گروه علوم قرآن
مأموریت اصلی:
پژوهش در باره مسائل پیرامونی قرآن ،تأمین پیش نیازهاي تفسیر وساماندهی پیش فرض ها ،مبانی ،قواعد ،روش ها واصول
تفسیر

اهداف بلند مدت
 .1شناسایی ،اولویت بندي وروز آمد سازي مطالعات قرآن شناختی در سطح ملی و بین المللی؛
 .2تمرکز بر مسئله روش فهم و تفسیر قرآن و بررسی چالشها و چاره یابی براي آن ها؛
 .3باز طراحی مباحث و روش هاي علوم قرآنی براي توسعه و توانمند سازي علوم اسالمی ؛
 .4پیشبرد وساخت روشهاي دستیابی به علوم انسانی و نظام سازي قرآن بنیان
 .5پاسخ دهی به شبهات در حوزه معارف قرآن.

اهداف کوتاه مدت
.1

پژوهش درباره « اعجاز هماهنگی آیات قرآن »؛

.2

نقد وبررسی آثار هماوردنمایان با قرآن در قرن اخیر ؛

.3

تدوین مجموعه « گفتگوي علمی با قرآن پژوهان کشور »؛

.4

« بررسی و نقد روش شناسی تفسیر شهید صدر ورهیافت هاي توسعه آن »؛

.5

بررسی مصادر ادعایی براي قرآن ؛(اقتباس از عهدین)

.6

انجام مطالعات انتقادي درباره « نقد انگاره هاي ناهماهنگی قرآن وعلوم »؛

.7

بررسی و نقد روش نظریهپردازي شهید صدر در نظریة سنتهاي تاریخی در قرآن ؛

مدیر گروه:
حجه االسالم و المسلمین محمد علی محمدي
M.Mohammadi@isca.ac.ir

پست الکترونیک
025371160
تلفن:

داخلی:
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شورای علمی گروه:
نام و نام خانوادگی
حجه االسالم و المسلمین محمد علی محمدي
حجه االسالم و المسلمین سعید بهمنی
فاضل أرجمند فرج اهلل میرعرب
فاضل أرجمند سید علی هاشمی

پست الکترونیک
M.Mohammadi@isca.ac.ir
saeedbahmani@yahoo.com
mirarab@isca.ac.ir
hashemi.ali4@gmail.com

اعضاء هیأت علمی گروه:
پست الکترونیک

نام و نام خانوادگی

saeedbahmani@yahoo.com

سعید بهمنی
محمد علی محمدي
فرج اهلل میرعرب

M.Mohammadi@isca.ac.ir
mirarab@isca.ac.ir

محققان گروه:
سید علی هاشمی نشلجی

پست الکترونیک:

hashemi.ali4@gmail.com

کارشناس پژوهش گروه:
فتح اهلل ظاهري

داخلی

آثار منتشر شده:
 .1پرسمان علوم قرآنی ،سال 24
 .2پرسمان قرائت ،سال 26
 .3درآمدي بر مستندات فلسفه سیاسی امام خمینی ،سال26
 .4علوم قرآن عند المفسرین(ج  ،)1سال 26
 .5علوم قرآن عند المفسرین(ج )2
 .6علوم قرآن عند المفسرین(ج )3
 .7دانشنامه قرآن پژوهان ایران ،سال 26
 .2درآمدي بر اصول تحول فرهنگی با الهام از نزول تدریجی قرآن ،سال22

1227

 .9علوم قرآن در احادیث اهل بیت (ع) ،سال 94
 .10اعجاز قرآن با گرایش شبهه پژوهی جلد  ،1سال94
 .11اعجاز قرآن با گرایش شبهه پژوهی جلد  ،2سال94
 .12منطق پاسخ دهی قرآن ،سال94
 .13قرینه مقابله و فن احتباک در قرآن ،سال95
 .14مجموعه مقاالت فقه تالوت و مهندسی تالوت شوراي عالی قرآن سال95
 .15اعجاز قرآن با گرایش شبهه پژوهی جلد  3سال96
 .16پژوهش هاي نوآمد قرآنی در گفتگوي علمی با عالمه محمدهادي معرفت ،سال96
 .17گفت و گوي علمی با قرآن پژوهان ،سال96
 .12وفاق و اتحاد در اندیشه مفسران ،سال96
 .19االشراف علی لغات الکشاف ،سال97
 .20إعجاز هماهنگی آیات قرآن؛ سال 1397
 .21نظریه پردازي قرآن بنیان؛ ( بررسی تحلیل و نقد روش شناسی فهم و تفسیر سیدمحمدباقر صدر و رهیافتهاي توسعه آن)؛ سال 97
 .22عرصه سیمرغ سال 1392
 .23معیارهاي جري و تطبیق در قرآن؛

آثار آماده انتشار:
بررسی مصادر إدعائی در قرآن؛
بررسی و تحلیل روش نظریه پردازي شهید صدردر نظریه سنت هاي تاریخی در قرآن.

آثار در دست تحقیق :
نقد إنگاره هاي ناهماهنگی قرآن وعلوم؛
اصول و روشهاي پاسخگویی به شبهات قرآنی از منظر معصومان علیهمالسالم (با تأکید بر شبهات ظاهرگرایان)
درامدي بر نظریه مفاهیم بنیادین در حوزه فرهنگ و جامعه
سلسله نشست هاي روشها و مکاتب تفسیري

همایش مقاومت در تعالیم وحیانی
قواعد استنباط احکام از آیات قرآن در سنت اهل بیت(ع)
ساماندهی سنت هاي الهی در قرآن
مآخذ شناسی توصیفی انتقادي نظام سازي
مرجعیت علمی قرآن و گستره آن در اندیشه سید محمد حسین فضل اهلل
مبانی روایی تفسیر اجتماعی اجتماعی
کتاب مستندات قرآنی و روایی گفتمان انقالب اسالمی ج1
مجموعه مقاالت شبهات قرآنی
ساختار سیاسی جامعه اسالمی از منظر قرآن
واکاوي اندیشه هاي سیاسی سلفیه در تفسیر قرآن

