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  الناشر  کلمة

  اهللا الرحمن الرحيم بسم
 آله الطيبـين    ی سيدنا ونبينا محمد وعل    یالحمدهللا رب العالمين والصالة والسالم عل     

 التطّور المعرفي الذي يشهده عالمنا اليوم فـي مختلـف   إّند،  وبع. ين المعصومين الطاهر
ة بعد ثـورة االتـصاالت الحديثـة التـي هيـأت فرصـاً فريـدة لالطـالع            المجاالت، بخاصّ 

  . آفاق واسعةیإلوالتعليم الواسع، ودفعت بعجلة الفکر والثقافة 
البحوث العلمية، وفي المنـاهج      يوم تطّوراً جديداً في       اإلنسان يترقّب في کلّ    غداو

حبيـسة  ومع کلّ ذلک بقيت بعض المناهج الدراسية       . التي تنسجم مع هذا التطّور الهائل     
  .الماضي ومقرراته

، انبثقـت   + أن بزغ فجر الثورة االسـالمية المبارکـة بقيـادة اإلمـام الخمينـي              وبعد
وريـة اإلسـالمية أن    مما حدا برجال العلم والفکر فـي الجمه ،یية وثقافية کبرمثورة عل 

 جديدة لمجمـل العلـوم اإلنـسانية، اإلسـالمية بـشکل           دراسية  صياغة مناهج  یيعملوا عل 
 الدراسـية فـي الحـوزات       الکتـب  جذرياً وأساسـياً فـي       راًخاص؛ فأحدث هذا األمر تغيي    
  .العلمية والجامعات األکاديمية

؛ أخـذت   )ظلـه مّد( ظل إرشادات قائد الجمهورية اإلسـالمية اإلمـام الخـامنئي          وفي



   للقرآن الکريمالتفسير التمهيدّي      ٦

 ی الدراســية وتحــديثها علــکتــب عاتقهــا تجديــد الیالثقافيــة علــوالمؤســسات العلميــة 
 هـي ثمـرة جهـود کبـار الفقهـاء      یمختلف الصعد، بخاصة منـاهج الحـوزة العلميـة، التـ     

  .والمفکرين عبر تاريخها المجيد
 الحـديث  المـنهج العلمـي      ي تبنّ ی العالمية إل  |ی هنا بادرت جامعة المصطف    من

نظامهــا الدراســي، وفــي التــأليف، والتحقيــق وتــدوين الکتــب الدراســية لمختلــف فــي 
مـا ينـسجم مـع      ب الموضـوعات    یشـت فـي   المراحل الدراسية ولجميع الفـروع العلميـة، و       

  .المتغّيرات الحاصلة في مجمل دوائر الفکر والمعرفة
سس تدوين کتب دراسية علی االُ ليساهموا في ؛ بمخاطبة العلماء واألساتذة  فقامت

کعلـوم القـرآن،    : ة، ولـسائر العلـوم اإلنـسانية       للعلوم اإلسـالمية خاصّـ     المنهجية الحديثة 
 وعلـم الکـالم والفلـسفة، والـسيرة والتـأريخ،            صـول،  واالُ  والحديث والفقـه، والتفـسير،    

 طابعاً أکاديمياً لمناهجواألخالق، واآلداب، واالجتماع، والنفس، وغيرها، حملت هذه ا
 فـي مدرسـة      العلميـة  اتالجانـب العلمـي األصـيل المتّبـع فـي الحـوز            یمع حفاظها علـ   

  . الرسالية^البيت أهل
 ی إلـ  | العالمية ی أجل نشر هذه المعارف والعلوم، بادرت جامعة المصطف        ومن
لتحقيق، وترجمة، ونـشر کـلِّ   »  العالمي للترجمة والنشر|یمرکز المصطف «تأسيس  

فـه أو حقّقـه العلمـاء واألسـاتذة فـي مختلـف       ا ألّما يصدر عن هذه الجامعة الکبيرة، ممّ  
  .االختصاصات وبمختلف اللغات

هـو   »التفسير التمهيدّي للقرآن الکـريم    « ،ئقارال ي الذي بين يديک عزيز    والکتاب
 ســتاذ الفاضــل االُهمفــردة مــن مفــردات هــذه المنظومــة الدراســية الواســعة، قــام بتأليفــ 

مـه مـن اللغـة الفارسـية إلـي اللغـة العربيـة               وقـام بترج   .األصـفهانيّ   علّي الرضائّي     محّمد
  .االُستاذ أحمد اَألرزقي



 ٧      الناشر  کلمة

 ی الجليـل علـ   لمترجمـه  تـسجيل تقـديره      ی العالمي عل  ی مرکز المصطف  ويحرص
مابذله من جهد وعناية، کمـا يـشکر کـلَّ مـن سـاهم بجهـوده إلعـداد هـذا الکتـاب                      

  .وتقديمه للقراء الکرام
للمساهمة في  . واألساتذة وأصحاب الفضيلة   العلماء   ی الختام نتوّجه بالرجاء إل    وفي

ة وخبرات علمية ومنهجيـة، وأن      ءترشيد هذا المشروع اإلسالمي بما لديهم من آراء بنّا        
 لتالفيهمـا فـي     ؛ اإلنسان عـادة   انيبعثوا إلينا بما يستدرکون عليه من خطأ أو نقص يالزم         

  .ن وراء القصد التوفيق والسداد، واهللا می وتعالتبارکالطبعات الالحقة، نسأله 
  

 ي العالم|ی المصطفمرکز

   والنشرةللترجم
  
  



  



  
  قسم المناهج الدراسيةمة مقّد

رأس  مهّمـة التربيـة والتعلـيم علـى      ـ  عبـر تاريخهـا المجيـد    ـ وضعت الحوزات العلميـة 
 معارف اإلسالم السامية إيصالية، األمر الذي ضمن ساس رساالتها األا و جزءاً منمهاّمه

، وفـي هـذا    بأمانـة علميـة صـارمة    األجيـال المتعاقبـة    خـالل إلينـا    ^توعلوم أهل البي  
  . بالمناهج الدراسية التعليمية تلک الحوزة العلمّيةاإلطار جاء اهتمام

 وثـورة االتـصاالت     ،ومّما ال شّک فيه، أّن التطّور التکنولوجي الذي شهده عصرنا الحـالي           
فة، حتّـى أصـبح بمقـدور البـشرية فـي عـالم       الکبری أفرزتا تحّوالً هائالً في حقل العلم والمعر       

بـسرعة قياسـية وبـسهولة    وع اليوم أن تحصل على المعلومات والمعارف الالزمة في جميع الفر      
 فقد حلّت األساليب التعليمية الحديثة والمتطـّورة محـلّ األسـاليب القديمـة والموروثـة                ؛ويسر
  .ألهداف التعليمية المنشودة و نوعاً ، وسارت هذه التطّورات بسرعة نحو تحقيق اکّماً

ة يــ فــي هــذا الخــضم کمؤســسة حــوزو العالميــة’جامعــة المــصطفى وبــرزت
تأخذ على عاتقها مسؤولية إعـداد الکـوادر العلميـة والتعليميـة األجنبيـة فـي                وأکاديمية  

مجال العلوم اإلسالمية، حيث تعکف أعداد غفيرة من الطلبـة األجانـب الـذين ينتمـون        
على مواصلة الدراسة في مختلـف المـستويات التعليميـة وضـمن            إلى جنسيات مختلفة    

  .العلوم اإلنسانية التابعة لهذه الجامعة وميةاإلسالالعلوم العديد من فروع 



   للقرآن الکريمالتفسير التمهيدّي      ١٠

ّن العلوم والمعارف اإلسالمية التي يتوافر عليهـا الطلبـة األجانـب            إفوبطبيعة الحال،   
 ’جامعـة المـصطفى    ا دفـع  ممـ تتمايز بتمايز البلدان واألصـقاع التـي ينتمـون إليهـا،            

البلـدان   تدوين مناهج حديثة تستجيب لطبيعة التمـايز الـذي يفرضـه تنـّوع           إلی العالمية
  .وتنوع حاجات مواطنيها

، وسـماحة قائـد     &لطالما أکّد أساتذة الحـوزة ومفکّرهـا وال سـّيما اإلمـام الخمينـي             
ساليب الحديثة  إلی األ ي  على ضرورة أن يستند التعليم الحوزو     ) هظلّ  دام(الثورة اإلسالمية   

المستلهمة من مناهج االستنباط في الفقه الجواهري، وأن يتّم سوقه نحـو مـسارات التـألّق                
واالزدهار، وفي هذا السياق نشير إلى مقطع من الکلمة المهّمة التـي ألقاهـا سـماحة قائـد                   

  : األفاضلخاطباً فيها رجال الدينم، م۲۰۰۷في عام ) هدام ظلّ(الثورة السّيد الخامنئي 
بالطبع، إّن حرکة العلم في العقدين القادمين ستشهد تعجيالً متسارعاً في حقـول             

وفيمـا يتعلّـق   ، ...العلم والتکنولوجيا مقارنة بما مّر علينا في العقدين المنصرمين        
بالمناهج الدراسية يجب علينا توضيح العبارات واألفکـار التـي تتـضّمنها تلـک            

 تنزاح معها کلّ العقبات التي تقف في طريق من يريـد            المناهج إلى الدرجة التي   
  .فهم تلک األفکار، طبعاً، دون أن نُهبط بمستوى الفکرة

 أن  ـ  وهللا الحمـد  ـ في الحقيقة، لقد استطاعت الثورة اإلسالمية المبارکة فـي إيـران  
ومـن  . هائلـة لتفعيلهـا و تطويرهـا      بطاقات وإمکانـات    والجامعات   المحافل العلمية    تسند

 وبفضل األجواء التي أتاحتها هـذه  ^البيت ذا المنطلق، واستلهاماً من نمير علوم أهل    ه
 العالمية’جامعةالمصطفىالثورة العظيمة إلحداث طفرة في النظام التعليمي، أناطـت          

إلـی   ،المناهج الدراسـية التـي تنـسجم مـع النظـام المـذکور            ترجمة وطباعة ونشر    مهّمة  
، ةوءالکفـ جان العلمية والتربوية   اللّباالعتماد علی     العالمي، وذلک  |مرکز المصطفی 

  .هاة باإلقليمية والدولية الخاصّاألهمية وتنظيم هذه المناهج بالترکيز على 
 فـي مجـال تـدوين    عاليةملک خبرة ت  العالمية ’جامعة المصطفى ّن  فإ ،وللحقيقة

نتـاج  إن  ث حقّقـت تحـّوالً جديـداً فـي ميـدا           حيـ  ؛ والبحـوث العلميـة    المناهج الدراسية 



 ١١      قسم المناهج الدراسيةمة مقّد

 في تدوين مجموعـة المنـاهج الخاصّـة بالمؤّسـستين           ا وذلک من خالل تجربته    المعرفة،
 مؤسـسه «و» اإلسـالمّية المرکز العالمي للدراسـات      «: وهما ، عنهما تالسابقتين التي انبثق  

  .»الحوزات والمدارس العلمية في الخارج
المناهج إصدار أکثر مـن  وکانت حصيلة الفعاليات العلمية لهذه الجامعة في مجال تدوين          

مئتي منهجٍ دراسي لداخل البالد وخارجهـا، وإعـداد أکثـر مـن مئتـي مـنهجٍ وکّراسـٍة علمّيـة،                   
 أن تکـون قـد   #المهـدي المنتظـر   مـام  اإلرعايـة  والتي نأمل بفضل العناية اإللهيـة وفـي ظـلّ       

  .ساهمت بقسط ولو قليل في نشر الثقافة والمعارف اإلسالمية المحّمدية األصيلة
ويـثّمن   ،األوائـل  علـى أيـدي الـرّواد       العـالمي  ’وبدوره يـشّد مرکـز المـصطفى      

لجامعـة   العلميـة التابعـة      للّجـان لتعـاون البنّـاء     لعن شـکره    جهودهم المخلصة، کما يعلن     
 فـي تلبيـة المتطلبـات التربويـة     المبارکـة  هـذه االنطالقـة    ة مواصـل   علـی  |المصطفی

  .ةجديد للمعايير الطبقاًسية والتعليمية من خالل توفير المناهج الدرا
التفـسير التمهيـدّي   الکـريم الـذي يحمـل عنـوان     يدي القارئ    الذي بين    والکتاب
قـام   و األصـفهانيّ   علّي الرضـائّي      محّمد  الـدکتور  الشيخ هو ثمرة تأليف     للقرآن الکريم 

  .أحمد األزرقّي االُستاذ الفاضل العربية  اللغةإلی الفارسيةترجمه من اللغة ب
مرکز المصطفی العالمي علی تسجيل تقديره و شکره للمترجم المحتـرم     ويحرص  

  .علی مابذله من جهد وعناية، کما يشکر کلّ من ساهم بجهوده إلعداد هذا الکتاب
کما ال يفوتنا أن نتوّجه بالرجاء إلی العلماء و األساتذة و أصحاب الفـضيلة أن يبعثـوا إلينـا                 

  . خطأ أو اشتباه؛ لتالفيه في الطبعات الالحقةبإرشاداتهم، و بما يستدرکونه عليه من
  .نسأله تعالی التوفيق والسداد، واهللا من وراء القصد

  
   العالمية’جامعة المصطفى
   العالمي’مرکز المصطفى
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