالت ،امانت داري  ،حقيقت
جويي  ،و تسليم در برابر آن  ،رشد مستمر و آرامش از جمله عالئم آن است و در مقابل بيماري رواني خارج
شدن از حد اعتدال است که ناداني ،عصيان  ،دنيا طلبي ،ظلم و تعدي ضعف اراده و مستي ،اضطراب ،ترس
،خود پسندي  ،حسد و کينه توزي و ...از نشانه هاي آن است .از ره آوردهاي ناخوشايند زندگي ماشيني و دنيا
پرستي افراطي  ،اضطراب و نگراني و تالطم روحي و رواني است .بشر متمدن امروز  ،گرچه به رفاه مادي و
لذت هاي جسمي رسيده است پس دچار خيال بحران ها و بيماري هاي روحي و رواني شده که به بن بست
فکري و نا اميدي فزاينده اي دست به گريبان است .تنها راه رهايي از اين فشار هاي روحي به اعتراف روان
شناسان غ ربي و شرقي ايمان به خدا دينداري و ايجاد پيوند با پروردگار يکتا  ،دعا و راز دل گفتن با ان ذات
پاک در خلوت گاه هاي عبادت و بندکيست چنين که به گواهي قرآن کريم تنها ياد خدا آرام بخش دلهاست.
در قرآن کريم آيات بسياري وجود دارد که فطرت و جودي انسان و حاالت گوناگون روان او را نقد کرده
.علل و عوامل انحراف و بيماري ها و همچنين راههاي تهذيب و تربيت و درمان روان انسان را نشان داده است
در اين مقاله  ،به برسي ابعاد رواني سالمت از ديدگاه قرآن پرداخته مي شود.
واژگان کلیدی :سالمت رواني  ،سالمت ديدگاه قران کريم ،سالمت.

 -1عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور (نويسنده مسئول) m_80m77@yahoo.com
 -2عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور

33

بررسی نقش رویکردهای نوین معناشناسی شناختی در تبیین ساختار معنایی آیات قرآن
غالم حسن اورکي

1

چکیده
معناشناسي شناختي به عنوان مهم ترين شاخة علمي زبان شناسي شناختي بـا مفهـوم سـازي و سـاختارهاي مفهـومي
سروکار دارد و امروزه پژوهشگران اين حوزه با طـرح سـه رويکـرد نـوين شـناختي اسـتعاره ،فضـاهاي ذهنـي و
آميختگي مفهومي به بررسي ساختار معنايي متون متعدد پرداخته اند .بر ايـن اسـاس ،پـژوهش حاضـر بـه منظـور
بررسي نقش اين رويکردهاي نوين شناختي در تبيين ساختار معنايي آيات قرآن کريم شکل گرفته اسـت .بـدين
ترتيب نگارنده با استفاده از روش توصيفي تحليلي و از طريق روش کتابخانه اي ،نمونه هايي از آيات را از جاي
جاي قرآن کريم گردآوري ،با استناد به مؤلفه ها و اصول نظري رويکردهاي شناختي استعاره ،فضاهاي ذهنـي و
آميختگي مفهومي به تحليل آنها پرداخته است .يافته هاي پژوهش نشان مي دهد رويکرد فضاهاي ذهني در تبيين
ساختار معنايي آيات از طريق تفکيک فضاهاي معنايي پايه و ذهني و نشان دادن ارتباط ميان آنها ،کارآمـد بـوده
است ،همچنين با استناد به رويکرد استعاره مي توان وجوه تفکيکي ساختار معنايي آيات را از طريق حـوزه هـاي
مبدأ و مقصد و ارتباط مفهومي ميان آنها نشان داد و به اين ترتيب مقصود الهـي کـه در وراي سـاختار ظـاهري
آيات است ،آشکارتر مي گردد و در نهايت با تفکيک فضـاهاي درونـدادي بـر روي نمـودار آميختگـي ،نحـوة
مفهوم پردازي هاي کردگار حکيم در قرآن آشکار شـد و قابليـت نظريـة آميختگـي در ادراک مفـاهيم نـوين و
نهفته در وراي ساختار ظاهري آيات معلوم گشت.
واژگان کلیدی :قرآن کريمه معناشناسي شناختي ،ساختار معنايي

 -1دانش آموخته دکتري گروه زبان شناسي همگاني دانشگاه آزاد اسالمي g.oraki.ling@gmail.com
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تعلیم وتربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم
زهرا لچيناني ،1مرجان معصومي فرد

2

چکیده
از مهم ترين ويژگيهاي قرآن مجيد آن است که خود يک کتاب تربيتي است و همه آيات آن به طور مستقيم
و غير مستقيم در مقام تربيت انسان در رده هاي مختلف سني ،از خردسال تا کهن سال گاه به صورت مستقيم و
گاه به صورت غيرمستقيم برآمده است .هدف از پژوهش حاضر مطالعه تربيت انسان از ديدگاه قرآن کريم
است ،اين پژوهش که با روش توصيفي -تحليل انجام شد ،به مطالعه کتاب مقدس قرآن کريم و ساير منابع و
مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته است ،يافته ها حاکي از آن است که خداوند انسان را بعد از آفرينش
به فراموشي نسپرده است وبراي تربيت او همواره کتاب راهنما و پيامبراني جهت هدايت فرستاده است ،همچنين
در تعاليم آسماني همواره به تک تک ويژگي هاي انسان توجه شده و روش هاي مناسب زندگي را به او نشان
داده است تا بتواند از طريق عبادت ،بندگي و تزکيه نفس به هدف نهايي خود که همان قرن الي اهلل است دست
يابد.
واژگان کلیدی :قرآن کريم ،تربيت ،انسان

 -1دانشجوي کارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه پيام نور تهران (نويسنده مسئول) lachinaniz@gmail.com

 -2عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور
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آثار و برکات نماز اول وقت در زندگی فردی و اجتماعی انسان و چگونگی کمک گرفتن از
نماز در برابر مشکالت
محمود بقري

1

چکیده
فلسفه اصلي نماز  ،ياد خداست  ،که در آيات و روايات از آن به "ذکر اهلل " تعبير مي شود .ذکر اهلل از آن جهت
داراي اهميت است ،که نماز گزار همواره  ،وجود خدا را در هر لحظه و هر مکان ياد آور مي شود و همواره در
امور خويش خدا راناظر مي داند و بدين ترتيب ،اعمال نيک و شايسته  ،سرلوحه ي زندگي انسان قرار مي گيرد
و اعمال ناشايست و پليد  ،از کارنامه ي اعمال انسان زدوده مي شود .نماز باعث مي شود جامعه رفته رفته به
سوي کمال و سعادت پيش رود نماز وسيله زدوده شدن گناهان ومغفرت و آمرزش الهي است و بي ترديد بر پا
داشتن نماز در پنج نوبت  ،موجب ميشود که انسان خدا را فراموش نکندوباعث پرورش فضايل اخالقي و تکامل
معنوي اوشود بلکه خواندن نماز دراول وقت باعث (برآورده شدن خواسته ها،برطرف شدن گرفتاري و ناراحتي
،ورود به بهشت و دوري از جهنم،در امان بودن از بالهاي آسمان ،خشنودي خداوند،استجابت دعا و باال رفتن
اعمال ،دوري شيطان و تلقين شهادتين) مي شود بي شک اين برنامه دقيق ومنظم  ،روح نظم را در انسان پرورش
مي دهد و در نتيجه ديگر اعمال انسان نيز در سايه نظم همواره با موفقيت و کاميابي همراه مي شود.
واژگان کلیدی :اعمال نيک ،فضايل اخالقي ،نماز ،ياد خدا

 -1دبير آموزش پرورش رباط کريم student.agriculture68@gmail.com
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ترسیم شبکه معنایی مفاهیم اخالق اجتماعی قرآن کریم بر اساس گزاره های اخالقی
طاهره حسومي ،1فاطمه نوشين فرد ،2ملوک السادات حسيني بهشتي،3
فهيمه باب الحوائجي ،0نجال حريري

۰

چکیده
بخش قابل توجهي از آيات قرآن کريم مشتمل بر مضامين اخالقي است .با توجه به تحقيقات گسترده ي که در حوزه
علوم قرآني صورت گرفته است محققان قرآني گزاره ها و مفاهيم متعدد و متنوعي در کتب و تفاسير اخالقي خود ارائه
کرده اند .و برداشتهاي مختلفي از يک آيه ارائه کرده اند.بر همين اساس هدف پژوهش حاضر ترسيم روابط معنايي
مفاهيم اخالق اجتماعي در قرآن کريم است .جامعه آماري پژوهش حاضر  028آيه قرآن کريم در موضوع اخالق
اجتماعي است که با کد گذاري و مقوله بندي آيات بر اساس گزاره هاي اخالقي در قالب يک مفهوم ،دوازده مقوله و
 78زير مقوله ارائه شد .روش پژوهش حاضر بر اساس فن تحليل محتواي مضموني و بر مبناي واحد آيات و به صورت
روش آميخته (کمي و کيفي) جداول تحليل محتوا تشکيل شد و سپس مفاهيم ،مقوله ها و زير مقوله هاي هر آيه
استخراج شد به عبارت ديگر ابتدا با نگاه تفسيري به هر آيه ،گزاره هاي اخالق اجتماعي تشکيل دهنده مضامين و جهت
گيريهاي هر آيه تفکيک و سوره ها و آيات مرتبط با هر مقوله در ذيل گزاره هاي خود قرار گرفتندبه منظور تحليل
داده ها از نرم افزار اکسل در بخش کمي و از نرم افزار مکس کيو دا در بخش تحليل کيفي استفاده شد .حاصل نتايج
نشان داد که از مجموع  028آيه اخالق اجتماعي مقوله ي ارزش هاي اسالمي درمورد اموال با  88آيه(  17/13درصد)،
ارزش هاي اخالقي درگفت وشنود با  ۰8آيه ( 13/3۰درصد)،حقوق اعضاي جامعه با  06آيه (  11/07درصد) ،خانواده
با  08آيه ( 11/11درصد) ،آداب معاشرت با  00آيه( 11/11درصد) ،اصالح و فساد با  32آيه ( 7/03درصد) ،وفاي به
عهد با  32آيه ( 8/06درصد) ،جامعه با  31آيه ( 8/22درصد) ،اخالق اسالمي در برابر رفتارغيراخالقي با  28آيه (2/32
درصد) ،،اخالق و زندگي اجتماعي با  10آيه ( 3/27درصد)،عدالت و ظلم با  11آيه ( 2/۰7درصد) و ارزش هاي
اخالقي با  3آيه ( 1/8درصد) به ترتيب از بيشترين آيه تا کمترين آيه مشخص گرديد .دستاورد پژوهش حاضر ارائه مدل
معنايي از گزاره هاي اخالقي مفاهيم اخالق اجتماعي همراه با معرفي سوره ها و آيات مرتبط با آن است در مجموع
پژوهش حاضر جامعيت و کارآمدي قرآن کريم را در موضوع اخالق اجتماعي نشان مي دهد.
واژگان کلیدی :قرآن کريم ،اخالق اجتماعي ،تحليل محتوا،گزاره هاي اخالقي ،مقوله بندي.

1

 .دانشجوی دکتری گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسالمی
 .2عضو هیات علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسالمی (نویسنده مسئول) ))f.nooshinfard@gmail.com
3
 .عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
4
عضو هیات علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسالمی
5
عضو هیات علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسالمی
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تاب آوری در قرآن کریم
سليمان عباسي ،1مهين شريفي اصفهاني

2

چکیده
هدف :بررسي تطبيقي آيات قرآن با مطالعات روانشناسي در زمينه تاب آوري اسـت .روش تحقيـق :بـهصـورت
کتابخانهاي و تحليلي-توصيفي است .مهمترين يافته :در قرآن سه واژة «صبر ،حلم و استقامت» نزديکترين واژه
ها به مفهوم تاب آوري است« .تاب آوري» در لغت به معناي «توانايي در بازگشت به حالت اوليه بعـد از انحنـاف»
است و «تاب آور» کسي است که در شرايط چالش برانگيز بتواند با تعامـل مثبـت هيجـاني ،عـاطفي و شـناختي،
خود را با شرايط سازگار نموده و به تعادل اوليه برسد.نتايج :از عوامل تاب آوري در قرآن مي توان بـه «:داشـتن
هدف در زندگي ،ايمان ،عزت نفس ،هوش ،خودکارآمدي و خودباوري ،مهارت حـل مسـأله ،اميـدواري و »...
اشاره کرده از پيامدهاي تاب آوري در قرآن نيز مي توان «پيشرفت اجتماعي ،بروز رفتارهاي مطلوب ،شادکامي،
عدم پريشاني و خويشتنداري» را نام برد .هم چنين در ويژگيهاي افراد تـاب آور ،خصوصـياتي از قبيـل «خـوش
بيني و مثبت انديشي ،حس همبستگي ،تسلط بر خوده عملکرد عقالني داشتن» در قرآن قابل توجه اسـت.از نظـر
لغوي ،واژه «استقامت» ،با تاب آوري قرابت بيشتري دارد اما در قرآن واژة «صـبر» کـاربرد و تناسـب بيشـتري بـا
موضوع تابآوري دارد .هرچند واژة «حلم» در قرآن با مفهوم تـاب آوري تناسـب زيـادي نـدارد ،امـا براسـاس
تعاليم قرآني «حلم و صبر» مقدمة تاب آوري است يعني اگر کسي عاري از اين دو صفت باشد ،هرگز نمي تواند
به تاب آوري مطلوب نائل آيد .از نگاه قرآن استقامت داشتن ،مهم ترين گام براي رسيدن به تاب آوري اسـته
بنابراين کسي که استقامت دارد ،از صبر و حلم کافي برخوردار است .در پايان پيشنهاد ميشود ،پژوهشي تطبيقي
با مطالعات بهروز روانشناسي تحت عنوان «موانع تاب آوري از نگاه قرآن» انجام شود.
واژگان کلیدی :قرآن ،تاب آوري ،استقامت ،صبر ،حلم

-1عضو هيات علمي دانشگاه جامع علمي کاربردي (نويسنده مسئول) abbasi@gmail.com
 -2عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور
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بررسی تطبیقی ارث زوجین از دیدگاه قرآن کریم ،فقه امامیه و حقوق
طاهره اسالمي علي آبادي ،1ربابه محسني بابعبداني ،2حسين بينش

3

چکيده
مساله توراث زوجين از جمله مسائل مهم فردي و اجتماعي است که مقاله حاضر با محور قرار دادن قرآ ن
کريم و با توجه به ديدگاههاي فقهاي اماميه و قانون مدني به اين مهم پرداخته است  .مساله توارث زوجين از دو
جهت قابل بررسي است  .جهت نخست آن سوال پيرامون ميراث زوج يا زوجهاي است که تنها وارث متوفّي
است.جهت ديگر آن اينست که ميراث زوج يا زوجه از همه اموال متوفّي است يا از بعضي آن و آيا در اين
مورد بين زوج يا زوجهاي که از متوفي داراي فرزند است و يا زوج و زوجهاي که فاقد فرزند از متوفّي است
تفاوتي هست يا خير؟ نگارنده با بررسي اقوال و ادله ،در مسأله اوّل ،ديدگاه فقهاي معاصر که حقي را به عنوان
حق امام به حاکم شرع اخنصاص ميدهد،را بيشتر قابل دفاع دانسته ،اما در مسأله دوم ديدگاه فقهاي معاصر و
قانون مدني را قابل تأملّ جدي ميداند.در اين پژوهش بر آن هستيم که توارث زوجين را مورد بررسي قرار
دهيم.
کلمات کليدي :ارث  ،زوجين ،قرآن کريم ،فقهاي اماميه ،حقوق .

 -1عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور (نويسنده مسئول) eslamii1390@yahoo.com

 -2عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور

 -3دانشجوي کارشناسي دانشگاه پيام نور
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بررسی واژه «حزن» از منظر قرآن کریم وروانشناسی
مريم بزرگي ،1زهرا خيرالهي

2

چکیده
حزن وغم واکنشي طبيعي به ضايعات هيجاني،ذهني،اجتماعي،جسمي وروحي مي باشد وهمه افراد در طول
زندگي خويش،در زمانهاي خاصي آن را تجربه کرده اند.غم بيماري نيست ولي مي تواند به بيماري تبديل
شود.هنگامي که فردي احساس غم وناراحتي مي کند،سطح مواد شيميايي مغز افزايش مي يابد و اين امر باعث
ايجاد پريشاني در وي مي گردد.هدف از انجام اين مقاله بررسي ويژگيهاي معنايي،منشأ،عوامل
ايجادکننده،آثاروعوامل رفع حزن وغم از منظر قرآن کريم وعلم روانشناسي مي باشد ودر اين زمينه به نتايج
مطلوبي رسيده است.در اين مطالعه روشن مي گردد وجود حزن وغم درقرآن وعلم روانشناسي به اثبات رسيده
وهردو منبع جهت برطرف کردن ودرمان آن راهکارهايي را ارائه نموده اند .حزن وغم مي تواند علل مادي يا
معنوي داشته باشد.قرآن کريم خاطر نشان مي سازد هرگونه معالجه ،رفع نگراني وتأثيردارويي ،تنها با اراده
ومشيت الهي موثر واقع مي شودوتنها ياد خداست که مايه آرامش دلهاست .در حاليکه علم روانشناسي با کمک
يافته هاي علمي،تحقيقي وتجربي سعي در درمان حزن وغم دارد.نتايج مطالعات نشان مي دهددردرمان و
برخورد باحزن وغم نمي توان تنها به اطالعات روانشناسي اکتفا نمودوآنچه در تعاليم اسالمي به ويژه قرآن کريم
آمده است ناديده گرفت .شفاي تمام دردهادرقرآن است.علم روانشناسي درکنارقرآن کريم وتلفيق با آن،ايمان
واقعي به خداوندوقدرت بي انتهايش ورهنمودهاي معصومين (ع)تکميل مي گردد.قرآن خداوند را به عنوان
منشأ رفع حزن وغم معرفي مي نمايددر حاليکه در علم روانشناسي تنها به جنبه هاي رواني ،دارودرماني و
استمداد از راهنمايي هاي متخصصان توجه مي شود.
واژگان کلیدی :حزن ،غم ،قرآن ،روانشناسي

 -1دانشجوي کارشناسي ارشد علوم قرآن وحديث دانشگاه پيام نور (نويسنده مسئول) Mbozorgee24@gmail.com
 -2مدرس دانشگاه پيام نور

41

اصول قواعد زیر بنایی حقوق در آیینه قرآن
سيدمرتضي موسوي سادات

1

چکیده
قرآن مهم ترين منبع حقوق است  .قرآن با توجه به جامعيتي که دارد در ميان منابع اسالم به عنوان مستند تـرين و
معتبر ترين آنها محسوب مي شود  .قرآن کتاب برهان و فرقان يعني جدا کننده حق از باطل در جامعه است .
فرامين و دستورات فردي و اجتماي آن بشر را بسـوي سـعادت رهنمـون مـي کنـد در ايـن پـژوهش رهيافـت بـه
چيستي حق و حقوق و رابطه اين دو از منظر قرآن پرداخته شد .سپس نگاهي به اهداف حقـوق از منظـر وحـي و
ديدگاه کلي نسبت به حقوق بحث را سامان داده است توجه کالم وحي بـه فرآينـد هـاي حقـوقي و جنبـه هـاي
گوناگون به زندگي حقوق بشر را از محورهاي مهم فرجام اين جستار است.
واژگان کلیدی :حق ،حقوق ،حقوق بين الملل ،قرآن ،حقوق مدني

 -1عضوهيات علمي دانشگاه پيام نور seiedmorteza.moosavi@yahoo.com
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قرآن ومطالعات حقوقی
سيدمرتضي موسوي سادات

1

چکیده
اين نوشتار که با هدف مقايسه ميان منابع حقوق اسالمي و حقوق موضوعه و امکان مستند سازي منابع حقوق
موضوعه بر آيات قرآن شکل گرفته است ،شامل دو بخش است :در بخش نخست ،منابع حقوق اسالمي و
مستندات قرآني حجيت آنها مورد بحث قرار گرفته است .در اين بخش ،تمامي منابع معتبر در نگاه شيعه و اهل
سنت با نگاهي گذرا به اختالف اين دو مشرب ،مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از :کتاب ،سنت ،عقل،
اجماع قياس ،استحسان ،مصالح مرسله ،سد ذرايع و فتح ذرايع .در بخش دوم ،از منابع حقوق موضوعه و
همانندي ها و تفوات هاي آنها با منابع حقوق اسالمي و امکان مستند سازي آنها به آيات قرآن بحث شده است.
قانون رويه قضايي ،دکترين قضايي ،عرف و قانون طبيعي از منابع حقوق موضوعه معرفي شده اند .از اين جمله،
قانون ،در صورتي از منابع حقوق اسالمي به شمار مي آيد که بر گرفته از منابع حقوق اسالمي به شمار مي آيد
که بر گرفته از منابع حقوق اسالمي مي باشد .رويه قضايي نيز ،يا تفسير کتاب و سنت است و يا شهرت و عرف.
و در هر صورت مي توان از مستندات حجيت کتاب و سنت و شهرت و عرف براي حجيت رويه قضايي بهره
برد .دکترين قضاي همان اجماع است و مستندات حجيت آن مي تواند ادله حجيت اجماع باشد و اما عرف ،در
صورتي که منبع مستقل باشد مي توان از آيات قرآن براي حجيت آن سود برد و اگر منبعي غير مستقل باشد مي
توان برخي از اقسام آن را حجت دانست .قانون طبيعي نيز در حوزه استنادات قرآني مي باشد.
واژگان کلیدی :قرآن ،حقوق ،منابع ،حقوق موضوعه ،سنت ،قانون.

 -1عضوهيات علمي دانشگاه پيام نور seiedmorteza.moosavi@yahoo.com
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تعلیم و تربیت از منظر قرآن
سيدمرتضي موسوي سادات

1

چکیده
از منظر قرآن  ،تعليم و تربيت يک امر بسيار مهم است  .چيستي مفاهيم تعليم و تربيت بررسي تحليلي واژگـان و
گفتمان کلي نسبت به تعليم و تربيت در اين پژوهش بيان شده است.
عوامل و فرآيندها و بررسي علل و اسباب تعليم و تربيت از محور هاي مهـم ايـن پـژوهش محسـوب مـي شـود .
پيوست و همنشيني تعليم و تربيت همراه با هم فرآيند سعادت آن را بر مي شمارد و سپس فرجـام تمـايز تعلـيم و
تربيت و عدم همنشيني اين دو اثرات نامطلوب آن در اين نوشتار پرداخت شده است

واژگان کلیدی :تعليم و تربيت ،قرآن ،تزکيه.

 -1عضوهيات علمي دانشگاه پيام نور seiedmorteza.moosavi@yahoo.com
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حیات و کرامت انسانی از دیدگاه قرآن کریم وحقوق بشر
ربابه محسني بابعبداني ،1طاهره اسالمي علي آبادي،2ليال مهرابي راد

3

چکیده
حيات و کرامت انساني از جمله موهبت هاي الهي است که منشا آسماني دارد ودر عين حال با حقـوق طبيعـي و
وجدان بشري عجين شده است  .مفهوم حيات و کرامت بشر که از جمله حقوق بشر مي باشند به عنـوان يکـي از
موضوعات رژيم هاي بين المللي در نظام جهاني بين المللي داراي پيشينه است.
قرآن کريم نيز در ابعاد مختلف به اين مفاهيم بنيادين پرداخته است .در اين پـژوهش سـعي شـده اسـت بـا روش
تبيني -تطبيقي مفاهيم بنيادين حقوق بشر نظير حق حيات و کرامت انساني مورد بررسي قرار گيـرد .يافتـه هـاي
پژوهش حاضر اين است که کاربرد عملي اين مفاهيم در اسالم از جايگاه ويژه اي برخوردار است و با توجه بـه
آخرين نظريه روابط بين المللي که مبتني بر انگاره ها و ارزشهاست  ،حکومت اسـالمي برپايـه قـرآن کـريم مـي
تواند الگوي مناسب براي ساير نظام هاي جهان در اين زمينه قرار گيرد.
واژگان کلیدی :حيات  ،کرامت  ،انسان ،قرآن کريم ،حقوق بشر

 -1عضو هيات علمي دانشگاه پيام نورmohsene1@yahoo.com
 -2عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور
 -3عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور
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ابعاد هنر تالوت قرآن کریم
محمدهادي أمين ناجي ،1محمدتقي ميرزاجاني

2

چکیده
هنر تالوت قرآن کريم ،محمل موثر و زيبايي جهت انعکاس تعاليم و آموزههاي هـدايتگـر الهـياسـت کـه
ميتواند تأثيري شگرف در روح و جان انسانها داشته باشد .اين هنر با توجه به عجين بـودنش بـا معجـزه الهـي،
درطول تاريخ اسالم بهويژه در دو قرن أخير اهميت و جايگاه ويژهاي در ميان مسلمانان جهان پيـدا کـرده اسـت.
نوشتار حاضر کوشيده است با اسـتفاده از منـابع کتابخانـهاي و برمبنـاي آمـوزههـاي قـرآن و روايـات اسـالمي و
پيمايش مراحل توصيف ،تحليل و تبيين ابعاد هنر تالوت قرآن کريم را مـورد بررسـي قـرار دهـد .نتـايج تحقيـق
حکايت از آن دارد که ميتوان اين ابعاد را از جمله در  ،صوت ،لحن ،تجويد و حفظ قرآن بررسي نمود.
واژگان کلیدی :قرآن کريم ،تالوت ،هنر ،قرائت.

 . 1عضو هيات علمي دانشگاه پيام نورMa_najee@pnu.ac.ir
 -2عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور

45

بررسی حقوق کودک در قرآن کریم ،فقه اسالمی و حقوق موضوعه
ليال مهرابي راد،1طاهره اسالمي علي آبادي ،2ربابه محسني بابعبداني

3

چکیده
مساله حضانت و اولويت هر يک از پدر و مادر ،براي نگهداري و سرپرستي طفل بيشتر زماني مطرح مي گردد
که آنها از هم جدا شوند يا به داليلي جدا از يکديگر زندگي کنند .فقه اماميه ،قانون مدني و نظرات اهل تسنن بر
اين مساله که محقق ترين فرد به نگهداري فرزند ،مادر است اتفاق نظر دارند در مورد بعد از مادر قانون و فقه
اماميه ،پدر را نسبت به ديگران محق مي دانند و در صورت فوت هر يک از ابوين ،ديگري حق حضانت دارد و
مذاهب اربعه اهل تسنن و قانون مدني ايران بر خالف نظر مشهور فقهاي اماميه حضانت مادر را صرفنظر از
جنسيت حداقل تا سن هفت سالگي مي دانند.
واژگان کلیدی :حضانت ،طفل ،مادر ،قرآن کريم  ،حقوق ،فقه.

 -1عضو هيات علمي دانشکده الهيات دانشگاه پيام نور lmr5493@yahoo.com
 -2عضو هيات علمي دانشکده الهيات دانشگاه پيام نور
 -3عضو هيات علمي دانشکده الهيات دانشگاه پيام نور
46

مطالعه نقدهای معرفت شناسی سازنده گرا بر اساس معرفت شناسی اسالمی در نظام تعلیم و تربیت،
با تاکید بر نظام آموزش از دور
مرجان معصومي فرد

1

چکیده
معرفت شناسي همواره يکي از مهم ترين مباحث فلسفي جهت پي بردن به چگونگي عمل تربيتي و نحوه تاثير آن در
نظام تعليم و تربيت است ،چراکه تربيت همواره با شناخت و کشف واقعيت سروکار دارد .هدف از پژوهش حاضر
بررسي نقدهاي معرفت شناسي مکتب سازنده گرايي بر اساس معرفت شناسي اسالمي در نظام آموزش از دور و
استلزامات تربيتي آن است .اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي -تحليلي به گردآوري اطالعات کتابخانه اي،
شامل شناسايي ،مطالعه ،طبقه بندي اطالعات ،تجزيه و تحليل آنها و جمع بندي اطالعات درخصوص موضوع مورد
مطالعه پرداخته و معرفت را در دو مکتب اسالم وسازنده گرايي مورد بررسي قرار داده و سپس نقدهاي وارد به
معرفت سازنده گرا را بر اساس معرفت اسالمي در نظام آموزش از دور مورد بررسي قرار مي دهد .نتايج اين تحقيق
نشان داد معرفت سازنده گرا در مواردي مانند نسبي گرايي ،شناخت موقعيتي ،تفاوت در منابع شناخت و معرفت قابل
اعتماد با معرفت اسالمي تفاوت هاي بنياديني دارد ،سپس بر اين موضوع تاکيد شد که اسالم با بهره گيري از تعاليم
وحي که از طريق قرآن کريم نازل شده است و از طريق ابزارهاي کامل تر ،اصيل ترين معرفت يا معرفت حقيقي را
در نظام آموزش از دور ممکن مي کند .لذا پيشنهاد مي شود که دست اندرکاران آموزش از دور کشورمان با تکيه بر
معرفتي که از آموزه هاي قرآني حاصل شده ،به گونه اي برنامه ريزي نمايند تا عالوه بر همخواني برنامه هاي تربيتي با
آموزه هاي اسالم ،پويا بوده و موجب فعاليت يادگيرنده جهت کسب معرفت حقيقي تر شود.
واژگان کلیدی :معرفت شناسي ،اسالم ،سازنده گرايي ،آموزش از دور ،نقد.

 -1عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور mmf587@gmail.com
47

نگاهی به رویکرد یادگیری ترکیبی در آموزش قرآن کریم
مرجان معصومي فرد ،1نازيال خطيب زنجاني

2

چکیده
يادگيري ترکيبي يک مفهوم مبتکرانه است که مزاياي يادگيري رودر رو و يادگيري الکترونيکي را همزمان
دربرمي گيرد ،هدف از پژوهش حاضر بررسي مفاهيم ،ويژگي ها و پيش نيازهاي رويکرد يادگيري ترکيبي در
آموزش قرآن کريم است .روش پژوهش حاضر توصيفي -تحليلي است ،محققان به گردآوري اطالعات
کتابخانه اي ،شامل شناسايي ،مطالعه ،طبقه بندي اطالعات ،تجزيه و تحليل آنها و جمع بندي اطالعات
درخصوص رويکرد يادگيري ترکيبي در آموزش قرآن کريم پرداختند .نتايج نشان داد اجراي موفق رويکرد
يادگيري ترکيبي در آموزش قرآن کريم به ابتکاراتي چون طراحي آموزش به دو شيوه رودررو و الکترونيکي،
تعامل ،دسترسي به منابع اطالعات علمي و مواد آموزشي از قبل تهيه شده نياز دارد ،همچنين مهم ترين ويژگي
هاي رويکرد يادگيري ترکيبي تبحر مربيان و شاگردان به کار در فضاي مجازي ،توانايي ايفاي نقش هاي متعدد
توسط مربيان و توانايي انجام فعاليت هاي يادگيري بيشتر توسط شاگردان است .عالوه بر آن پيش نيازهاي ورود
به عرصه يادگيري ترکيبي در آموزش قرآن کريم نيز ارائه شد.
واژگان کلیدی :قرآن کريم ،يادگيري ترکيبي ،آموزش.

 -1عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور (نويسنده مسئول) mmf587@gmail.com
 -2عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور
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فهم و رابطه آن با تفسیر و تأویل
عليرضا پوربافراني

1

چکیده
يکي از کارهاي اساسي و ضروري در پژوهش هاي علمي ،ايضاح الفاظ و مفاهيم کليدي بکار رفته در بحث
است ،در اين نوشتار ،با توجه به اينکه موضوع موردبحث ،فهم و رابطه آن با تفسير و تأويل مي باشد ،ابتدا واژه
هاي تفسير و تأويل از بعد لغوي و اصطالحي و مباحث متعلق به آن به نحو اختصار ،با استفاده از منابع و مآخذ
معتبر توضيح داده شده ،سپس بحث مربوط به فهم و ديدگاههايي که در خصوص معناي متن مطرح گرديده
مثل ديدگاه ژاک دريدا ،گادامر (عدم تعيين معناي متن) و ديدگاه شالير ماخر و هيرش مورد بحث و نقد قرار
گرفته و اين نکته بيان گرديده که هر متن زباني از جمله قرآن کريم که از پشت سر هم چيده شدن مجموعه
واژه هايي که جمله را تشکيل داده ،واجد داللت تصوري و تصديقي متعين و نهايي است که همان مقصود
مؤلف و درباره قرآن ،معناي مورد نظر خداوند است و مراد مؤلف صرفاً وابسته به ذهن نويسنده و بي ارتباط با
خارج از آن نيست ،معنا نيز هم در مقام استعمال معين است و هم در مقام داللت تعين دارد ،چون در غير اين
صورت مفاهمه اي صورت نمي گيرد .آنگاه در مباحث مربوط به رابطه فهم با تفسير و تأويل به اين نکته اشاره
شده که فهم ضابطه مند از قرآن کريم ،همان تفسير و تأويل است ،با اين تفاوت که تفسير ،رفع ابهام ضابطه مند
از ظاهر قرآن و همان فهم اوليه از متن است که بر اساس قواعد خاص خود ،حاصل مي شود ولي تأويل ،رفع
ابهام هاي موجود در مراتب فهم است.
واژگان کلیدی :تفسير ،تأويل ،فهم ،قواعد ،ظاهر ،باطن ،متن ،آيات قرآن

1

عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور Poorbafrani@pnu.ac.ir
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پژوهشی در قوانین فراهنجاری زبانی در قرآن
ولي بهاروند

1

چکیده
سخن هميشه بر پاية قواعد معمولي و شناخته شدة زبان بيان نميشود .گاه قواعد زبان فرو ميريزد تا سخن نظم
ديگر ييابد و بهتر و مؤثرتر در جان مخاطب نشيند .تالش براي شکافتن سقف عادتها و ايجاد افقهاي تازه در زبان
را «عدول» يا «فراهنجاري» ميگويند .به عبارت ديگر ،انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار وعدم مطابقت و
هماهنگي با زبان متعارف« ،عدول» نام دارد.گفتني است که اگر گريز از هنجار ،عالمانه و زيبا رخ دهد ،به
شکوفايي ،بالندگي و پويايي زبان منجرميشود.در مقابل ،چنانچه فراهنجاري به پيچيدگي سخن و معنا منجر
شود ،نه تنها ارزش هنري ندارد ،بلکه خواننده را نيز از خود ميراند و ماية دلزدگي او ميگردد .نگارنده در اين
پژوهش که به روش تحليلي -توصيفي است بر آن است تا قوانين فراهنجاري را در قرآن کاويده و ارزشهاي
معنايي را در پرتو آنها مورد بررسي قرار دهد .قوانيني که به ياري آنها فرايند فراهنجاري تحقّق مييابد را مي
توان به قوانين زباني حتمي و قطعي و قوانين زباني احتمالي تقسيم بندي نمود .قوانين زباني حتمي و قطعي از
يک سو تحقّق فرايند عدول را در روساخت کالم به صورت حکمي قطعي و يقيني نشان ميدهد و از سوي
ديگر ،بر همساني و همگوني دو صيغه در ژرف ساخت سخن تأکيد ميورزد.قوانين زباني احتمالي همانندي دو
صيغه را در ژرف ساخت و ناهمگوني آنها را در روساخت حتمي نميدانند ،بلکه چنين حالتي را امري احتمالي
ميپندارند.از مهمترين قوانين زباني احتمالي ،قانون عطف ،قانون جوار يا اِتباع ،قانون تشابه اِعرابي و نقشي ،قانون
تقابل و رويارويي ،قانون معادله و قانون تفصيل را مي توان نام برد .اين پژوهش نشان مي دهد که در برخي از
فراهنجاريهاي قرآني ،انگيزة لفظي و در برخي ديگر انگيزه معنايي نقش مهمّ و برجستهاي دارد ..همچنين نشان
مي دهد که بيان قرآن آکنده از تأمّل و انديشه است و الفاظ آن در اوج فصاحت و بالغت برگزيده شدهاند ..از
اين رو ،داللت معنايي ،جايگاه ويژهاي در فراهنجاريهاي قرآني دارد..
واژگان کلیدی :فراهنجاري ،قوانين ،زبان عربي ،قرآن.

 - 1عضو هيات علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه شهيد چمران اهواز daneshmand11@gmail.com
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تحلیل مؤلفهها و راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن کریم
اميرعلي فرهنگ ،1ساناز شهبازي

2

چکیده
اقتصاد مقاومتي مفهومي است که در پي مقاوم سازي ،بحران زدايي و ترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده و
ناکارآمد موجود اقتصادي مطرح مي شود ،که قطعا باور و مشارکت همگاني و اعمال مديريتهاي عقاليي و
مدبرانه ،پيش شرط و الزام چنين موضوعي است .اقتصاد مقاومتي ،اقتصادي است که از تحريم ها فرصت سازي
کرده و زمينهي رشد و شکوفايي را فراهم ميآورد .يعني آن اقتصادي که مقاوم است و با تحريکات و تکان
هاي جهاني زير و رو نمي شود ،و اقتصادي متکي به مردم است .با توجه به آيات قرآن کريم ،که در آن از
اقتصاد با عنوان اعتدال و ميانهروي ياد ميشود ،آموزههاي ديني ما مسلمانان همچون صرفه جويي ،پرهيز از
اسراف ،انفاق ،زکات ،عدالت و انصاف و ...تمامي راهکارهاي اقتصاد مقاومتي را در خود دارد .دستيابي به
اقتصاد مقاومتي نيازمند بسترسازي و ايجاد شرايط و زمينه هايي است که اگر تحقق نيابد نميتوان اميد داشت که
اقتصاد مقاومتي در جامعه شکل گيرد .اين پژوهش سعي دارد با تعريف اقتصاد مقاومتي و با تبيين جايگاه و
اهميت اقتصاد و اقتصاد مقاومتي در جامعه و قرآن کريم راهکارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي را مبني بر آيات
قرآن کريم استخراج نمايد ،روش تحقيق مقاله کتابخانهاي بوده و با استناد به قرآن کريم و مطالعات پيشين از
طريق تحليل محتوا واستقرا به بررسي مسئله ميپردازد.
کلمات کليدي :اقتصاد مقاومتي ،تحريم ،قرآن کريم ،آيه عزت.

 1عضو هیات علمی گروه اقتصاد ،دانشگاه پیام نور s_farhang@pnu.ac.ir

2دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد اسالمی
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رابطه علم تاریخ با علم تفسیر قرآن
سيدمحمدرضا حسيني

1

چکیده
در اين مقاله رابطه تاريخ با تفسير قرآن بررسي شده و به اين پرسش که چگونه ميـان دو علـم تـاريخ -بـهعنـوان
شاخه اي از علوم انساني -و تفسير قرآن -بهعنوان شاخه اي از علوم اسالمي -رابطه برقرار مي شود؟
پژوهش و پاسخ ِ اين پرسش نشان مي دهد که تاريخ -به مفهوم عام -از مهمترين منابع فهم قرآن ـ از گذشته تـا
به امروز ـ مورد توجه مفسران و انديشوران علوم قرآني بوده است ،چرا که قرآن کريم داراي آياتي است کـه
هم زمان با شرايط عصر نزول ،حوادث صدر اسالم و حتي پيش از آن را -در قالب قصص تاريخي و احوال ملت
هاي گذشته -به خوبي در بستر زمان و مکان بيان مي کنده بدين جهت فهم و تفسير بسياري از اين آيات ،نيازمند
مراجعه به تاريخ  ،به ويژه تاريخ صدراسالم است.
بي ترديد کارکرد تاريخ درفهم قرآن ،داراي دو بُعد مثبت و منفي ميباشد که اگر از بُعد مثبـت تـاريخ ،در فهـم
قرآن استفاده شود ،تفسير صحيحي ارائه خواهد شد و مطالب ارزشمندي ـ جهت تفسير درست قرآن ـ به دست
خواهد آمد ،ولي دخيل کردن تاريخ در فهم آيات بدون در نظر گرفتن معيار و ضوابط ،مفسر را گرفتار تفسير به
رأي کرده و بنا بر اين ،صحت و سُقم گزارش هاي مظبوط آشکار نخواهـد شـد ،همـان طـور کـه ايـن آفـت را
تاريخ به خوبي نشان مي دهد.
واژگان کلیدی :تاريخ ،داستان ،فهم قرآن ،تفسير قرآن

 -1عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
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