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 چکیده

محققانه، مدون و مستدل ارائه شود.  صورتبهبرای تولید علوم و معارف قرآن وحی ناب الهی است الزم است دانش فهم آن  کهییازآنجا

ها و ملزومات الزم برای رجوع و پردازد. ابتدا ضرورتتنی بر قرآن میشناسی پژوهش مبرو در راستای چنین هدفی به روش مقاله پیش

 رآنی در سطوح مختلف اعم از مبانیهای قشناختی پژوهشسپس به مبانی روش کند؛های مقاله مطرح میفرضپیش صورتبهفهم قرآن را 

های قرآن و رابطه روایات قرآن، رابطه آیات و سوره هایناظر به مواجهه با متن قرآن و برداشت از آن، ساختار قرآن، کلمات و گزاره

مقاله،  این د. به همین دلیلدههای فهم داللت میابطی در روشمحقق را به اتخاذ قواعد و ضو ،این مبانیپردازد. با قرآن می معصوم

در  مبتنی بر قرآنهای فرآیند پژوهش تیدرنهانماید. های پژوهش را تبیین و توصیف میشده ضوابط حاکم بر روشمبتنی بر مبانیِ مطرح

 کند.تشریح می یفرآیند صورتبه را قرار داده و آن موردنظرحوزه علوم مختلف را 
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 مقدمه -1
هر  زیرا؛ مطرح بوده است یحوزه علمهر ین بحث در ترمحوری عنوانبهشناسی همواره بحث از روش پژوهش و روش

هستند که برای کسب معرفت به کار  جزئیهای مهارتها روش های آن یعنی مسیر تولید آن است.علمی متکی به روش

یی و مباحثی که پیرامون چرا عنوانبهو  استای متفاوت از روش مقوله ،شناسی پژوهشروش کهیدرحالشوند. گرفته می

روش مسیری است که برای تحصیل » درواقعگیرد. قرار می یموردبررساست علمی خاص  نگی کسب معرفت در حوزهچگو

شناسی شناسی است. روشاغلب، روش هویتی آگاهانه و معرفتی دارد، ولی غیر از روش باآنکهشود. یک معرفت طی می

شناسی معرفتی است که بنابراین، روش؛ آیدید میهای معرفتی پدبه روش کردننوعی معرفت درجه دوم است که از نظر

پذیرد، از عوامل که از موضوع خود تأثیر می گونههماناست. این معرفت همانند دیگر انحای معرفت، « روش»موضوع آن 

معرفتی  خصوصبههای احساسی، و همچنین زمینه معرفت دخیل هستند، نظیر عالِم، هدف تعییناتدیگری که در 

 .(1388 )پارسانیا،گیرد رنگ می شناسیروش

نظران تواند در منظر صاحبمی وشود علمی ارائه میپژوهش منطق متقن برای محققان در هر حوزه شناسی به کمک روش

شناسی و در بطن روش اعم از هستی نهفتهشناسی تحقیق با آشکارکردن مبانی روش درواقعو دقت نظر قرار گیرد.  تأملمورد 

ها و اصالح و آن است. از طرف دیگر نقد بر روش کارگیریبهچرایی  کنندههیتوجکننده روش و مستدل .و .. شناسیمعرفت

 شناسی پژوهش ممکن شود.تواند به کمک روشتکمیل آنها می

، گریدعبارتبه؛ است که اعتبار و ارزش و حقانیت هر حوزه علمی وابسته به آن است یحد تاشناسی اهمیت روش و روش

های راستای اتقان به پژوهش رو در در مقاله پیش جهتنیبدشناسی آن علم است. مبتنی بر روش ،چگونگی بودن هر علم

 شود.پرداخته میها شناسی این پژوهششبه رو استخراج معارف قرآنی در حوزه علوم دیگرگرفته برای صورت

شود چگونگی می پردازد که در این سطح سعیی بنیادین میشناسشناسی از جهت روشالزم به ذکر است این مقاله به روش

 قرار گیرد. )همان( توجهتولید نظریه مورد

 ثانیاً شوند و هایی را موجب میضرورت چنین پژوهش اوالًکه  هایی پرداخته شودفرضپیشبه ذکر بنابراین در ابتدا الزم است 

برداری از هر منبعی زیرا هر محققی برای استفاده و بهره؛ دنکنن میچیستی جایگاه قرآن را در نظر محققین در این عرصه روش

تر باشد مراجعه تر و دقیقابتدا الزم است در خصوص اهمیت و لزوم مراجعه خویش به آن آگاه شود. هر چه این آگاهی عمیق

 او نیز از عمق بیشتری برخوردار خواهد بود.
 

 اصول فهم و مراجعه به قرآن -2
بدیهی شود. که در ذیل به بیان آن پرداخته می، برخاسته از اصولی است است در این تحقیق مدنظرکه  یبه قرآننوع مراجعه 

این اصول برای یک  هرچند .پردازدرو به بررسی مناقشات موجود در زمینه این خاستگاه اصولی نمی پژوهش پیشاست 

دهد، کافی است تا او را در این زمینه به تکاپو همیت میزندگی خود و بشریت ا تیغابهطلب که انسان جستجوگر و حق

 .واداشته و سعی و تالش او در جهت شناخت نظام قرآن و کاربرد آن در زندگی را موجب شود
 

 هویت وحیانی قرآن -2-1

الَم است که بر مالک و اله ع ریشه همه اصول فهم قرآن این است که قرآن، کالم خدا یعنی کالم ربّ، درواقعاصل و  ترینمهم

با نزول  درواقعقلب نازنین بهترین شخصیت عالم نازل شده و بدون هیچ کم و کاستی در اختیار انسان قرار داده شده است. 

 نخورده و البته تنها وحی الهی در دست بشریت است.وحی دست ،قرآن تمام اسرار عالم به انسان انتقال یافته است. قرآن
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های قرآن بودن متن و محتوای قرآن، عصمت و خطاناپذیری گزارهمتن و محتوای قرآن، فرابشری این اصل به معنای قدسیت

آیات ابتدایی سوره  ازجملهاند. تبیین نموده را بودن کالم قرآنای وحیانیویژه صورتبهآیات قرآن  .(1389)رشاد،  است

 امرى فهمیممى را تفسیرش و کنیممى مطالعه و خوانیممى آن را که قرآن این ماوراى»کند مبارکه زخرف است که بیان می

 تمام و نامیده حکیمش کتاب تعالى خداى که است همان امر آن و است مثل از ممثل و جسد از روح منزلهبه که هست دیگر

 قسمتتقسم و جملهجمله الفاظ، مانند و نیست الفاظ سنخ از که است امرى است، آن بر متکى آن مضامین و قرآن معارف

 و آمده ویلأت متعرض آیات در اوصافش که است ویلىأت آن عینههب امر همین و نیست هم الفاظ معانى سنخ از حتى و نیست

 آن به دسترسى مطهره غیر نفوس و عادى هاىفهم اینکه علت شودمى معلوم ،شده روشن لیتأو معناى حقیقت بیان این با

 .(1374طباطبایی، چیست ) ندارد

 قرآن مرجعیت و حجیت دارد، ثالثاً ثانیاًنما هستند، های قرآنی همگی واقعگزاره زم پذیرش این اصل آن است که اوالًاز لوا

به قرآن  کنندهمراجعه ای در فهم قرآن خواهیم بود، خامساًملزم به ضوابط ویژه داللت قرآنی بر سایر ادله دینی تقدم دارد، رابعاً

التزام به )بصیرت به هویت قدسی قرآن، طهارت و تقوا  ازجملهای های ویژهاست صالحیت که در صدد فهم آن است الزم

 .(1389ر علم را حائز باشد )رشاد، علم و عمل حاصل از فهم( و راسخیت د
 

 محوری قرآنغایت -2-2

و  یان هر چیزى استقرآن تبشأن دیگری ندارد. در کتاب  ،ها نازل شده است و جز این شأنقرآن برای هدایت همه انسان

 اوالًبه همین دلیل  .(1374طباطبایی، ) و مایکون و ما هو کائن یعنى آنچه بوده و هست و تا روز قیامت خواهد بود ماکانعلم 

 باشد. موردنظرالزم است در فهم این کالم کشف غایت آن یعنی کشف وجه هدایت  ثانیاًقرآن در داللت خود مستقل است و 

کند و هرگز در داللت هاى معمولى از معناى مراد خود کشف مىید که از سنخ کالم است مانند سایر کالمقرآن مجبنابراین 

 شود.اللفظى قرآن جز آن است که از لفظ عربیش فهمیده مىخود گنگ نیست و از خارج نیز دلیلى وجود ندارد که مراد تحت

ناى آنها را باشد از جمالت آیات کریمه مع ت آشنایى داشتهخودش در داللت خود گنگ نیست، زیرا هرکس به لغ نکهیااما 

بدیهى است که تکلم با مردم با الفاظى که خاصیت  فهمد.کالم عربى دیگر معنا را مى که از جمالت هرفهمد چنانآشکارا مى

شود میده نمىهمچنین تکلیف مردم به آوردن مثل چیزى که معناى محصلى از آن فه ،تفهیم را واجد نیست معنا ندارد

 .(1388)طباطبایی،  نیست قبولقابل

هادی باید خود  ؛ زیراداری قضایای مندرج در قرآن، نزاهت قرآن از اغوابرخی از پیامدهای این اصل عبارت است از: معنی

صالت کشف او نیز  (1389ی تعالیم قرآن )رشاد، های قرآنی، جامعیت و جاودانگپذیری قرآن، حجیت داللتمهتدی باشد، فهم

 .()همان غایت در فهم متن قرآن
 

 پیوند با فطرت انسانی -2-3

با  اند.اند همگی بر زبان فطرت آدمیان سخن گفتهمغان آوردهردین و شرایع الهی و انبیا و رسوالنی که آن را برای بشریت به ا

زبان قرآن و عرف کالمی آن نیز زبان  جهیدرنتتوجه به اینکه خدا دین و شریعت را منطبق بر فطرت انسان معرفی کرده است، 

 فطرت انسان است.

شدن از مسیر فطرت آید، الزم است با فطرت الهی انسانی منطبق باشد. خارجبنابراین آنچه در فهم مطالب قرآن به دست می

ری و روحی مبین دوربودن از طهارت ظاهری و معنوی و فک بنابراین؛ رفتن استالهی در فهم آیات قرآن، خطا و به بیراهه

فهمی درک و تواند از رجوع به قرآن فرد با ذهن مشوش و مشوب نمی رونیازاناتوانی محقق در فهم محتوای قرآن است. 

 افزاید.بر ضاللت خود و خدای ناکرده دیگران می، بیترتنیابهو  کندرا توشه خویش عقالنی و فطری 
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 بودن کالم خدا )قرآن(حکیمانه -2-4

سخن هزل در آن راه ندارد و کالمی فصل و  الزمه این سخن آن است که اوالً وند حکیم نازل شده است؛انب خداقرآن از ج

 سخن حکیم دارای وجوه متعدد است و با هر نگاهی منظور و مقصود و غایتمندی در آن محور است و ثالثاً ثانیاًمتقن است و 

کالم حکیم  و رابعاً یابیمتازه و نو مى آن راحقایق  قرآناز تازه  ر هر قرائتد جهیدرنت .شودمیای از آن برای شنونده باززاویه

 تناقض، اختالف نه شود،نمی دیده آن در اختالفى گونههیچ رونیازااز هماهنگی و سازواری درونی و اتقان برخوردار است. 

 ازنظر آیه دو اینکه به تفاوت اختالف نه و نباشد سازگار هم با که تدافع اختالف نه و کند نفى را دیگر آیه اى،آیه اینکه به

 هر و چه هر. باشد داشته دیگرى از ترمحکم رکنى و ترمتین بیانى یکى و باشند مختلف منظور و معنا متانت یا و بیان تشابه

 و کتحر بر عالم این طبیعت و است عالم این طبیعت به محکوم و نیست بیرون کون عالم یواریچهارد از باشد، کس

 و مختلف وجودش ،زمان امتداددر  آنکه مگر نیست عالم این موجودات آحاد از واحدى هیچ و است تکامل و دگرگونى

 که عملى هر و است دیروز از ترعاقل امروز در کندمى احساس او کهآن مگر نیست انسانى هیچپس  .است متفاوت حاالتش

 و ترپخته کند،مى که حکمى و دهدمى که نظرى و رأى کند،مى که تدبیرى هر سازد،مى امروز که چیزى هر کند،مى امروز

 کند،مى آنچه در نه و خود نفس در نه انسان، از فرد یک پس است، دیروز رأى و تدبیر و صنعت و کار از ترمحکم و ترمتین

 کلى و طبیعى اىقاعده این و است بسیار اختالف بلکه نیست، تا دو یکى هم اختالف این و نیست اختالف از خالى و سالم

 و دارند قرار عمومى تکامل و تحول سیطره تحت همه چون دارد، جریان بشر از ترپایین موجودات در و بشر نوع در که است

 احوالش و ذات الیزال بلکه باشد داشته حالت یک هم سر پشت آن دو در که دید نخواهى را موجودات این از موجودى هیچ

 .است اختالف در

 هایشریشه و رگ و اصول به گیهم هایشبرگ و شاخ و جزئیات و دارد توجهای از قرآن به همه معارف دیگر آیات هر آیه

 هاىشاخه و توحید همان به که اشریشه و رگ و خالص توحید حاق به تحلیل و تجزیه با شرایعش تفاصیل ،گرددیبرم

 کند تدبر آن در که متدبرى انسان هر و کریم قرآن وضع است این ،گرددبرمی تفاصیل آن عین به ترکیب با است، آن اعتقادى

 و تحول و ایام گذشت که نیست کسانى از کالم این صاحب که کندمى حکم خود فطرى و جبلى حکم و زنده شعور با

 .است قهار واحد خداى او بلکه بگذارد، اثر او در هستند، اندرکاردست عالم سراسر در که تکاملى

اینکه قرآن  ثانیاًو  دارد دسترسى آن درک به عادى فهم که است کتابى کریم قرآن اوالً شودا توجه به این مطالب مشخص میب

 حکمى آن علیه تواندمى ابد تا حاکمى هیچ نه و تهذیب نه و تکمیل نه و ابطال نه و پذیردمى نسخ نه که است کتابىکریم 

 قرآن چون و بپذیرد را ىدگرگون و تحول نوعى که باشد طورى باید پذیردمى را ورام این از یکى که چیزى چون کند،

 آن در قبیل این از چیزى و ابطال و نسخ پس پذیرد،نمى را تغیر و تحول اینکه بر است دلیل خود همین پذیرد،نمى اختالف

 .(1374طباطبایی، باشد ) داشته استمرار قیامت روز تا اسالمى شریعت که است آن معنا این الزمه و ندارد راه

بودن کالم خدا سازواری درونی قرآن، تعالیم و اجزای مفهومی آن است. به همین دلیل ارجاع متشابه یکی از آثار حکیمانهپس 

نگری به قرآن در راستای درک درست جامع درگروبه محکم، عام و مطلق به خاص و مقید، منسوخ به ناسخ و مجمل به مبین 

 .(1389لهی باید صورت گیرد )رشاد، امرادات 
 

 نیاز دائمی انسان به قرآن -2-5

تواند نیازی را از انسان قرآن نمی اندازهبه زیچچیهبرای اوست و  فردمنحصربهترین رافع نیاز انسان، عطایی مهم عنوانبهقرآن 

قرآن کوچ کرد.  سویبهها باید کردن آنبرطرف برطرف کند. البته برای استفاده از قرآن باید نیازهای خود را شناخت و برای

گشایی آن در زندگی در فرد بیشتر باشد، خود را بیشتر نیازمند آن دیده، انگیزه بیشتری برای انس با هرچه اعتقاد به قرآن و راه

 آید.آن در او به وجود می
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ها در باور و عمل ارت به معنای دوری از پلیدیهرکس دارای طهارت و تقوای بیشتر باشد استفاده او از قرآن بیشتر است. طه

مندی و تمرکز بیشتر باشد امکان بهره تأملنماید. هر کس دارای قدرت تفکر، است و مالک پلیدی را عقل و شرع مشخص می

کند باز مضامین آن صرف  کارگیریبهبیشتر از آیات نورانی قرآن را خواهد داشت. اگر انسان همه عمر خود را برای تعلیم و 

 به عمق مفاهیم آن راه نیافته است.

داشته به این مفاهیم درجات انسان در دنیا و آخرت به فهم معانی آیات قرآن وابسته است. لذا هر چه انسان انس بیشتری 

باشد  یاگونهبهعلم قرآن باید  رونیازاباشد، از رفعت، شکوه و درجه بیشتری نزد خداوند )در دنیا و آخرت( برخوردار است. 

 که موجب فراموشی نشود.

و  کارگیریبهباشد. لذا الزم است مراجعه به قرآن خالصانه بوده و برای  دنیاطلبی قصدبهممکن است نزد برخی مطالعه قرآن 

 اند.تفکر خوانده شده و یاد گرفته شود. نحوه رجوع به قرآن متفاوت و دارای مراتب است: تالوت، قرائت، ... از آن جمله

مندی از قرآن، قرائت است. واژه قرائت به معنای فهم و ضبط معانی مکتوب در درون انسان کی از محورهای مهم در بهرهی

در سوره مبارکه علق نشان  خصوصاًبررسی این واژه در قرآن و  .(1371 ،مصطفوی) دتواند مادی و یا معنوی باشاست که می

 صورتبهتواند که می در عالم شدهثبتفرد با مشاهده معانی و حقایق  دهد که قرائت حقیقتی بلند است که طی آنمی

در جان خود  ایگونهبهشهودی، عقلی، تجربی و یا از طریق خواندن کتاب الهی برای او حاصل شده باشد، این حقایق را 

 شود.نماید که موجب ارتقاء سطح وجودی او ضبط 

 کهینحوبه است آن تالوت معناى به قرآن ترتیل آن، ترتیل است. جوع بهردر خصوص  میقرآن کریکی دیگر از دستورات 

 برسد. شنونده به گوش هم از جداى و روشن آن، هم سر پشت حروف

یکی دیگر از دستورات الهی در خصوص مراجعه و استفاده از قرآن، تالوت آیات آن است. این حقیقت چنان بلند است که 

لیکن تالوت آیات کتاب برای هر یک  وت تمامی آیات )قرآن( را به رسول نسبت داده است.خداوند تال قرآن کریمنوعاً در 

 توان ایشان الزم و بایسته است. اندازهبهدانند، از افرادی که به ایشان کتاب داده شده و خود را معتقد و پیرو آن می

قرآن را در پیش روی خود قرار دهد و زندگی و  هایفرد مفاهیم و پیام هرگاهبر اساس معناشناسی واژه تالوت در قرآن، 

باورهای خود را با آن منطبق نماید در این صورت قرآن را تالوت کرده است؛ زیرا تالوت به معنای این است که فرد چیزی 

قام عمل بدین ترتیب مقام تالوت کامالً کاربردی و در م .(1371مصطفوی، ) خود قرار داده و از آن تبعیت کندرا در روبروی 

 یابد.و پس از علم، تحقق می

پذیر امکان :تیباهلسواد قرآنی به معنای شناخت مفاهیم و مضامین حقیقی آن است و این معنا بدون ثقل دیگر آن، یعنی 

 نیست.

 

 بینی برخاسته از کالم پروردگارتوجه به نوع جهان -2-6

اسی جامع به همه هستی است که برنامه آن منطبق بر تکوین شنشناسی توحیدی و معرفتمعارف قرآن برگرفته از یک هستی

انس و مطالعه دائم برای  جزبهبنابراین راهی ؛ عالم و انسان است. مبتنی بر چنین دیدگاهی باید معارف آن را درک کرد

فهم آیات آن د در آشناشدن و درک معارف برآمده از چنین دیدگاهی وجود ندارد. به همین دلیل الزم است توجه کنیم که نبای

 از نگاه خود برآییم و عرف خود را معیار برای فهم آن قرار دهیم.

باید برخی از تعابیر بلند معنایی آن را خارج از سطح فهم عرف بدانیم  جهیدرنتاگر شرط الزم برای زبان قرآن زبان عرف باشد 

 زم به عرف خود قرآن بود.فهم قرآن باید ملتدر  درواقع .(1389روشن، رایج نیستند )سعیدی هازیرا در عرف انسان
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کسى که خدا را فراموش  ؛ زیراکسى که از ذکر من اعراض کند معیشتى ضنک یعنى تنگ دارد»فرماید: برای مثال خداوند می

دهد، و آن را مطلوب یگانه خود قرار  ماند که وى به آن دل ببنددو با او قطع رابطه نماید، دیگر چیزى غیر دنیا نمى کند

آن را توسعه  روزروزبهو  و فقط به اصالح زندگى دنیایش بپردازد هاى خود را منحصر در آن کندهمه کوشش جهیدرنت

که هر چه از آن کم باشد و چه زیاد، براى این کند، چهو این معیشت، او را آرام نمى بیشترى داده، به تمتع از آن سرگرم شود

که این حرص دوزد، بدون اینتر از آن مىچشم به اضافه و دائماً شودو به آن راضى نمى به دست آورد به آن حد قانع نگشته

مند به چیزى است و همیشه دلش عالقه برددر فقر و تنگى بسر مى به جایى منتهى شود، پس چنین کسى دائماً اشیتشنگو 

آوردن نامالیمات و فرارسیدن مرگ و فات و روىاز غم و اندوه و قلق و اضطراب و ترسى که از نزول آ نظرصرفکه ندارد، 

 نشدهالدوام در میان آرزوهاى برآوردهیاز اضطرابى که از شر حسودان و کید دشمنان دارد، پس او عل نظرصرفو  بیمارى دارد

تناد عرف ممکن است ما بخواهیم به اس کهیدرحال .(1374طباطبایی، « )برد.مى سرشده به برآورده آنچهو ترس از فراق 

 دیگری معنا کنیم که باید از آن احتراز نمود. صورتبهزندگی تنگ را 

 

 های قرآنیپژوهش -3
بر اساس اصول فوق، همگی پژوهشگران حوزه علوم انسانی را فرض است که پیش از هر چیز معارف قرآن را به صحنه 

قرآن  که اگر این فرض درست بوده و حقیقتاًاینکاربرد رسانده و سپس در خصوص کارآیی آن نقد و ارزیابی نمایند، چه 

علوم انسانی در آن نهفته باشد و نسخه کامل و به معارف مربوط  ازجملهکتابی از جانب خداوند باشد که تبیین تمام چیزها، 

این ها باشد، نپرداختن به آن خسرانی بس بزرگ برای تمامی انسانیت خواهد بود. تمام زندگی انسان در تمامی عرصه

 شود.مستقیم با تربیت انسان و شناخت روح و روان او سروکار دارند دوچندان می صورتبهضرورت در علومی که 

 صورتبهقرآن کتابی است که شامل تمامی حقایق و قوانین هستی و زندگی انسان است، طبیعتاً این قوانین با تمامی جزئیاتش 

ن بیماری مشخص، یا صفت و یا موقعیت، کجای قرآن آمده است و بخواهد ظاهری در قرآن نیامده است تا کسی بگوید فال

ها و بایست به گستردگی تمامی انسانکه اگر چنین بود صفحات این مصحف شریف می ای برای او عنوان شودآیه و یا واژه

ن نکته است که این کتاب بود. این در حالی است که یکی از وجوه مهم اعجاز قرآن در همیها گسترده میها و مکانزمان

واژه و حدود شش هزار آیه، نظام کلی حقایق هستی و چگونگی ریزش آن در گستره عالم را  1770شریف تنها با استفاده از 

ها، آیات و واژگان آن )البته در یک نظام چنان جامع بیان کرده است که با استفاده از خود قرآن و کنار هم قراردادن سوره

کارهای زندگی در هر موقعیت و شرایطی را از آن استخراج توان تمامی حقایق کلی و جزئی عالم و راهمی مشخص و درست(

 نمود.

بر های استخراج علوم روشکه عدم دسترسی پژوهشگران و محققان به مبانی و است  در این میان حائز اهمیت است آن آنچه

فعال، مولد و متقن، کاری بس دشوار و یا حداقل برای  صورتبههم شود که ورود به عرصه قرآن، آن قرآن باعث می اساس

 جامعه ناشدنی خواهد بود.

های علمی مختلف حقیقتی نیاز گسترده جامعه علمی اعم از حوزوی و دانشگاهی، برای تحقیق با اتکا به قرآن در زمینه

 کند.آشکار می شیازپشیبشناسی مراجعه به قرآن را انکارناپذیر است که لزوم تحقیق درباره روش

قرآن نبوده و  جزبهاند که نزد آنها هیچ علمی همواره به این حقیقت اشاره داشته :عصمت و طهارت تیباهلاست که  رونیازا

؛ دهندداشتند ایشان تمامی گفتارها و رفتارهای بسیار جزئی خود در زندگی را هم بر اساس قرآن انجام مییا آنکه بیان می

وظیفه مسلمانان در قبال قرآن آن است که با مراجعه درست به قرآن، کالم الهی را به نطق درآورده و از آن،  ترینمهمن بنابرای
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ها و شرایط کارهای مختلف زندگی در موقعیتهمچنین شناخت راه ،جهت شناخت موضوعات مختلف، چه کلی و چه جزئی

 مختلف بهره گیرند.

قرار داده و با  موردنظرهای استنباط از کالم قرآن را دارد بررسی و کشف قواعد و روشبر این اساس نوشتار حاضر سعی 

، عالمه سید قدرگرانمندی از قرآن، چون تفسیر شریف المیزان، اثر استاد منابع موجود در خصوص بهره ترینمهماستفاده از 

ود به تبیین این مهم بپردازد تا باشد که راهی در طباطبایی و با مدد از غور در آیات و روایات در حد توان خ محمدحسین

 باز شود. مندی از قرآن در حوزه علومطلب برای مراجعه و بهرهروی محققان حق پیش

 

 مبتنی بر قرآن شناختی پژوهشمبانی روش -4
هایی را د، روشدهمحقق قرآنی مبتنی بر اصولی که او را در مراجعه به قرآن و پایبندی همیشگی به معارف آن سوق می

بوده و از در ارتباط با هم که همگی این مبانی شود. ها ارائه میدهد که در بخش زیر خاستگاه این روشقرار می موردنظر

 کند.هایی مستدل و متقن در تحقیقات راهنمایی مییکدیگر جدا نیستند، محقق قرآنی را به اتخاذ روش

 

 
 

 و برداشت از آن متن قرآننوع مواجهه با مبانی مربوط به  -4-1

معتبر در علم بر اساس اصول مفسر  که تفسیر است ،اولین رویکرد در نوع برداشت از آیات قرآن دو رویکرد کلی وجود دارد.

 آورد.محتوای آیات را به دست میمدلول و  ،های متنوع تفسیرشیوهتفسیر با 

ترین اشتغاالت علمى است، که ، از قدیمىآن استو مدالیل و کشف مقاصد  معناى بیان معانى آیات قرآنىه تفسیر که ب

تاریخ این نوع بحث که نامش تفسیر است، از عصر نزول قرآن  و دانشمندان اسالمى را به خود جلب و مشغول کرده است

 .(1374)طباطبایی،  است شروع شده

ی و روشمندی برای استخراج محتوای مفاهیم و موضوعاتی بر قرآن عرضه شود و تالش منطقرویکرد دوم این است که 

با رویکردی  حتماًالزم است  اوالًمطالبی که از رویکرد دوم به دست آمده البته  قرآنی این مفاهیم و موضوعات صورت گیرد.

 .()توجه به این نکته بسیار مهم است (؛1379)اعرافی،  ماهنگ باشدهیعنی با تفسیری متقن متقن از دیدگاه اول 

دارد، التزام به فهم میبه دور نگه تفسیر به رأیترین معیاری که ما را از اساسیباشد. های تفسیر به رأی نشانهاز  خارج ثانیاً

کالم خدا را مانند کالم بشری در نظر گرفت و این مهم یعنی  ،زیرا نباید در فهم آیات؛ کالم قرآن با توجه به خود قرآن است

 آید.م خود درباره آیات، در پرتو توجه به قرآن در معنادهی به خود به دست میدوربودن از خودسری و اعتماد به فه

 شدهمطرحدر باب موضوعات و مفاهیم آورد که معارف نابی از متن قرآن این امکان و فرصت را به وجود میدوم رویکرد 

 د.نمورد استخراج قرار گیر
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 مبانی مربوط به ساختار قرآن -4-2

 داللت تام -4-2-1

؛ ها تشکیل شده است و هر یک در داللت خود تام و کامل استسورهعبارات و  ن از حروف، کلمات، جمالت، آیات،قرآ

ای هر یک از سطوح بیانی در ساختار کالم قرآن دارای معناست و الزم است نسبت به این معنا اهتمام فهم ویژه بنابراین

 داشت.

دهد، فهماند و با هر یک از قیودى که دارد، از حقیقتى دیگر خبر مىرا مى حقیقتى تنهاییبههر جمله از جمالت قرآنى »

از آن  معناکه چهار  «قُلِ اهللُ ثُمَّ ذَرهُم فِي خَوضِهِم يَلعَبُونَ»و یا حکمى ثابت از احکام، مانند آیه شریفه:  الیتغیرحقیقتى ثابت و 

قُلِ اهللُ ثُمَّ ذَرهُم فِي »جمله و معناى سوم از «قُلِ اهللُ ثُمَّ ذَرهُم»جمله ى دوم ازو معنا «قُلِ اهللُ»جمله: شود، معناى اول ازاستفاده می

که  آنجاتوانید نظیر این جریان را تا که شما مى «قُلِ اهللُ ثُمَّ ذَرهُم فِي خَوضِهِم يَلعَبُونَ»و معناى چهارم از جمالت  «خَوضِهِم

 .(1374 )طباطبایی، رعایت کنید جاهمهممکن است 

 

 جامعیت کل قرآن -4-2-2

ای ها در ارتباط با یکدیگر منظومه جامع، منظم و یکپارچهآن تمامی آیات و سوره واسطهبهدارد که  یساختار منسجمکل قرآن 

 الزم و ضروری است. موردبحثموضوعات  ، نیزکنند که شناخت آن برای تبیین کامل و جامع هر سورهرا ایجاد می

وحدت کالم به »گوید: کالم خدا نیز فعل خداست و فعل خدا ناگزیر دارای وحدت است و می بارهنیدراه طباطبایی معال

و آن معناى واحد غرضى است  کالم خدا از اول تا به آخرش معناى واحدى دارد الجرموحدت معنا و مدلول آن است، پس 

 .(1374طباطبایی، )« را به بندگان خود القاء کرده استکه به خاطر آن غرض، کالم خود 

 

 های قرآنط به کلمات و گزارهمبانی مربو -4-3

 وضع لغات برای روح معنا -4-3-1

و در هر یک چگونگی رابطه  شودکه به آن اقسام وضع گفته می تصور وجود دارد چهار گونه درباره رابطه لفظ و معنا نوعاً

 شود.طه مطالب زیر بیان میبرای دقت چگونگی این راب 1شود.میان معنا و لفظ تبیین می

های محسوس در ارتباط بوده است و این ارتباط، معانی را در وجود او برانگیخته است طبیعی است که بشر نخست با واقعیت

های مصداق اما واقعیت آن است که خصوصیت و او الفاظی را در برابر آن مصادیق متناسب با آن معنا اختیار نموده است،

 درواقعدر تبیین الفاظ با معانی، وضع »یعنی  ؛(1389روشن، ندارد )سعیدی الفاظو تحدید قلمرو معنا و مفهوم  نقشی در تعین

« یری در این پیوند بگذارد.های گوناگون تأثها و چگونگی مصداقآنکه خصوصیتایجاد نوعی پیوند میان معنا و لفظ است بی

های مصداق سهمی در ی وضع شده است، نه برای قالب آنها و خصوصیتالفاظ برای ارواح معان» گریدعبارتبه( )همان

 .(1378)جوادی آملی، « تواند مصادیق گوناگون طبیعی، مثالی و عقلی داشته باشد.محدوده مفاهیم ندارد و معنای جامع می

 ت و امور جسمانى وضع کردبشر در آغاز مفردات لغات را در مقابل محسوسا» کنند کهتشریح می بارهنیدرایی عالمه طباطبا

شد و خالصه دایره استعمال لغات امور آورد، شنونده به معناى مادى و محسوس آن منتقل مىمى زبان و هر وقت لغتى را به

در ابتدا،  هرچندو این انتقال و استعمال لفظ در امور معنوى  منتقل به امور معنوى شد تدریجبهمادى و محسوس بود، سپس 

حقیقى کلمه شد، چون یکى از  یمعناهمرسید که آن امر معنوى  ییجابهازى بود لیکن در اثر تکرار استعمال کار استعمال مج

                                                 
 توان به تقریراتی که در علم اصول فقه است، مراجعه نمود.در این باره می .1
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و  بودن استعمال، تبادر است، یعنى اینکه هر وقت کلمه به زبان جارى شود آن معنا به ذهن راه یابدهاى حقیقتنشانی

شد که وسایل زندگى تماع و پیشرفت انسان در تمدن باعث مىترقى اج و شد طورایناستعمال لغات در امور معنوى 

فالن کلمه و اسم، همان اسم روز اول  کهیدرحالو مرتب رو به دگرگونى بگذارد،  دوشادوش حوائج زندگى تحول پیدا کند

؛ سابق باشدهمان غرض  دهغرضى که از آن مصداق منظور بو کهیدرحالباشد، مصداق و معناى فالن کلمه تغییر شکل دهد، 

اى وضع کرد را وضع کرد، براى آن ابزار و وسیله کلمه چراغ زبانیفارسزبان، کلمه سراج و بشر عربى روز اولى که بشر مثالً

اى که در و در روزهاى اولى که این کلمه وضع شده بود معنا و مصداقش یعنى آن وسیله که احتیاجش را به نور برطرف سازد

دار سفالى که مقدارى روغن خوراکى و یا هر چربى کرد عبارت بود از یک پیاله پایهروشن مى اش رتاریک پیش پای یهاشب

و شعله  شدو افروخته مى قرارگرفتهو سر فتیله در لبه پیاله  اى در آن روغن، غوطه خورده بودو فتیله دیگر در آن قرار داشت

و نام آن را چراغ  ساختنددار را مىآن روز هم همین پیاله پایه نسازاکیسرامو  کردو مسیر راه او را روشن مى اتاقآن، 

داد، کمالى و در هر بار که تغییر شکل مى هاى دیگرى در آمدصورتبهگذاشتند، سپس این وسیله استضائه و روشنایى، مى

که و با این د و نه روغن و نه فتیلهدار هتا آخر منتهى شد به چراغ الکتریکى، که نه پیال شدزائد بر کمال قبلى خود را واجد مى

مساوى در مورد همه انحاء  طوربهو این لفظ را  کنیماز اجزاى روز اول را ندارد، باز لفظ چراغ را بر آن اطالق مى کیچیه

 و ضغر کههمینو این نیست مگر به خاطر  کنیم، بدون اینکه احتیاج به اعمال عنایتى داشته باشیمها استعمال مىچراغ

ها حاصل سوز را بسازد، آن غرض بدون هیچ تفاوتى در تمامى اشکال چراغاى که روز اول بشر را واداشت تا پیاله پیهنتیجه

دهد و آن زندگى عالقه نشان نمى وسایلیک از معلوم است که بشر به هیچو  هاشدن تاریکیو آن عبارت بود از روشن است

حقیقت چراغ، عبارت شد از هر چیزى که با روشنایى  پس دارند. اشیزندگو در  او که براى نتایجی شناسد مگر بهرا نمى

حقیقت بر چنین  طوربهاین خاصیت و اثر باقى است حقیقت چراغ هم هست، اسم چراغ هم  کهیمادام خود در شب نور دهد

در شکل آن وسیله یا در کیفیت  اناًیاحکه  هرچنداینکه تغییرى در معناى کلمه رخ نداده باشد،  شرطبهاى صادق است، وسیله

بنابراین، مالک در  .که در مثال چراغ دیدیم طورهمان باشد،کارش یا در کمیت آن، یا در اصل اجزاى ذاتش تغییراتى رخ داده 

حاصل بقاى معناى حقیقى و عدم بقاى آن، همان بقاى اثر است که مطلوب از آن معنا است، مادام که در معناى کلمه، تغییرى 

و در وسایل زندگى امروز که به هزاران  شودحقیقت هم استعمال مى طوربهو  شودنشده باشد، کلمه در آن معنا استعمال مى

 شود که ذاتش از ذات روز اولش تغییر نکرده باشد.اى دیده مىشود کمتر وسیلهو همه در همین امروز ساخته مى یدههزار رس

کنیم، )یخچال را که در روز اول عبارت بود از وز اول را دارد نام روز اول را بر آن اطالق مىبه خاطر اینکه خاصیت ر ذلکمع

کنیم که نه میدان دارد و نه کردن آن یخ، امروز به چیزى اطالق مىاى عمیق براى ذخیرهو چاله شدن آبمیدانى وسیع براى یخ

و انتقاالت قسم اول این بود که  شودهاى زیادى دیده مىنمونه زبانى از انتقاالت قسم اول، هرچاله( و در لغات و اسامى 

آمده باشد، چیزى که  در محسوس ریغلفظى که در آغاز وضع شده بود براى معنایى محسوس در آخر به معنایى معقول و 

 .(1374طباطبایی، ) «لغات بگیرد. گونهاینخواهد تا آمارى از هست مردى جستجوگر مى

 صورتبهبنابراین به ازای هر لفظ صرفاً یک معنا و آن هم ؛ انداد هستند که الفاظ برای مصادیق وضع شدهبرخی بر این اعتق

لفظ خورشید یا شمس را معنایی برای خورشید معروف گرفته و استعمال لفظ در غیر این معنا  مثالًگیرند. مصداقی در نظر می

واژگان قرآن نه که است  یدر حالاین دانند. امام زمان گرفت آن را مَجاز میدانند، لذا اگر کسی مصداقی از آن را را مَجاز می

، عالمه طباطبایی و عالمه علمایی چون امام خمینی اند. بر اساس نظربرای یک مصداق خاص، بلکه برای روح معنا نازل شده

خمینی رای مصادیق متعددی باشد. امامتواند دامصطفوی لفظ از ابتدا برای بیان و تعریف معنا وضع شده است که البته می

 اند؟ ها برای روح معنا و حقیقت آن وضع شدهیافتگان به تو رسیده که واژهآیا سخن عارفان و ره»فرمایند: باره میدراین

 های برجسته این حدیث است کهکردن در این سخن، از نمونهای؟ به جانم سوگند که اندیشهآیا در این مطلب درنگ کرده



 و همکاران احمدرضا اخوت                                                                                         شناسی پژوهش مبتنی بر قرآنروشدرآمدی بر  
 

 16 

قرآنی است و که این نکته کلید معرفت و اساس فهم اسرار و رموز  ؛ زیرایک ساعت اندیشه از شصت سال عبادت برتر است

 .(1360)موسوی خمینی، « شدن حقیقت إنباء و تعلیم در عوالم گوناگون است.از نتایج آن، روشن

روشن، شود )سعیدیحتراز میدر بسیاری از مفاهیم قرآنی اضابطه از هرگونه مجازگرایی بی ،با فهم این رابطه میان لفظ و معنا

دارد شود، لیکن بیان میدر زبان عربی منکر نمی کلی طوربهوضع الفاظ برای روح معانی، اگرچه بحث مجاز را زیرا  ؛(1389

بیان مصادیق متعدد برای  مجاز ذکر شده است، از دایره مجاز خارج است، بلکه تنها عنوانبهکه بسیاری از مواردی که در قرآن 

 برای آن وضع شده عدول ننموده است. ازآنچه، لفظ یکهیچهمان معنا بوده و در 

دهد، حاال اگر آن چیز شکل اگر ما الفاظ را وضع کردیم، برای آن چیزی وضع کردیم که فالن فایده را به ما می»توضیح آنکه 

ایم ، نام آن چیز هست. اشیایی که ما برای هر یک نامی نهادهبردهنامهد، باز لفظ داش تغییر کرد، مادام که آن فایده را میو قیافه

 ...یابد،تکامل می روزروزبهو  باشند، چون حوائج آدمی رو به تبدل استمادی هستند، محکوم به تغیر و تبدل می ازآنجاکه

نبودن آن، موجودبودن غرض و غایت و صادق بودن یک اسم وکه مالک و مدار در صادق بنابراین باید توجه داشته باشیم

 .(1374طباطبایی، « )و نباید نسبت به لفظ اسم جمود به خرج داده و آن را نام یک صورت بدانیم. موجودنبودن آن است

اند که به پیروی از دگرگونی دهیها، اذعان ورزبودن معانی از تئوریبرخی به استناد مسبوق و مصبوغ»الزم به ذکر است 

شمس در یک عصری به معنای جرم نورانی چرخان به دور زمین  مثالً؛ شوندها، معانی وضعی الفاظ نیز دگرگون میئوریت

شود قسم به خورشید منظور این چرخد و وقتی گفته میبوده و اکنون معنای آن توده گاز عظیمی است که زمین دور آن می

وضع الفاظ در برابر حقایق  ؛ زیرادیدگاه از پشتوانه علمی برخوردار نیستاین  که معنای متأخر است نه آن معنای عصر قدیم

در این راستا  .(1389روشن، )سعیدی« و تفاهم است.وضع الفاظ برای تفهیم  کهیدرحالگیرد تفصیلی مجهول صورت نمی

ق و لوازم معنا موجب تغییر در ها و توسعه و تحدید در مصادیکوشد ثابت کند که تغییر ویژگیمی طرفکیازعالمه طباطبایی 

بنابراین با ؛ گرددهای مصادیقی بازمیکند که اختالف در تفاسیر به اختالفشود و از سوی دیگر بیان میاصل معنا نمی

 .()همان توان به معانی راه یافترود مییشناخت وضع الفاظ که برای فواید و غایات به کار م

 

 قرآن در جمالت بیان حقایق -4-3-2

کنند. اینان از ظاهرگرایان معتقدند تمام آیات قرآن یک وجه دارد و تنها در چارچوب تفسیر لفظی و لغوی آیه را معنا می

ها به نص خود آیات قرآن که . آنگرداندبرمیهرگونه تدبر و اندیشه در تأویل بلکه از هرگونه فهم عالمانه از آیات قرآن روی 

دهد، خود را از معارف رخی از آیات را منوط به ارجاع فهم نسبت به برخی آیات دیگر میدر معرفی محکم و متشابه فهم ب

 .(1389روشن، سعیدی) کنندبلند قرآن محروم می

شناختی کالم، در هر مورد که مفاد بینیم که در فهم آیات قرآن در عین پایبندی به اصول زبانجبهه مقابل دو گروه را میدر 

کنند و نیز دسته دیگری نای عقلی خود همخوان نبینند از معنای حقیقی کالم به معنای مجازی عدول میظاهری متن را با مب

دانند و معتقدند که قرآن دارای قرآن را نفی کرده و زبان قرآن را تنها رمز و اشاره می ظاهربههرگونه پایبندی  که اساساً

ارائه و غیر مستند را  رموجهیغدلیل و های ذوقی از قرآن بیداشتارتباط با معنای ظاهری است که برتأویالتی باطنی بی

 .(دهند )همانمی

دستی گشاده را در تأویل قرآن و غالب مفاهیم آن  ،با تأثیر از فرهنگ و تمدن غربی با گرایش به علوم جدیددیگر برخی 

؛ آورندمی حساببهزمینی  یالهی بلکه امر چنین نگاهی رویکرد کسانی است که قرآن را نه از سنخ وحی افتهیتوسعهدارند. 

گاه این ایده را از باب معرفت شخصی و نبوغ شخصی و اجتماعی رسول و مکاشفات و گاه آن را از باب عقالنیت و  که

شود و اختصاص وحی به پیامبر معنای خود ها که تمایز وحی و الهام مشخص نمیکنند. در این دیدگاهدانش جدید مطرح می
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دست داده است، ساحت دین یک پدیده تاریخی و مرتبه آن یک امر فرشی و نه عرشی است که به قول استاد مطهری  را از

 .(1389روشن، )سعیدی تر استهایی است که به انکار شبیهسخن اینان تأویل

آن را با یک ارائه هنری  داننمودهاند سعی های تاریخی و یا علمی بشر ناسازگار دیدهقصص قرآنی را چون با واقعیت ،برخی

. این رویکرد باور کسانی است که معتقدند قرآن تنها به اقتضای فکر و فضای اندیشه معرفی کنندبه واقعیت  غیر ناظرو 

 .()همان خاطبان روزگار خویش سخن گفته استم

بته چنین ظاهرگرایانی ظاهر تنها در قشر ظاهر است که ال ،رویکردهای ظاهرگرایانهای قرآن نه به مدعای گزارهمعنای 

ت از معنای ظاهری قرآن عدول توان به سهولها میکنند و نه به مدعای غیرِ آنهای قرآنی را نیز دریافت و درک نمیگزاره

 کند.بودن به ظاهر آیات عبور میقت است و تأویل نیز از مسیر متکیحقیبا ر کالم قرآن اصاللت د کرد.

، آن را در کند و با توجه به ظرفیت انسان در فهم حقایقرا برای انسان تبیین میهستی یق همه قرآن کالم حقی است که حقا

 کند.ها نازل میمراتبی متناسب با فهم همه انسان

که انسان است قابل تربیت و  جهتازآنقرار داده یعنى هر انسانى را  موردنظردر تعلیم خود انسانیت را  کهنیاقرآن مجید به 

افهام در درک معنویات اختالف شدید  کهنیانظر به و  داند تعلیم خود را در جهان بشریت بسط و توسعه داده استىتکمیل م

ها که فهم عامه ترین فهمنیست تعلیم خود را مناسب سطح ساده مأمونالقاى معارف عالیه از خطر  دارند و چنانکه دانسته شد

 یهمعنوالبته این روش این نتیجه را خواهد داد که معارف عالیه  سخن گفته است. مردم است قرار داده و با زبان ساده عمومى

با زبان ساده عمومى بیان شود و ظواهر الفاظ مطالب و وظایفى از سنخ حس و محسوس القا نماید و معنویات در پشت پرده 

حال و اندازه  حسببهنشان دهد و هر کس  هاظواهر قرار گرفته و از پشت این پرده خود را فراخور حال افهام مختلفه به آن

)ظهر و بطن( که هر دو از کالم دارد بنابر آنچه گذشت قرآن مجید ظاهر و باطن  .()همان مند شودها بهرهدرک خود از آن

اراده  و نهکند این دو معنا در طول هم مرادند نه در عرض همدیگر نه اراده لفظ اراده باطن را نفى مى کهنیااند جز اراده شده

 .(1388)طباطبایی،  استباطن مزاحم اراده ظاهر 

و همه آن معانى در عرض واحد  معنا مراتب مختلفى دارد، مراتبى طولى که مترتب و وابسته بر یکدیگر است ازنظرقرآن »

تعمال لفظ در بیشتر و اس که یک لفظ در بیشتر از یک معنا استعمال شده باشد آن استقرار ندارند تا کسى بگوید این مستلزم 

و یا از باب لوازم متعدد براى ملزوم واحد  شودو یا کسى دیگر بگوید این نظیر عموم، مجاز مى از یک معنا صحیح نیست

داللت مطابقى بر آن داللت دارد، چیزى که هست هر  طوربهبلکه همه آن معانى، معانى مطابقى است که لفظ آیات  نهاست، 

 .(1374طباطبایی، « )اى از فهم و درک است.و مرتبهمعنایى مخصوص به افق 

به بطونى  بیانات قرآن مجید نسبت»یعنی « ند.هستامثال  ،اندقرآنهمه بیانات قرآنى نسبت به معارف عالیه که مقاصد حقیقى »

هایى مثل استو باالتر گیرند؛ یعنى نسبت به معارف الهیه که از سطح افهام عادیه بسى بلندتر که دارند جنبه مثل به خود مى

ی قرآن مجید امثال بسیار» گریدعبارتبه .(1388 )طباطبایی، .«اندکردن معارف نامبرده به افهام زده شدههستند که براى نزدیک

ما يَعْقِلُها إِلّا  وَِتلْكَ الْامْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ وَ)دیگر مانند  کند ولى آیاتذکر مى )مانند مثل حق و باطل به آب و کف روی آن( را

امثال  ،اندقرآنباید گفت همه بیانات قرآنى نسبت به معارف عالیه که مقاصد حقیقى  جهیدرنتو  هستندمطلق ( العالِمُونَ

 .)همان( باشندمى

نبه مثل و بیانات قرآن کریم ج ها بیان کرده استهای مختلف برای انسانخداوند حقایق هستی را در قالب مَثَل ترتیباینبه

 بودن آن دست یابد.های مختلفی از این حقیقت از قِبَل مثلتواند به الیهدارد. این بدان معنی است که انسان با تفکر می

زبان مَثل در قرآن به این معنی است که زبان قرآن از زبان نمادین و ایما به دور است. بلکه باید دانست معانی قرآن دارای 

 .ستینمعنای ظاهری با معنای باطنی آن خارج از ظاهر آیات  سطوح طولی است و رابطه
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ویل از أکه تو این ویل داردأتمام قرآن چه محکمش و چه متشابهش ت. 1»د که دهچنین توضیح می بارهنیدراعالمه طباطبایی 

با لفظ، نسبت ممثل  شدهانیبقبیل مفاهیم لفظى نیست، بلکه از امورى است حقیقى و خارجى که نسبتش به معارف و مقاصد 

ویل براى أفهم و درک ت. 2 نزد خدا زده شده است. ویلأهایى است که براى تاست به مثال و اینکه تمامى معارف قرآنى مثل

و این غیر از  هایى است که براى معارف و مقاصد آن زده شدهبیانات قرآنى مثل. 3 مطهرین یعنى راسخین در علم امکان دارد.

هایى گوییم بیانات قرآنى مثلمى نجایاو در  ویلأهایى است براى تگفتیم معارف قرآن مثلمى اولدر نکته است،  اولنکته 

 .(1374طباطبایی، ) است براى معارف آن

شود. این اصل درباره همه مطالب بنابراین همه آیات قرآن دارای مفهوم حقیقی هستند و حقیقت در قالب متفاوت ارائه می

ظهور یک معناى ساده »شود. را شامل می رهیو غها ها و مطالب مربوط به انسانها و پدیدهاهلل تا داستانسماءقرآن اعم از ا

همچنین ظهور و پیدایش معنایى در زیر معنایى در سرتاسر قرآن مجید  ،ترى به دنبال آنظهور معناى وسیعابتدایى از آیه و 

 .(1388)طباطبایی،  جارى است
 

 هاحقیقت و واقعیت در آیات و سوره رابطه -4-3-3

و اصول اخالقى و قوانین عملى که بیان داشته نتایج و موالید واقعى  استمعارف اعتقادى حقیقت خالص و واقعیت محض 

قرآن  کهنیانظر به . (1388)طباطبایی،  قابل نسخ نیست زمان مروربهپذیر و همان حقایق ثابته است و چنین چیزى بطالن

 مثالًشود؛ تابى است همگانى و همیشگى در غایب، مانند حاضر جارى است و به آینده و گذشته مانند حال منطبق مىمجید ک

کنند مؤمنینى که پس از عصر نزول داراى همان شرایط اى براى مؤمنین زمان نزول تکالیفى بار مىآیاتى که در شرایط خاصه

دهند یا کنند یا مژده مىیاتى که صاحبان صفاتى را ستایش یا سرزنش مىوکاست همان تکالیف را دارند و آکمهستند بى

اى بنابراین هرگز مورد نزول آیه آن صفات متصفند در هر زمان و در هر مکان باشند شامل هستند. هکه ب ترسانند کسانى رامى

مورد نزول خود منجمد نشده به  اى که درباره شخص یا اشخاص معینى نازل شده درآن آیه نخواهد بود؛ یعنى آیه مخصص

هر موردى که در صفات و خصوصیات با مورد نزول آیه شریک است سرایت خواهد نمود و این خاصه همان است که در 

 اى در قومىباشد که وقتى آیه طوراینفرماید: و اگر روایتى مى در م امام پنج شود.نامیده مى« جرى»عرف روایات به نام 

ها و زمین هست ماند ولیکن همه قرآن تا آسمانهمان قوم مردند آن آیه نیز بمیرد از قرآن چیزى باقى نمى آنازپسنازل شد 

در بعضى از روایات بطن قرآن و  خوانند و از آن بهره نیک یا بد دارنداى است که آن را مىجارى است و براى هر قوم آیه

 .(1388طباطبایی، ) شمارد.یل به وجود آمده از قبیل جرى مىتحل واسطهبهیعنى انطباق قرآن را به مواردى که 

دهند و هم دارای پیامی زنده و جاوید هستند، در هم خبر از واقعیتی میاست  کاررفتهبهتی که در قرآن انواع جمال ترتیباینبه

شده را متعلق  چه در قرآن مطرح گویی دارد یعنی هرهای قرآن تنها زبان واقعیتاین صورت رویکرد کسانی که معتقدند گزاره

 .(1389روشن، که زمان آن به سر آمده مطرود است )سعیدیداند به دوره خاصی می

 

 سیاق و الحان کالم -4-3-4

که گاه افزون بر  ایگونهبهشود، گفته میبندی که برگرفته از چینش و نظم خاص کلمات است سیاق در اصطالح به طرز جمله

 .(1376 ،کرمانی )رضایی آوردها و سپس معنای جمله معنای دیگری را نیز برای جمله به همراه میلمهمعنای هر یک از ک

ینهبسیار مهم است. شناخت سیاق آیات مکی و مدنی قرآن، سیاق بیانات امری و های قرآنی نقش سیاق در فهم معانی گزاره

این قبیل مواردی است که در فهم معانی جمالت قرآن بسیار  و ... بسیاری دیگر از ، سیاق بیانات خدا با انبیای الهییا

های کند، بلکه در توسعه معانی گزارهفهم معانی صحیح جمالت را ممکن می تنهانهتأثیرگذار است. توجه به سیاق آیات 

 قرآنی بسیار مؤثر است.
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بودن اسباب قبول رقابلیغهای تفسیری و دگاهرد برخی دی بودن،خود از آن برای اثبات مکی و مدنیعالمه طباطبایی در تفسیر 

و  گیری از سیاق آیه در اعراب کلمات آن، بهرهتأیید قاعده نحوی و توسعه معنی آیهفهم ظاهر آیه به کمک سیاق آن، نزول، 

 (همانکنند. )میها استفاده موارد دیگر از توجه به سیاق آیات و سوره

و باید بر این اساس توجه به معانی آنها صورت  یابدنمود می کالمالحان کلمات و در قالب  ی قرآنبخشی از معنابنابراین 

نقش سیاق و الحان جمالت  دهندهنشانو این  1اندهای بیانی مختلف تشریح شدهگیرد. در روایات نیز جمالت قرآن در دسته

 هاست.قرآنی در فهم معانی آن

 

 قرآنهای مبانی مربوط به رابطه آیات و سوره -4-4

 هاداری سورهغرض -4-4-1

ها و غرض واحدی است که در سراسر آیات و واژگان یک سوره های قرآن، ساختار منسجم و یکپارچه سورهیکی از ویژگی

ها از های قرآن و هر یک از این سورهیعنی هم بر کل قرآن غرض هدایت حاکم است و هم بر هر یک از سوره؛ جاری است

 .استاند که آن از هدایتی که در سوره دیگر است متمایز پرداختهوجهی به این هدایت 

کند که در تمامی آیات و واژگان آن سوره جریان دارد. به این معنا که های قرآن غرضی مشخص را دنبال میهر یک از سوره

که نه در میان  ى از وحدتگانه، وحدتى دارند، نوعاز کالم خدا است، که براى خود و جدا یافهیطاها هر یک از این سوره

هفهمیم که اغراض و مقاصدى که از هر سوره بنیز از اینجا مىو  اى دیگراى و سورهو نه میان سوره ابعاض یک سوره هست

 کند، غرضى را که تا سوره تمام نشوداى غرضى خاص و معناى مخصوصى را ایفا مىو هر سوره آید مختلف استدست مى

 .(1374طباطبایی، ) شودآن غرض نیز تمام نمى
 

 بودن آیاتمثانی -4-4-2

قرآن کتاب  کهییازآنجاها برطرف نماید. تواند ابهامات افراد را با رجوع به سایر آیات و سورهقرآن دارای شأنی است که می

؛ کنندری میو همدیگر را برای رسیدن به این غرض یا اندمشترکهدایت است، همه آیات و کلمات آن در این غرض با هم 

کنند. پس برای فهم کلمات و آیات یک قرآن مثانی است؛ یعنی آیات آن برای رساندن به هدایت یکدیگر را کمک می بنابراین

ها بهره توان از سایر کلمات، آیات و نیز غرض کلی حاکم بر دیگر سورهای میسوره و یا فهم غرض کلی حاکم بر سوره

 جست.

تدبر در  واسطهبهرسد نظر مىاختالفى در آن نیست و هرگونه اختالفى که به گونههیچاست که  ختکنوایقرآن کالمى  درواقع

شدن مقاصد خود حاجت به چیزى اگر چنین کالمى در روشنو  نبود طورنیاشود و اگر کالم خدا نبود خود قرآن حل مى

 .(1388 )طباطبایی، بوددیگر یا کس دیگر داشت این حجت تمام ن

 

 قرآن با مبانی مربوط به رابطه روایات معصوم  -4-5

این سنت است که به نحوه  درواقعو  و سیره و سنت آنها با قرآن وجود دارد :ارتباط منسجمی میان روایات معصومین

ها برای ما و حجیتی که آن حجم این سنت که باعث غنای مستندات دینی ماست. دهدشدن تعالیم وحی معنا میعملیاتی

                                                 

و آن هفت قسم عبارت  است شفادهنده: قرآن بر هفت قسم نازل شده و هر قسم آن کافى و ندودشده که فرمنقل   علىامام از  .1

 (115، 3ج االنوار، به نقل از ترجمه المیزان، . )بحارهاداستاناست از: امر، نهى، ترغیب، تهدید، جدل، مثل و 
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هیچ قول و  مستند به قول معصوم  ؛ زیراشود تأملبه نحوه تعامل آنها با قرآن  یروشمند صورتبهشود ، موجب میدارند

 ن صادر نشده است.آفعلی از آنها بدون استناد به قر

ایات وبه سنت نیازمند است و کارکرد سنت در فهم قرآن منحصر به کاربرد ر داًیشددرک درست و کامل معارف قرآنی 

رابطه سنت با  بنابراین؛ کنندها، قواعد و ضوابط تفسیر قرآن راهنمایی می، بلکه احادیث بسیاری ما را به روشستینتفسیری 

دار عهده ،زیرا سنت؛ توان درک کردمی است و معارف قرآن را در فضای معنایی سنت معصوم  روشمندیک تعامل قرآن 

رد تفسیری سنت است )رشاد، دستاو ارزشمندترینهای قرآنی است و این یم گزارهتفصیل، تخصیص و تقیید، تأویل و تحک

1389). 

 

 مبتنی بر قرآن های پژوهشضوابط حاکم بر روش -5
 صورتبهها این شیوهگیرد که در بخش زیر ضوابط قرار می موردتوجههایی در فهم آیات قرآن شیوه شدهانیببا توجه به مبانی 

 شود.ارائه میتحقیقی  یراهبردها

بهره  هرچندگیرد، می مورداستفادهزیر  یراهبردهامیزانی از  ،بدیهی است در هر تحقیقی متناسب با میزان عمق و گستره آن

 دهد.ها تحقیقی کامل و جامع را به دست میکامل از آن
 

 های قرآنیآوردن گزارهدستبه -5-1

راهی نداریم جز آنکه به کمک تفکر و تعقلی که خداوند به در آن هستیم  لتأمتحقیق و  که نیازمند در مواجهه با آیات قرآن

های قرآنی منطقی و مستدل مورد استخراج گزاره صورتبهما موهبت کرده است سعی شود هر چه بیشتر و بهتر مفاد آیات 

تر را ا استفاده کند، تفکری اثربخشهقرار گیرند. همه حواس انسان در تقویت تفکر او مؤثر هستند و هر چه انسان بتواند از آن

 تا هدف مذکور برآورد شود: قرار گیرند موردتوجههای زیر خواهد داشت. برای این کار الزم است مؤلفه

های برآمده ها گزارهبر آن تأملبنابراین دقت و ؛ خورد کلمات قرآن استاول: اولین چیزی که در مواجهه با آیات به چشم می

ها بیان شده است، دهند. در این راستا با دقت در معانی کلمات و تحلیل تعاریفی که برای آنتیار فرد قرار میاز آیه را در اخ

 گیرد.روشمند صورت می صورتبهتحلیل تعاریف  ها را استخراج نمود. قطعاًهای قرآنی مستند به آنتوان گزارهمی

های قرآنی گزاره ،های تألیف کلماتسازد، بنابراین دقت بر ضابطهتألیف کلمات با یکدیگر است که کالم را می ییآنجااز 

 گذارد.بیشتری را درباره معنای آیه در اختیار می

مفهوم آیه دخیل هستند  مرتبط با آیه ما را با عناصری که در معنا و میرمستقیغواژگان هر آیه و رخدادهای مستقیم و دوم: 

 باشند.های برآمده از آیه مؤثر میر توسعه گزارهند. توجه به این عناصر نیز دکآشنا می

هایی باشد که تواند محور گزارهها با یکدیگر میای دارای موضوعاتی است. چیستی این موضوعات و رابطه آنسوم: هر آیه

 خواهد از آیه استخراج نماید.فرد می

 که ای استزمینهای دارای پسهر آیهع است. های آن آیه امری منقطزمینهچهارم: تفکر در هر آیه بدون توجه به پس

های مؤلفهاستخراج صر به ادهد. این عنرا نتیجه می یترهای قرآنی وسیعاستخراج گزاره ،زمینهعناصر این پس آوردندستبه

راه آوردندستبهو برای محتوای آیه تر بیشتر و گستردهجامد که امکان تشخیص مصادیق انزمینه آیه میپس دهندهلیتشک

 گرداند.ممکن می ار کارهایی اجرایی در تعالیم آیه

ی جامعه هنگام نزول میاقل طیشرا، ها، وضعیت انسان در دنیا و آخرتشخصیتبرشمرد: چنین توان را میعناصر برخی از این 

، اشی زمان نزول سورهافتاده در حووقایع تاریخی اتفاق، شرایط فرهنگی و آداب و رسوم مردم در زمان نزول سوره، سوره
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عوامل  ،های رسالتمیزان فاصله مردم جامعه با آرمان، جایگاه پیامبر در میان مردم جامعه، وضعیت دینی مردم، شرایط موجود

ضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ، وها و رخدادها و تمکنات افراد مؤثر در جامعهتأثیرگذار در جامعه از لحاظ شخصیت

شناخت فضای مکی و مدنی  ی هر آیههازمینهمؤلفه در پس ترینمهمالزم به ذکر است  و... رهنگی جامعهتاریخی، علمی و ف

 هاست.در سوره

صالح اها را ایجاد کرده پاک نماید و این کار با هایی که خود آنزمینهکننده به قرآن باید ذهن خود را از پسهمچنین رجوع

همتای قرآن در به دلیل فصاحت و بالغت بی عالوه بر آن. شودممکن میخود آیه  زمینهبه پس عزمینه فرد توسط رجوپس

خواننده باید خود را  قطعاًاست،  درکقابلوای کالم و به استناد قرائن صریح آیات شاید نیاز به ذکر مواردی نباشد که در فح

 درک درستی از آیه داشته باشد. دها نماید تا بتوانزمینهآگاه به این پس

؛ شوندبیان میکه در آیه است اسنادها و جمالتی  ،های قرآنیگزاره آوردندستبهپنجم: یکی دیگر از منابع مهم و اساسی در 

دهند. تفکیک موضوعات و محموالت و اسنادها در این هایی خبر میزیرا هر یک از اسنادهای سوره ما را از هست و نیست

های بیشتری را درباره آیه در اختیار ما قرار شود گزارهتشخیص اسنادها ممکن می ها که بارابطه راهگشاست. انواع حکم

ها و های مختلف کالم اعم از مقدمه، نتیجه، ترکیب گزارهتواند ما را به بخشها میدهد. انواع رابطه میان این حکممی

تری را در های عمیقکند. دقت در این رابطه گزارهراهنمایی  رهیغها با هم و های جزئی و کلی و نسبت آنگزارهگیری و نتیجه

های به دست آمده نیز فهم را تعمق بخشد و سطوح مستقیم و دهد. همچنین تلفیق گزارهدریافت معنی از آیات نتیجه می

 کند.میبرآمده از آیات را روشن های گزارهباواسطه 

. توجه به قالب ادبی و بیانی هر یک از هستندتناسب و ارتباط کالم قرآن دارای محتوا و قالب است که با یکدیگر در ششم: 

 .استهای قرآنی دهنده به گزارهداللت ،آیات و جمالت

امر و نهی و ... که به استفهام، قالب بیانی ناظر به غرض کلی فرد از کالم است. قالب ادبی عبارت است از انواع جمالت 

شود تا عالوه بر قالب ادبی، لحن نیز است باعث می موردنظرکه بیشتر در کلمات  شود. لحن قولسیاق ادبی گفتگو مربوط می

تواند تفکر توجه به این موارد میبیان در کالم قرآن حضور دارند.  محتوایبیان را شنیداری کند. هر یک از این سه به همراه 

آنچه در فهم  بنابراین؛ گیردقرار می موردنظرخاص  زیرا هر قالبی برای انتقال معنایی؛ تقویت نماید شدتبهدرباره آیات را 

 ها باشد.ها بوده و برآمده از آنگیرد باید متناسب با این قالبقرار می موردنظرهای قرآنی گزاره عنوانبهها آیه

ست بسیار مشهود و ا مدنظرتمایزی که برای تفکر  داستان، مثال و ... و نیز تغییر لحن، در های بیانی مانند سؤال،نقش قالب

گیری از تنوع رخداد و ...(، با بهره پدیده،توانیم در مواجهه با یک جمله ساده )در خصوص ما می بنابراین؛ بدیهی است

های ادبی و بیانی تمایز زیرا با قالب؛ های مختلف، شاهد دستاوردهای علمی جدیدی باشیمهای بیانی و یا تغییر لحنقالب

 یرد.گمعنایی صورت می

 .و بجا استفاده شود درستیبهبرای تطبیق با مصادیق مختلف  موردنظردهد که از آیه های بیانی آیه این امکان را میفهم زمینه

شود. در قالبی دارد که محتوا در آن ارائه می تأملها بستگی به های قرآن و فهم هر یک از موضوعات آنفهم هر یک از سوره

ها به دلیل تنوع های قرآن مطرح شود. همه اینو یا سوره های مختلفی در یک سورههی در زمینهممکن است موضوعات مشاب

های مختلفی در سراسر زندگی روبروست و اسالم این زیرا با امور و پدیده؛ نیازهایی است که انسان در رجوع به قرآن دارد

ه است. برای مثال احتجاجی که در زمینه بیانی امر و نهی ارائه برنامه جامع زندگی انسان و جامعه، موقعیتی را از قلم نینداخت
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شود بسیار متفاوت شود با احتجاجی که در قالب بیانی داستان بیان میشود با احتجاجی که در زمینه بیانی جدل ارائه میمی

 است و هر یک را در مقام و موقعیتی باید به کار گرفت.

تری از آیه های قرآنی عمیقشود، ما را به فهم گزارهها ارائه میبی و نوع محتوایی که در آنهای بیانی و ادفهم هر یک از زمینه

 دهد.داللت می

شود به ما یادآور می دانستنی عنوانبهشوند آنچه آیه نمایانند سعی میها به ما میهایی که آیهگزاره آوردندستبهدر  درواقع

هستند که از یک تفکر منطقی و مستند به آیات برآمده  قبولقابلهایی صحیح و گزارهمورد استخراج قرار گیرد. بدیهی است 

 آید.ی صیانت از تفکر را بر عهده دارد به دست میعلم منطق که با ارجاع به بدیهیات عقل پایبندی بهاین هدف در  باشند.

های ادبی و بیانی، عناصر و موضوعات آیه، قالباسنادهای موجود در گیری برای تفکر درباره واژگان هر آیه، بنابراین جهت

ن را در اختیار قرار تری از آیات قرآهای بیشتر و عمیقای از گزارهتوانند دریچههر یک می ،های آیهزمینهو پس موجود در آیه

 .(1392)اخوت،  دهند

 

 سطوح معناشناسی کلمات قرآن -5-2

با از قرآن هستند، در ارتباط تنگاتنگ با آیات و موضوعات سوره هستند. که باب ورودی فهم ما  باید دانست کلمات قرآن

 برد.تر پیتر و عمیقتوان به عمق معانی کلمات بهتر، سریعشناسی فهم کلمات در قرآن میروش

ب با تواند کلمات مناسب و متناسای در هر سوره و البته در کل قرآن، جایگاه، نقش و کارکردی دارد، محقق میهر کلمه

های در مواقف تحقیق، چند سطح ممکن است برای ضرورتشناسایی کرده و تشخیص دهد. بر این اساس مقصد خویش را 

 شوند. البته این سطوح از همدیگر انفکاک استقاللی ندارند.معناشناسی کلمه به وجود آید که در ذیل توضیح داده می

 یعنی اینکه:است  نظرمورددقت در معنای کلمات قرآن اول: در اولین سطح 

  کند.یک از حقایق عالم را برای انسان مکشوف میکدام موردنظرکلمه 

 توان در دل این کلمه یافت.چه حقایقی از عالم را می 

 ای در سوره، چه ارتباطی با مفاهیم سوره دارد.وجود چنین کلمه 

 مورد فهم قرار گیرد.یک کلمه مصادیق و مفاهیم تمایز میان  دقتبهدر این راستا الزم است 

بدین ترتیب هر معنایی دارای مصداق یا مصادیقی  هایی است که متلبس به آن معنا هستند.منظور از مصداق کلمه، نمونه

توان که می ایگونهبهدهد. ذهنی( است که تمام حقیقت معنا را از خود بروز می)مصداق به معنای آن عین خارجی ، است

ها مورد استعمال نیز در این صورت ممکن است برای یک کلمه دهمعنا از جنبه بروز و عین است.  تصدیق کرد که این همان

ها برخی در نمایانشده یکی است. الزم به ذکر است از بین مصداقیافت شود، لیکن روح کلی معنا در همه موارد استعمال

 .تر هستندکردن معنا از سایر مصادیق قوی

ها تفوق و تر و بر آنمعانی به دلیل گستردگی و ارتباطی که با حقیقت دارند، از مصادیق بزرگتلقی برخی این است که 

تواند درست به نظر برسد ولی در اصل، مصداق است که معنا را از هایی میتوجه به این مطلب از جنبه هرچندسیطره دارند. 

 سازد.خود ساطع و جاری می
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برای انس و آشنایی با قرآن، بلکه برای فهم راه درست زندگی نیز وجود دارد، تطبیق  تنهانههایی که دغدغه ترینمهمیکی از 

شویم که زیرا در زندگی روزمره با موارد و موضوعات متعددی مواجه می؛ مفهوم یک حقیقت بر مصادیق آن و بالعکس است

بینیم اما پیوسته در تطبیق آنهایی را میادیق و نمونهکه مصشناسیم و یا ایندانیم، ولی مصادیق آن را نمیظاهراً حقیقت را می

 ها با حقایق دچار ابهام هستیم.

آن چیزی است  ،مفهوم گریدعبارتبه؛ فهمیممعنایی است که از کلمه می گر و نشانهتعریفی از کلمه است که بیان مفهوم کلمه

 شود.که از معنا فهمیده می

کنند )تعریف( ابتدا به مواردی که مردم در گفتگوی خود از این کلمه استفاده می مفهوم یک کلمه آوردندستبهبرای 

برند. تعریف مفهومی به کار می یجابهها را ها آنشود. حتی در بیشتر کتب لغت با آوردن این استعمال)مصادیق( پرداخته می

بررسی مصادیق کلمه به مفهوم کلمه دست یافت. با استفاده از  1تر آن است که مانند برخی دیگر از کتب لغت،ولی درست

 صورتبههمچنین الزم است مفاهیم را  ،کندبسیار کمک میتوأم مصادیق کلمه و تعریف آن ما را در فهم مفهوم به دست آمده 

 با سایر کلمات مشخص شود.یک کلمه در نظر گرفت تا نقطه اشتراک و تمایز مقدمه، لوازم و آثار 

کردن انسان به آن روح معنا هستند. نده به روح معنایی است که مفهوم و مصداق، هر کدام در مسیر نزدیکهر کلمه ارجاع ده

. توجه به است ها به مفهومها و سیر دوم، از مصداقای دو سیر وجود دارد: سیر اول، از مفهوم به مصداقپس برای هر کلمه

 است. هر یک از این دو سیر در فهم کلمات قرآن مهم

شود که الزم است آن را در زندگی روزمره خود به ر سیر اول حقیقتی برای انسان از نظر مفهومی با تفکر و تعقل فهم مید

 ها انطباق یابد.کار بندد. در این صورت ضرورت دارد تا مفهوم کلمات با مصادیق آن

ها جاری است اطالع پیدا کند. در این صورت در سیر دوم الزم است با مشاهده وقایع و رخدادها در مورد حقایقی که در آن

 برد.میالی مصادیق به مفهوم کلمات دست یافته و به حکم ثابت و قوانین جاری در آن پیاز البه

ها، با مصادیق بیرونی و واقعی انطباق یابند. حال ممکن است این مصادیق در سیر اول الزم است مفهوم کلمات، آیات و سوره

 توسط وحی، شدهارائهآمده باشد و یا ممکن است با توجه به فضای زندگی برای حقایق  دیگری هایا سورهدر همان سوره و 

 های برگرفته از وحی زندگی را به پیش برد.هایی را انطباق داده و بر اساس دستورالعملمصادیق و نمونه

های حکمت و باید و نبایداست تا قانون، حکم،  شود و الزمدر سیر دوم فرد با معضالت، مسائل و یا موضوعاتی مواجه می

 ها شود.آن را به دست آورد، در این صورت نیازمند است از مسیر مصادیق وارد مفهوم کلمات، آیات و سوره

در نظر داشتن دو سیر فوق سرّ رسیدن به تولید علم بر اساس قرآن و روایات است که از دروازه کلمات )مفهوم به مصادیق و 

 کند.یق به مفهوم( عبور میمصاد

هر کلمه در تألیف با کلمات دیگر وجهی از . نظر استلمات با هم در معنادهی کلمه مورددوم: در سطح دیگر تأثیر تألیف ک

آید. این مختصات به نوع و شود که در این صورت برای هر کلمه مختصاتی در آیه به وجود میمی موردنظرمعنایش 

توان معنای کلمه ه با کلمات دیگر در آیات ارتباط دارد. با فهم مختصات کلمه در آیه و یا سوره، میچگونگی ارتباط آن کلم

برای هر کلمه معنایی متناسب از کتاب لغت به دست آورده شد،  بعدازآنکهتر فهمید. برای این منظور ابتدا الزم است را عمیق

استخراج آید هایی را که صرفاً از معنای کلمه به دست مییم، سپس گزارهمعنای کلمه را با توجه به اشتقاقی که دارد بررسی کن

با بررسی مختصات کلمه در آیه و یا سوره، مطالب به دست آمده را با معنای کلمه تطبیق داده، معنا را  تیدرنهانموده و 

                                                 
 .الکریم فی کلمات القرآن التحقیقکتاب و باالخص  اصفهانینظیر کتاب مفردات راغب . 1
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جوار بر تغییر نگاه به یک دید کلمات همتر بیان نمود. بدین ترتیب معلوم گرتر و عمیقتصحیح و تکمیل نمود و با بیانی دقیق

 تری را متوجه شویم.فهم لغت در عرف، معنای دقیق عالوهبهتوانیم از این تغییر نگاه کلمه تأثیر دارد و ما می

دارای اختصاصاتی خواهد بود و در متن دیگر دارای اختصاصات دیگری است. این مختصات  یای در متنهر کلمه درواقع

 ی معنای کلمه بر اساس غرض متکلم است.دهموجب جهت

نظر قرار دن به حقیقت و روح معنای آن موردشهای موجود برای کلمه و نزدیکریفتحلیل تعسوم: در سطحی دیگر، 

 گیرد.می

 کند.شود، این حضور نقشه جامعی از کلمات قرآنی را به ذهن متبادر میدر تعریف کلمه، از کلمات دیگر نیز استفاده می

؛ شود را بیان کردشود تا با ارائه مفاهیم و مصادیق آن، آنچه از روح معنای کلمه دریافت میتعریف یک کلمه سعی می در

همه خصوصیات مصادیق  دربردارندهتعریف یک کلمه در حقیقت تبیین مفهوم آن است. بر اساس این تعریف که  بنابراین

 ه را بر مصادیق جدید نیز منطبق نمود.توان آن مفهوم کلممورد استفاده در عرف است، می

فهم بهتر مفهوم و هم از جهت  ازنظرتواند امکان استفاده بهتر از مفاهیم آنها را هم شناخت قواعد مربوط به تعریف کلمات می

 کشف مصادیق به ما بدهد.

 های زیر استفاده کرد:توان از شیوهبرای تعریف هر کلمه می

  و همچنین مشهور برای مخاطب  موردنظرالمعنا به کلمه های قریبدر آن از کلمهتعریف به تمایز: تعریفی که

 کنیم.ها واژه را تعریف میاستفاده شده و با بیان تمایزات میان آن

 در نظر گرفته شده و با حدزدن به آن به کلمه  موردنظرتر از کلمه تعریف به حد: تعریفی که در آن مفهومی عام

 شویم.اصلی نزدیک می

  کلمات متقابل برای فهم کلمه بهره  کارگیریبه واسطهبهتعریف به تقابل: تعریفی است که در آن از انواع تقابل

 بریم.می

ای ممکن است عالوه بر مفهوم لغوی دارای مفهوم اصطالحی باشد. مفهوم لغوی )معنای لغوی( همان همچنین هر کلمه

آید و مفهوم اصطالحی )معنای اصطالحی( همان تعریفی است که ست میتعریفی است که از استعمال کلمه در عرف به د

 این تعاریف اصطالحی عبارت است از: ازجملهکند. علم خاصی از زاویه معین آن را انتخاب می

  کند.خاص استفاده می صورتبهاصطالحات علمی که در هر علمی متناسب با نیاز خود، کلماتی را 

 شود.طالحی شایع در عین ارتباط با معنای لغوی در مصادیق خاصی استفاده میاصطالحات عرفی که معنای اص 

 ها معنای خاصی اراده شده است. الزم به ذکر است گاهی شرع بر اساس اصطالحات شرعی که در شرع از آن

 کند. در این صورت اصطالح عرفی اصطالح شرعی نیز هست.اصطالحات عرفی حکم خود را صادر می

موجب این امر  ؛ زیران معانی اصطالحی و توجه صرف به معنای لغوی موجب لغزش و کمی بهره خواهد بودگرفتنادیده

 شود.دورشدن از متکلم و صاحب اثر می

مبحث اشتقاق و تأثیرگذاری آن بر معناست. گاهی توسط اشتقاق و یا آوردن حرف اضافه، یک کلمه نسبت به  ،نکته دیگر

ها در حوزه معنای کلمات مطرح است انواعی از اشتقاقکند. امالً متفاوت و حتی بالعکس پیدا میمعنای اصلی ریشه، معنایی ک

 ها نیست.که در این مقال فرصت پرداختن به آن
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 طوربهتواند دهند که هر یک میها از موضوعات ارائه میتبیین و تفسیری است که آیات و سوره دقت در ،سطح دیگرچهارم: 

قاموسی از کلمات و  تدریجبهکند. با انس با قرآن فهومی از کلمات و مصادیق آن را برای ما مشخص طبیعی مختصات م

 شود.اصطالحات قرآن در درون ما ثبت می

توانند تفسیر و تبیینی برای هم باشند. این شوند و میهای قرآن مثانی است، یعنی آیات آن به هم عطف مییکی از وصف

ت آن نیز صادق است. در این صورت عالوه بر رجوع به علم لغت، در فهم معنا و مصادیق کلمه از خصوصیات در مورد کلما

 .شودآیات قرآن بهره گرفته می

ها شد. ولی گاه این معرفی توان از مضمون آیات متوجه آنپردازد که میکلماتی می به تبیین نوعیبهای بدین ترتیب هر سوره

شود. در این موارد، گیرد و حتی با حالتی از حصر، انحصار مفهوم کلمه برای مصادیقی قطعی میحالتی از تعریف به خود می

کافی بشناسد تا دقیقًا  اندازهبهنظر است و الزم است افراد با خواندن قرآن، مفهوم را کید برای دقت در مفهوم کلمه موردتأ

 مصادیق آن را مشاهده نمایند.

کند. قرآن، در معرفی هر ای کلماتی را معرفی کرده و ممکن است برخی را نیز تعریف ورهتوان گفت هر سبدین ترتیب می

های تعریفی استفاده سازد و در تعریفِ آن، از ادات و یا قالبضمنی به مفهوم و مصادیق آن مطلع می صورتبهکلمه ما را 

 کند.می

قرار  موردنظرتفصیلی  صورتبهی قرآن، معنای کلماتی ها: در سطحی دیگر، الزم است در مواجهه با آیات و سورهمپنج

به کشف حقایق پرداخته و از  سوکیرو از ند، از ایناکلمات از یک سو با حقایق و از سوی دیگر با مصادیق مرتبطگیرند. 

شف ارتباط معانی ، چگونگی کارائه معنای تفصیلی برای کلمهدر  بنابراین؛ پردازندسوی دیگر به معرفی مصادیق آن حقایق می

 .باشد مدنظرباید و نیز چگونگی کشف ارتباط مصادیق با معانی کلمات  کلمات با حقایق

ای دارند که البته این عرف قرآن محتوای خود را در ظرف واژگان عربی ارائه نموده است و واژگان قرآن برای خود عرف ویژه

قرآن برای  .(1389روشن، متمایزی است )سعیدی آن هویت ویژه ویعنی هویت فرهنگی قر؛ کنداز معانی لغوی آن عدول نمی

الزم است معنای کلمه را در خود قرآن مشخص  بنابراین؛ ای داردکند و برای خود عرف ویژهبیان معانی از کلمات استفاده می

کلمه در آیات و سوره توجه توان به جایگاه برای فهم انطباق معنای قرآنی با معنایی که در عرف عرب رایج است، می نمود.

 تواند ما را از هماهنگی معنای حقیقی و عرفی مطلع نماید.کرد. مختصات کلمه در سوره می

ای برای هر کلمهدر این حالت گیرد. فرآیندی آنها در قرآن صورت میتفصیلی یا بررسی موضوعات از طریق ارائه معنای 

شود که همه که معنایی از واژه ارائه می آن استبودن این تعریف یاز فرآیند شود. منظورفرآیندی ارائه می صورتبهتعریفی 

تواند همه مصادیق آن را پوشش داده و دهد و میحکم کلی می صورتبهمقدمات و لوازم و آثار را داراست و تعریف واژه را 

زیرا هر واژه قرآنی بار معنایی خود ؛ یاری دهدبه پژوهش درباره واژه قرآنی ما را تواند ها را مشخص نماید. این تعریف میآن

 را دارد.

همچنین در این ارتباط معنای مختلف عرفی خواهد بود.  کنندهانیبکند بلکه معنای عرفی را نقض نمی تنهانهمعنای فرآیندی 

 موردتوجه افتهینتقالاشود، بلکه بیشتر یا همه معانی عرفی اصیل توجه می به معنی عرفی کلمات در پژوهش تنهانهصورت 

 گیرد.می رقرا

حقیقت مشترک بین چند به معناشناسی ی به دست آمده از چند کلمه توان با استفاده از اشتراک معناششم: در سطحی دیگر می

 :آیدبین کلمات پژوهش به دست میدو حالت کلی در این صورت  که رداختکلمه پ

 جابی وجود ندارد. این بدان معناست که این دو کلمه در معنا به هم ای ازنظروجه اشتراکی بین دو کلمه  گونههیچ

 وابستگی ندارند.
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  ایجابی وجه مشترکی وجود دارد. این بدان معناست که مفهوم کلمه در وجهی از وجوه مشابه  ازنظربین دو کلمه

های ه با تحقیقشود کگفته می دفاترکامل باشد به آن  صورتبهمفهوم کلمه دیگر است. وقتی این اشترک 

با اینکه برخی از کلمات در قرآن به ظاهر با  ؛ زیرابه این معنا، در کلمات قرآن وجود ندارد ترادف آمدهعملبه

حاالت دیگر اشتراک معنای دو  1کلمات دیگر معنایی مشابهی دارند، ولی آنها نیز در وجهی با هم متفاوت هستند.

 زیر است: صورتبهکلمه 

اشتراک همه مفهوم یک کلمه در الزمه مفهوم کلمه  از مفهوم کلمه دیگر. جزئیوم یک کلمه در اشتراک همه مفه

از کلمه  جزئیدر  از معنای کلمه جزئیاز معنای کلمه در الزمه معنای کلمه دیگر. اشتراک  جزئیدیگر. اشتراک 

 ای دیگر.با لوازم کلمه ای از یک کلمههاشتراک قیود معنای دو کلمه با هم.( اشتراک الزم ،گریدعبارتبهدیگر. )و 

فهمیدن اشتراک معنا میان کلمات از چند نظر حائز اهمیت و مفید فایده است. اولین فایده فهمیدن اشتراک معنا این است که 

است. در هر فهم قرابت معنای دو کلمه  ،توان با استفاده از کلمات دیگر عمیق نمود. دومین فایدهفهم معنا از یک کلمه را می

فهم قرابت )نزدیکی( معنای دو کلمه در ساختار فکری  زبانی کلمات مترادف و یا نزدیک به هم از نظر معنا وجود دارد. اساساً

زیرا وقتی دو کلمه با ؛ توان فایده دیگری برای دانستن اشتراک معنای دو کلمه بیان کردانسان موضوعیت دارد و این امر را می

نداز اسازند، اما هر یک از زاویه و چشمدارند، به این معناست که این دو کلمه حقیقت مشترکی را ظاهر می هم قرابت معنایی

خانواده کلمه  آوردندستبه ،آیند. سومین فایدهپدید می گوناگوناست که کلمات  گونهایننگرند و خاصی به این حقیقت می

بندی نمود و البته با های معنایی دستهتوان کلمات را در خانوادهه فوق میالمعنا( است. بر اساس نکتهای کلمات قریب)دسته

تر خواهد بود. چهارمین تر شده، اما تبیین حوزه معنایی کلمه دقیقتشکیل خانواده کلمه، تمایز و تبیین میان کلمات سخت

مهیاشدن برای فعالیت  ،ین فایدههای دیگر است. پنجمدر یک سوره و حتی در سوره ذکرشدهفهم ارتباط کلمات  ،فایده

های قرآن است. هاست. همین اشتراک معنایی میان کلمات، خود روشی برای کار موضوعی میان سورهموضوعی بر روی سوره

ها به انتخاب توان هم با بررسی اشتراکات معنایی میان سورههای قرآن میبرای شرح و تفصیل یک موضوع در میان سوره

تری برای موضوع مورد تحقیق پرداخت و هم با تشکیل خانواده کلمه در ارتباط با آن موضوع، وجوه کامل های مناسبسوره

 از موضوع را مورد دقت و بررسی قرار داد.

مطالب مربوط به  و به روابط کلمات با هم در یک سورهمطالب مربوط معنا و مصداق کلمه،  مطالب مربوط به ترتیباینبه

های تحقیق موضوع مطالب مربوط به روشتعاریف کلمات از سوره و  آوردندستبهات در سوره، از جمله مطالعه بهتر کلم

بخشی به در عمق نوعیبهشود، هر یک گیری منجر میبندی و نتیجهشده و به جمع کلمات وارد در قرآن که از دریچه

 .(1392ت، )اخو کندهای قرآنی کمک میپژوهش
 

 قرآنی اتموضوع هنگرش به جایگا -5-3

ارائه یک موضوع به ارتباط آن در  ثانیاًپردازد و به موضوعات گوناگونی می اوالًقرآن که حامل پیام هدایت برای انسان است، 

دانند با ویژگی ( زبان قرآن را که زبان هدایت می1389روشن، پردازد. تا حدی که برخی )سعیدیبا موضوعات مختلفی می

 اند.بودن معرفی کردهبذواضالع و ذومرات

ای که باشد، در نسبت با تواند وجود داشته باشد. این موضوع در هر سورههای مختلفی میهر موضوعی در قرآن در سوره

شود. )البته از وجهی از موضوع در هر سوره بدان پرداخته می غرض آن سوره مطرح شده است. این بدان معناست که اوالً

 .(ز همه وجوه مورد تفصیل قرار گیردموضوعی در یک سوره ا کهنیباامنافاتی ندارد 

                                                 
 کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم قائل به این ایده است. عالمه مصطفوی صاحب .1
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هر موضوعی با چندین موضوع  های قرآن است.پس شناخت یک موضوع در قرآن مستلزم توجه به جایگاه آن در همه سوره

ن در نظر یعنی الزم است برای شناخت یک موضوع آن را در ارتباط میان موضوعات دیگر نیز نگریست. بدو؛ در ارتباط است

 آید.های ارتباطی موضوعات تحلیل ناقص از موضوعات به دست میگرفتن زنجیره

 است: انیبقابلنگری نسبت به موضوعات دو سطح برای جامع

های اول: با توجه به غرض هدایتی هر سوره، در نظر گرفتن حیثیت و شأن استقاللی سوره در وجهی از هدایت در پژوهش

های قرآن نقشی را در این هدایت ایفا هدایت انسان وابسته به قرآن است و هر یک از سوره ابراینبن؛ قرآنی ضروری است

عاملی مهم در  عنوانبهشود. این محدوده ای مشخص از آیات گفته میبه محدوده قرآن در کتاب آسمانی کلمه سورهکنند. می

 مؤمن ریغهای مؤمن و ن محسوب شده، موجب تمایز انسانهای هدایتی مردم و عامل مؤثر در هدایت ایشادفع و رفع آسیب

 .بردپی خوبیبهای قرآن توان به اهمیت مطالعه سورهمی 1با توجه به مفهوم سوره .شودمی

 اند، ای از موضوعات است که این موضوعات به نحوی با هم پیوند خوردهای از قرآن مشتمل بر مجموعههر سوره

شود تا فضای شان از هم و ... موجب میو فرایند پیوند آنها، نحوه اتصال و انفصالعنوان این موضوعات، سیر 

 ی را ایجاد کنند و بر این اساس مباحث و مسائلی ویژه و خاص را خاطرنشان سازد.فردمنحصربه

 فردصربهمنحهای قرآن شأنی از هدایت را بر عهده دارد که متناسب با مقطع رشد انسان و جامعه هر سوره از سوره 

 شود.ای گشوده شود تا بر اساس نیاز فرد و جامعه سورهاست. شناخت این شأن موجب می

 است که در تمام شئون قالب، محتوا، غرض، چینش  فردمنحصربهای دارای شأنی از علم و معنویت هر سوره

 موضوعات و ... این موضوع نمود دارد.

موضوعات اصلی و فرعی آن برای دریافت و کشف غرض هدایتی  آوردندستبهو  بررسی یکپارچه یک سوره بر این اساس،

از راهبردهای اساسی در فهم و تحقیق  -غرضی که خداوند بر اساس رحمت خود آن را برای هدایت خلق نازل کرده-آن 

توانیم به آن ا میدرباره موضوعات است. الزم به ذکر است دستیابی به غرض حقیقی سوره از عهده ما خارج بوده و ما تنه

م که این مهم با بررسی ارتباطات بین اجزای بریوسع خود از خرمن بیکران مصفای قرآن بهره ب اندازهبهو  ویمغرض نزدیک ش

 شود.شده آن، حاصل میتنیدههمسوره و فهم اتصال و انفصال موضوعات در

شناختی در بعد فردی و اجتماعی و نیز ز انسانهای ترتیبی و موضوعی )اعم ابندیدر این راستا توانمندی در طبقه

 توانمندی در فهم اِحکام و تفصیل در موضوعات سوره از راهبردهای اساسی است. و شناختی( در سورههستی

های دیگر، به این کردن حقایق اجمالی سورهها با تفصیلیهر یک از سورهای نیز حائز اهمیت است. سوره دوم: رابطه بین

کنند، همچنین کشف کنند که در تفسیر همدیگر یاری نموده و ما را در فهم مفاهیم هر یک مساعدت میمی صورت عمل

 کند.ها، ما را به سمت فهم وحدت کلی قرآن و دستیابی به عرف آن، راهنمایی میرابطه بین سوره

کردن او به حیات طیبه( در ارتباط و زنده های قرآن در عین استقاللی که از هم دارند، )در راستای هدایت زندگی انسانسوره

 .نهندروی انسان می با هم نیز اهداف و غایات جدیدی را پیش

مطالعه و  لهیوسبهتوان میمستقل مطالعه شد،  صورتبهشدن به غرض آن ها در جهت نزدیکهر یک از سوره بعدازآنکه

توان موضوعی خاص را در هر یک از این یا میو  فتست یاها داین سوره درمجموعها به غرضی مشترک مقایسه بین سوره

تری از موضوع را در پژوهش قرآنی ارائه داد. الزم به ذکر است که انتخاب ها بررسی کرده و مختصات دقیقمجموعه سوره

                                                 

بهذه المناسبة یطلق السور على جدار عظیم و سدّ یمنع عن المخالف و یسدّ بین و  هو هیجان مع اعتالء و ارتفاع«: سور»التحقیق، ماده  .1

 .و هو أعمّ من أن یکون سور بلد أو غیرها ارتفاع و عالمة و ثوب و ثوران و غضب المتجاوزین أو متجاوز، فالسور مظهر هیجان و
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رکی است که زمینه مشتها مبتنی بر فضا و پساولین شرط در انتخاب سورهگیرد که ها با شرایط و ضوابطی صورت میسوره

 الزم است با یکدیگر داشته باشند.ها این سوره

قرار گیرند. به هر میزان که  موردنظردر نقشه جامع  شوندموضوعات و مفاهیمی که به قرآن عرضه میالزم است  ترتیباینبه

 .(1392ت، )اخو شودتری نصیب محقق میهای عمیقتتر باشد، دریافتر و گستردهنگری دقیقجامع

 

 قرآنبهقرآنهای تفصیل به کمک راهبرد -5-4

جستن بهره جست. برای بهره هافهم آنتوان از این نظام یکپارچه در آیات و کلمات قرآن همگی نظامی یکپارچه دارند و می

غنای ویژه  قرآنبهقرآنتفسیر به کند و تبیین و از نظام یکپارچه قرآن، فهم یکپارچگی نظام واحد سوره بسیار به ما کمک می

 بخشد.می

 ست:ا احصاقابل قرآنبهقرآنحاالت زیر برای رجوع به 

ها و ها و آیات قرآن بهره گرفت. حالت دوم: برای مطالعه آیاتی از سایر سورهای از سایر سورهحالت اول: برای مطالعه سوره

ها و آیات قرآن بهره گرفت. حالت ورهاز س آیات قرآن بهره گرفت. حالت سوم: برای کشف و پژوهش پیرامون موضوعاتی،

 قرآنبهقرآنسطوح زیر در راهبرد در این صورت  های قرآن بهره گرفت.سوم: برای فهم معانی کلماتی، از آیات و سوره

 :ستا اجراقابل

 کلی یک سوره در کل قرآن مطالعه محتوای 

  با استخراج غرض کلی سوره و یا بررسی موضوعات کلیدی یک سوره یا غرض آن در کل قرآن: در این حالت

 موضوعات کلیدی آن

 بررسی آیات کلیدی و یا کلمات کلیدی یک سوره در کل قرآن 

 بررسی موضوعات یک سوره در کل قرآن 

  در کل قرآن: موردنظربررسی موضوعات 

 هایبا نمونه شرح حقایق، شرح حقایق با توجه به بسترهای مختلف، شرح حقایق با حقایقتواند در چنین راهبردی می

 صورتبهتفصیل اوامر و نواهی و تشخیص مقید و مطلق، فهم نسبت محکمات و متشابهات، تحقیقات موضوعی ، مشاهدهقابل

 .(1392ت، )اخو طالعات و تحقیقات قرآنی غنا بخشدای، درک عرف کلمات قرآن و ... به مزنجیره

 

 تفصیل به کمک روایات -5-5

کردن آن در زندگی کردن، نزول دوباره وحی و جاریدار تبیین، تفسیر، اجراییقل دیگر قرآن عهدهث عنوانبهروایات و ادعیه 

. تا حدی که بسیاری از گذار استواضح تأثیر صورتبهگیری از آنها در فهم آیات نورانی قرآن هستند، به همین دلیل بهره

 ناکارآمد است. نباشد، :تیباهلات اندیشمندان معتقدند تفسیر و تدبری که به نحوی مبتنی بر روای

هر بررسی انواع روایات سوره و بررسی کاربرد ، سپس از روایات نظرصرفالعه مضامین آن و مطه گزینش سوربر این اساس 

 های قرآنارجاع روایات به آیات و سورهو  موضوعات سوره به روایاتارجاع آیات و و  یک در فهم محتوا و غرض سوره

 تواند پی گرفته شود.ه برای تفصیل موضوعات قرآنی با استفاده از روایات میروندی است ک

ها را توان آنشود همگی در یک سطح نیستند. با کمی بررسی میروایاتی که برای یک سوره بیان میالزم به ذکر است 

 بندی کرد:زیر گروه صورتبه
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 روایاتی که  روایاتی که در مورد شأن نزول هستند. ؛ مانندشوندهای سوره میزمینهروایاتی که موجب فهم پس

 پردازند.درباره بستر یا بسترهای تحقق آیه یا آیات هستند. روایاتی که به توضیح بیشتر درباره آیه یا آیات می

 ای اشاره دارند.روایاتی که به معنایی از کلمه یا آیه 

 ند.نمایای اشاره میروایاتی که به بیان مصادیق آیه یا کلمه 

 اند.دهند، روایات تفسیریتری از آیه را برای مخاطب شرح میروایاتی که معنای عمیق 

روایت تفسیری هستند.  اند و به همین دلیل بسیاری از آیات فاقدنیافته خوبیبهمجال ارائه مفاهیم آیات را  :تیباهلمتأسفانه 

و تنها به  قراردادرا فراتر  مورداستفادهز روایات، قلمرو روایات شدن از این محرومیت الزم است قلمرو فهم آیات ابرای بیرون

زیر توسعه  صورتبهها و آیات را توان مطالعه روایی خود در زمینه سورهروایات ذیل آیات اکتفا نکرد. برای این منظور می

 یق کهفراهم شود، بدین طر شیازپشیب :تیباهلبدیل مندی بهتر از مکتب بیداد تا امکان بهره

 بررسی دقیق قرار گیرد.های ذیل سوره موردروایت 

 های ذیل آن کلمات بررسی شود.ها استخراج شده و روایتکلمات کلیدی سوره 

 قرار گیرد. یموردبررسها استخراج شده و روایات ذیل موضوعات موضوعات اصلی و محوری سوره 

 گیرد. قرار یموردبررسها استخراج شده و روایات ذیل آن غرض سوره 

یافت. مرتبط با قرآن  -البته در هر دو حالت مستند و مستدل–مستقیم و غیرمستقیم  صورتبهدر این صورت روایات را 

 روشمند قابلیت اکتشاف دارد. صورتبهارتباطی که 

بر اساس روش الزم است ابتدا به مضامین و مفاهیم قرآن فهم بهتری از قرآن دریافت کردبرای اینکه بتوان به کمک روایات 

یابد. پس از تسلط بر مضامین این تسلط بیشتر باشد امکان استفاده از روایات نیز افزایش می هرقدرهای دیگر تسلط یافت. 

بندی آنها الزم است به مطالعه روایات ذیل سوره پرداخت. بررسی تحلیلی این روایات با طبقه ها و آیات و کلمات،سوره

ما را با غرض  نوعیبهتواند هر یک یابیم که میهای مختلفی از روایت دست میبندی به گروهطبقهپذیر است. با این امکان

شود. با بررسی روایات ذیل سوره های آتی بحث میبندی در خالل درسسوره و یا شرح آیه و کلمه آشنا کند. این طبقه

توان موضوعات محوری سوره را استخراج و مطالعه میرسد. برای این نوبت به بررسی روایات مرتبط با موضوعات سوره می

روایات تفسیری گفته  ،با تعیین واژگانی برای آن موضوعات به بررسی آن در روایات پرداخت. طبیعی است به این روایات

سب تواند تحلیلی مناشود میموجب کشف حقایق مربوط به موضوع یا موضوعات کلیدی سوره می کهییازآنجاشود ولی نمی

 .(1392اخوت، ) ک کندسوره کمتواند به فهم را در اختیار ما قرار دهد این تحلیل بسته به جایگاه موضوع در سوره می

 

 مبتنی بر قرآن در پژوهشتحقیق فرآیند  -6
برای . است ادار راروش و مهارتی مختص به خود  کارگیریبههر پژوهشی اقتضای شده در باال، بیان راهبردهایبا توجه به 

 مثال ممکن است:

  قرار گرفته  مدنظریک سیر غایتمند از شروع و ابتدای آن تا نهایت و غایت آن  صورتبهتحقیق درباره یک موضوع

 ند.شوهایی استخراج و متناسب با مراحل این سیر، مطالب مربوطه مورد کاوش قرار گرفته و از آیات و سوره

  درباره موضوعی خاص در آن سوره به استخراج مطالب و  مختص محور پژوهش باشد و صورتبهیک سوره

 معارف قرآنی پرداخته شود.

 ای یا ای یا میان سورهممکن است با توجه به موضوعی خاص، کلمات قرآنی مربوط به آن موضوع در سطح سوره

 محقق قرار گیرند. مدنظرکل قرآن 
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  خانواده مورد تبیین و تشریح قرار اد و یا همچگونگی ارتباط با کلمات متض صورتبهممکن است موضوع تحقیق

 گیرد.

  و... 

های تحقیق مربوط به اقتضائاتی است که درباره موضوع پژوهش وجود دارد. وسعت تحقیقات مبتنی بر هر یک از این صورت

 تواند افزایش یابد.گسترده می صورتبهقرآن 

ها و جزئیات مراحل، پس از انتخاب موضوع ه شد روششناسی توضیح دادی که برای روشمبانی و ضوابطبا توجه به 

 شود.پژوهش و قلمرو استخراج مطالب از متن پی گرفته می

 ، عبارت است از:خود را ملزم به آن نمایدتوانمندی  عنوانبهمحقق قرآنی آنچه در این بخش الزم است 

 

 موضوعات و یا سؤاالت صورتبهتحلیل مسئله تحقیق  -6-1

هایی خواهیم درباره آن دست به تولید بزنیم، سؤاالت دقیقی را استخراج نموده و برای یافتن پاسخوضوعی که میبا توجه به م

 کنیم.روشن به قرآن مراجعه می

درآوردن این کتاب آسمانی پرسش است. سؤالی که از قرآن داریم هرچه نطقهای بهقرآن کتاب ناطق الهی است. یکی از راه

 تر خواهد بود.تر و صریحر باشد، جواب آن نیز برای ما روشنتتر و واضحدقیق

ها پاسخ داده پس از طرح سؤال، با توجه به محدوده آن به بررسی و کندوکاو سؤال پرداخته، موضوعاتی که الزم است به آن

نظراتی از ذهن ما یم. )ممکن است در این بررسی نقطهکنشود و سیر منطقی مباحثی را که مربوط به سؤال ماست مشخص می

 کنیم(.های قرآنی و روایی خود، آن نواقص را برطرف مینادیده گرفته شود که با بررسی

ببرد در  هایی که انسان را به سمت پاسخگویی پیشای از ابعاد و راهبنابراین در این قسمت، تحلیل سؤاالت و ساختن نقشه

 اولویت قرار دارد.
 

 در قالب مفاهیم ارائه موضوعات و سؤاالت -6-2

اینکه موضوعات و  خصوصبهها خرد شود. شود موضوعات و سؤاالت در قالب مفاهیم آنبا تجزیه و تحلیل سعی می

شناسی فهم کلمات قرآن بیان شد، الزم سؤاالت ما در قالب مصادیق هستند و با توجه به سیر مصداق به مفهوم که در روش

 .ارائه شوند هاآن با مرتبطمفاهیم است در قالب 
 

 های قرآنییابی مفاهیم در قالب کلمات قرآنی و یا جایابی مفاهیم در سورهمعادل -6-3

گیری از تحلیل عقلی صورت گرفته بر روی موضوع و با شناخت معنای واژگان قرآن، بر این اساس در این مرحله با بهره

د. باید در نظر داشت که در این مرحله عنوان موضوع شوواژگان قرآنی متناسب انتخاب می شدهشناختهبرای موضوعات 

سازند یک یا چند واژه که آن محدوده معنایی مشخص را می ،فاهیم مرتبط با بحثماهمیت ندارد، بلکه با توجه به  موردبحث

 شوند.واژگان قرآنی این بحث شناخته و انتخاب می عنوانبه

روح آنچه در بخش قبل بیان شد، شوند، چه اینکه با توجه به وب میهای ورودی آن علم محسها در هر علمی دربواژه

نکه آ شرطبهتواند تمامی موضوعات و مسائل ما را در بر بگیرد، البته معنای واژگان قرآن چنان گسترده و عمیق است که می

ا تسلط بر سطوح معناشناختی کلمات ب بنابراین؛ تسلط داشته باشد هان و گستره معنایی آن واژهفرد بر معنای دقیق واژگان قرآ

 رد.ککلمات قرآنی مربوطه رجوع  سویبهاز این مفاهیم توان می کهمفاهیم تبدیل شده  بهقرآن، موضوعات و سؤاالت 
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ا دارا هایی که آن مفاهیم ربه سورهتوان میممکن است در سطوحی از پژوهش، کلمات قرآنی معادل انتخاب نشوند بلکه 

 است. را ایجاد کردهمفاهیم مذکور  ،، ارتباط میان کلماتشانهادر این سوره. دنموهستند رجوع 

 

 های مفاهیم تحقیقمعناشناسی و شناخت مؤلفه -6-4

های مفاهیم تحقیق انتخاب مؤلفه ،های قرآنی مربوطهگزاره آوردندستبهو  شدهانتخابهای توجه به کلمات و یا سورهبا 

 شود.تعاریف الزم برای مفاهیم و موضوعات تحقیق ارائه میها، آناساس و بر  شوندمی

های صحیحی را برای رجوع به توانند آدرس، میهستندهای موضوعات قرآنی پرچم های آن،و کالم کلمات قرآن کهییازآنجا

 ها به ما ارائه نمایند.آیات و سوره

 

 آمدهدستبههای مؤلفه استخراج معارف قرآنی در باب موضوع تحقیق با استفاده از -6-5

و  ها و موضوعات، با استفاده از کلماتتحقیق است و مطالعات قرآنی در سطوح استخراج گزاره آغازرسیدن به تعاریف الزم، 

 شود.ها پیگیری میآیات و سوره هایکالم

ها با التزام به آن ،بودهدور ن ازنظردر این مطالعات ارتباط ساختاری این سطوح که در بخش ضوابط به آن پرداخته شد 

 گیرد.های قرآنی الزم صورت میبرداشت

 

 گیرینتیجهبحث و  -7
 توان از مجموع مباحث فوق برداشت کرد:نتایج زیر را می یطورکلبه

های زندگی انسان به علت درگیربودن آن با هدایت و سعادت بشریت، الزم دیگر حوزه سانبهدر حوزه تولید علم  .1

 نخورده الهی رجوع کرد.تنها وحی دست عنوانبهاست به قرآن 

بر مدعای خود قرآن، بیش از هر چیز به طهارت جسمی و روحی، مادی و معنوی، مراجعه به قرآن و فهم آن، بنا .2

های طهارت فکری ها برای ایجاد زمینهآیات و سورهروشمند کردن در این راستا، مطالعه دارد.نیاز فکری و عملی 

 رسد.به نظر می ضروریاز آیات قرآن اصلی برای برداشت 

شود دارای مبانی و ضوابطی است که الزم است در یک تحقیق های پژوهشی که مبتنی بر قرآن استفاده میروش .3

 مستقل به آن پرداخته شود.

های پژوهش شناختی و ضوابط حاکم بر روشگذشت، به تبیین و توصیف و تحلیل مبانی روش ازنظرای که مقاله .4

 پرداخته است.و چگونگی فرآیند تحقیق مبتنی بر قرآن در حوزه علوم مختلف 

های خاصی را گیریشود محقق جهتکه موجب می برخاسته از اصول فهم و مراجعه به قرآن است شدهارائهمبانی  .5

 خواهد بود.های مبتنی بر قرآن حاکم های پژوهشضوابطی بر روش جهیدرنتقرار دهد و  مدنظردر مراجعه به قرآن 

 کند.شده در تحقیق را مشخص میضوابط بیان کارگیریبهمحل و موقعیت تحقیق، در انتها با توضیح فرآیند  .6

از قرآن  توان مفاهیم، موضوعات و معارف نابیاین مبانی و ضوابط مذکور، می کارگیریبهباور مقاله این است که با  .7

 اد.در حوزه علوم مختلف به جامعه علمی ارائه درا 
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Introduction to Quran-Based Research Methodology 
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Abstract 

Since the Qur'an is a pure divine revelation, the knowledge of its understanding is necessary 

in order to produce sciences and knowledge in a codified and reasoned manner. Toward this 

end, the present study examines Quran-based research methodologies.  First, the necessity to 

refer to, and understand the Qur'an was proposed as the presupposition of the article. 

Afterward, it discussed a number of methodological foundations for Qur'anic research, 

including the principles of dealing with the text and interpretation, its structure, words, 

propositions, the relationship between verses and chapters, as well as the relationship of 

infallible narrations with the Qur'an. These principles indicate that researchers have adopted 

rules and regulations for understanding methods. For this reason, the present study explained 

and described the criteria governing research methods based on the proposed principles. 

Finally, it considered and described the process of Qur'an-based research in various sciences. 
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