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Abstract 
Quranic interdisciplinary researches provide a strong connection between 

science and religion, help explaining the scientific nature of the miracles of 

the Qur'an, and are used in scientific interpretation; however, in case of 

disregarding the criteria of correct understanding and interpreting the Qur'an, 

attributing and adapting scientific theories to it would then lead to subjective 

interpretation, eclecticism and distortion. It is necessary to extract and apply 

the correct criteria for interdisciplinary Qur'anic research. This study intends 

to extract and introduce the criteria of correct understanding of the Qur'an 

from the viewpoint of Ayatollah Javadi Amoli, using a descriptive method. 

The findings of this study indicate that although from his point of view, 

understanding the Qur'an is possible and necessary for the public, 

methodologically, citing and reasoning the arguments requires attention to 

the following six points: 1. A good knowledge of Arabic literature and basic 

sciences without giving essential importance to their relative rules, 2. 

Attention to the variety of Qur'anic propositions in terms of expression, 

manner of writing, allegorical nature and symbolism, 3. Attention to the 

connection of cosmological facts with theology in the Qur'an and the 

difference between the language of the Qur'an and the language of science, 
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4. Methodological use of reason and scientific findings in understanding the 

Qur'an and avoiding any eclecticism, imposition and unreasonable 

adaptations, 5. Attention to the occasions and circumstances of revelation, 6. 

Putting aside any analogy and istihsan (juristic discretion). 

Keywords: Holy Quran, Interdisciplinary Studies, Methodological Criteria, 

Scientific Interpretation, Javadi Amoli. 
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 انیبه قرآن در مطالعات م یعلم یها  هیانتساب نظر یضوابط روش

 یآمل یاهلل جواد  تیآ دگاهیاز د یا رشته
 

 

 .رانی، اقم، میدانشگاه علوم و معارف قرآن کر اریاستاد   یآشنان یمحمد یعل

  

 .رانی، اتهران، یانقالب فرهنگ یعال یشورا ۀرخانیدب یپژوهش اریاستاد  دولت  یمحمد عل
 

 چکیده
سو، پیوند مستحکم علم و دین و از سوی دیگر در تبیین  ای قرآنی گر چه از یک رشته های میان پژوهش

توجهی به ضوابط فهم صحیح  اعجاز علمی و از سوی سوم در تفسیر علمی، کاربرد دارد؛ اما در صورت بی

تقاط و و عدم برداشت صحیح از قرآن، انتساب و انطباق نظریات علمی با آن، نوعی تفسیر به رأی، ایجاد ال

های  های ارزیابی پژوهش شود. بدبن رو استخراج و کاربست مالک تحمیل و تحریف، محسوب می

ای قرآنی ضروری است. این پژوهه در صدد است با روش توصیفی، ضوابط فهم صحیح قرآن را  رشته میان

ر آن است که هر چند یافته های این جستار نشانگ .اهلل جوادی آملی، استخراج و معرفی نماید از دیدگاه آیت

ها، از نظر روشی  از دیدگاه ایشان، فهم قرآن برای عموم ممکن و الزم است؛ اما استناد و احتجاج به برداشت

.توجه به ادبیات عرب و علوم پایه بدون اصالت دادن به قواعد اعتباریِ 1منوط به رعایت شش نکته؛ شامل 

. مد نظر 3ی از نظر اِخباری، اِنشایی، تمثیلی و نمادین بودن، های قرآن . توجه به گوناگونی گزاره2آن علوم، 

مندی  . بهره4شناختی با خداشناختی در قرآن و اختالف زبان قرآن با بیان علم،  قرار دادن پیوند حقایق جهان

 .5های علمی در فهم قرآن و پرهیز از هرگونه التقاط، تحمیل و تطبیق های نامدلل،  روشمند از عقل و یافته

. کنار نهادن هر گونه قیاس و استحسان 6پرهیز از جمود بر شأن نزول و مصادیق در عین توجه به آنها و 

 .است

  .یآمل یجواد ،یعلم ریتفس ،یضوابط روش ،یا رشته   انیمطالعات م م،یقرآن کر :ها واژهکلید
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 مقدمه

فرهنه  دینهی اسهت و    سهوی   ترین راهبردهای سوق دادن جامعهه بهه  تولید علم دینی از مهم

تواند اقدام مناسبی برای این مهم باشد. متأسفانه  ای قرآنی می رشته مدیریت تولید دانش میان

اسهت.  در طول سالیان دراز، بر طبل جدایی علم از دین یا تضاد آنها با یکدیگر کوبیده شهده 

ز بیرون دیهن  است که با پافشاری بر اصولی که امنشأ آن نیز عملکرد کلیسای مسیحیت بوده

مقابله با دانشمندان رفتند و سیاست سهرکوب نظریهات علمهی را اتخها       وارد آن شده بود، به

 ،دانهد  خالف آنچه کلیسا علم مى دانشمندان و محقّقان جرأت نداشتند برکردند؛ تا آنجا که 

ماننههد دیگههر ادیههان الهههی بههرای  زیههمسههیحیت ن( 433: 1 ج، 1336مطهههر ، )ر.ک؛ بیندیشههند

اسهت؛ لهیکن بعهد از مسهیح) (     گویی به نیازهای فطری انسان از جانب خدا نازل شهده  پاسخ

باور برای حفظ منافع مهادی خهود، دسهت بهه تحریهف و یها تفسهیرهایی کهه          آشنایان بی دین

ایمهان را بهیش    منافع این گروه بی ،حقّانیّت قرآن جا که امّا از آنمطابق امیال آنها بود، زدند. 

های آسمانی  هدید قرار داد؛ لذا با ظهور اسالم جریان تحریف در کتاباز پیش در معرض ت

که اوراق تورات و انجیل را وسیله ارتزاق خهود قهرار داده بودنهد، ههر      نانیگسترش یافت. ا

مخهالف   اًزدند؛ این تحریفات مکرّر که غالبه  ای دست به تحریف و یا تفسیر می روز به گونه

را منکهر شهوند و بهه     دینهی شناسهی   علهوم تجربهی جههان    با عقل بود، موجب شد تا صهاحبان 

از طهرف دیگهر،    (165،ب: 1336 ،یآمله  یجهواد ر.ک؛ جدایی دین از عقهل حکهم دهنهد)   

گریزیِ مسیحیت به اسالم، موجب انتقال نگرش تعهارض علهم و دیهن از     جای علم تعمیم نابه

به اعتقاد بسهیاری  (. حال آن که 101: 1335غرب مسیحی به جهان اسالم شد)ر.ک؛ قربانی، 

واقعى  هرگز تضادّ ؛حقیقى علم است ۀ، انکار شالوددینانکار شناسان،  از دانشمندان و اسالم

از آن دو مکمل دیگر  است. تصادفى نیسهت کهه    وجود ندارد و هر کداممیان علم و دین 

انهد، و لهو تظهاهر  بهه      دهبهو  یدینهى ررفه   هها دارای شخصهیت   ۀ دورانمتفکران بهزر  همه  

: 1354؛ به نقهل از پالنهک،   31ه33: 24، ج1336)ر.ک؛ جعفری، ندباش دیندار  خود نکرده

 (.233ه233

گسترش پندار جهدایی علهم از   ترین عامل  اساسىبه اعتقاد برخی دیگر از اندیشمندان، 
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 ۀکه آن چهربود؛ تا جایی اطال   مردم کماز عموم ى دین حقیقچهره  ۀ، پوشاندن ماهراندین

ین، نه تنها جدا از علم و سیاست و اقتصهاد و حقهوق و فرهنه  و هنهر اسهت،      ساختگى از د

آنها با یکهدیگر بهه ههین منطقهى متکهى       ۀفاصله میان آنها وجود دارد که مقایسقدر  آنبلکه 

ای قرآن تالشی اسهت   رشته ( مطالعات میان302ه301: 22ج)ر.ک؛ جعفری، همان، باشد نمى

اسهت.  شهده پنداشته نادرست میان علم و دین  ای که به برطرف کردن بیگانگی و فاصلهبرای 

اسهاس   نویران کهرد و علوم طبیعی در از روش تجربی برداشتن  معنای دست به این امر الزاماً

بها دیگهر منهابع    مشاهدۀ همهاهنگی آن  و  موجودقص وامعنای رفع ن به بلکه نیست؛علوم رایج 

زنهد و پهرده از اسهرار     تکوین را ورق میعلمی که اوراق کتاب است. در این نگره، معرفتی 

موحهد   ؛ خواه الهیات باشد، یا علم فیزیهک؛ خهواه آن دانشهمند   اسالمی است ،دارد آن برمی

 .(145ه143 ،ب:1331ر.ک؛ جوادی آملی، . )، یا نباشدباشد

طور خاص، قرآن کریم با علم، دو راهکار  های اسالم و به برای اثبات هماهنگی آموزه

نظران علهوم اسهالمی تهالش     است: راهکار نخست آن که برخی از صاحبتهکلی وجود داش

اند در مقام اثبات، از طریق براهین عقلی، این مهم را به اثبات برسانند و دعوت دین بهه   کرده

مطههر ،  انهد)ر.ک؛   عنوان نشهانۀ حقانیهت ایهن دعهوی دانسهته      پژوهی را به عقالنیت و دانش

آملهی نیهز همهین اسهت)ر.ک؛      اهلل جوادی کرد کلی آیت( چه این که روی141: 23ج، 1336

 اند از: ورزان عبارت (. براهین این اندیشه11، الف: 1333آملی،  جوادی

های دینی، مخالف عقل و علم باشد، یقیناً بهرای حفهظ موجودیهت     اگر آموزه برهان یکم:

روانش را بهه  خصوص پی ها، به کند. قرآن کریم همۀ انسان خویش دعوت به تعقل و علم نمی

ههای قرآنهی، بها عقهل و علهم ناسهازگار        اسهت؛ پهآ آمهوزه   عقالنیت و علهم دعهوت کهرده   

پههور،  و رحههیم 60: 13، جعفههری، همههان، ج353ههه352: 13 ج، 1336مطهههر ، نیسههت)ر.ک؛ 

 (.120،ب: 1333

علم و معرفت علمی خهارج  دین الهی برای شناخت دو منبع دارد: عقل و نقل؛  برهان دوم:

میهان   رفت دینی نیست تا سخن از تعارض علم و دین و ترجیح یکی بر دیگری بهمع ۀاز حوز
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معرفتی توأم با قطهع یها طمأنینهه    و اگر دار شناخت تجربی طبیعت است  بلکه عقل عهده؛ آید

، عتهرت و  قهرآن که  خلقت و فعل خدا برافکند، چنان ۀنقاب از چهرتواند  میدر اختیار نهد، 

در بهوده و   دار حریم معرفهت دینهی   پرده ، هر دوعقل و نقللذا د. نردا میبرپرده از قول خدا 

 (.15ه14،ب: 1331)ر.ک؛ جوادی آملی، ددارنهندسه معرفت دینی جای 

در سایۀ اسالم، جنبش عظیم علمی و انسانی بهدون آلهودگی بهه سهکوالریزم،      برهان سوم:

هایی کهه در پرتهو    یتگریزی پدید آمد. وجود شخص ستیزی و دین دنیاگرایی، الحاد، اخالق

انهد، گهواه آن اسهت     های قرآن و عترت، سهم انکارناپذیری در پیشرفت علهم داشهته   هدایت

های اسالمی با مسیحیت وجود ندارد تها بتهوان تعهارض مسهیحیت بها       که شباهتی میان آموزه

 ( در ایهن راسهتا آثهار فراوانهی    61هه 60،الهف:  1333پور،  علم را به اسالم نیز تعمیم داد)رحیم

 یانیه آقاانهد)ر.ک؛   آفرین مسهلمانان پرداختهه   تألیف شده که به ثبت اختراعات مهم و تحول

(؛ حال آن که در همان زمان، مسیحیت دوران قرون وسطای خهویش را  33: 1331 ،یچاوش

 کرد. دور از مظاهر علم و فرهن  سپری می به

 ، امها کهافی نبهوده   هرچند اقامۀ این براهین برای اثبات هماهنگی علم و دین الزم اسهت 

های علم  های دین با یافته است؛ زیرا اگر در بررسی مصداقی، ثابت شود که بخشی از آموزه

مطالعهات  شهود. لهذا راهکهار دوم، یعنهی      سازگاری ندارد، ادعهای مزبهور دچهار خدشهه مهی     
مورد اهتمام دانشمندان مسلمان قرار گرفهت تها راهکهار یکهم را تکمیهل       ای قرآنی رشته میان

 اید.نم

 . طرح مسئله5

اند؛ برخی از ای قرآنی، با اهداف و رویکردهای گوناگونی، شکل گرفته رشته مطالعات میان

ههای   ادیشمندان در مقام ثبوت، نه اثبات، در صهدد نشهان دادن همهاهنگی یها مطابقهت یافتهه      

انهد، راهکهاری مسهتقل در اثبهات      علمی موجود با برخی از نصهوص یها ظهواهر قرآنهی بهوده     

انههد،  شههود. دانشههمندانی کههه بههه ایههن روش گرویههده  همههاهنگی علههم و دیههن محسههوب مههی 

توان در  ترین رویکرد در این حوزه را می اند؛ برجسته رویکردهای مختلفی را در پیش گرفته
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انهد   آثار کسانی مشاهده نمود که دین را پیشتاز علم دانسته و تلویحاً یا تصریحاً اظهار داشهته 

که سهابقۀ ایهن رویکهرد را     است؛ چنان رای بسط و گسترش علم فراهم کردهکه دین، راه را ب

تههوان در برخههی از آثههار مهههدی بازرگههان )بههدون قضههاوت دربههارۀ میههزان موفقیههت در    مههی

، نور علهم و عقهل   گیری از روشنی یافت. از دیدگاه او، با بهره کارگیری این دیدگاه( نیز به به

 قهرآن توجه به با از فهم قرآن کنار زده و ها را  پرده ،کنمم و رسایی بینایی تا حدود توان می

 ای که گونه ود؛ بهآیات و روایات مستند جستجو نم الی ها را از البه خاندان رسالت، روزنهو 

 پایبه  ابدا  نکرده باشیم و هم پا ای تازهادعای  ،خود منحرف نشده و از هم از محور اصلی

 المقدور مورد قبهول دانهش و   حتی ای دست یابیم که یهبه نظر علوم کالسیک گام برداریم و

برسهیم   ای به این ترتیب ممکن است به نظریه یا فرضهیه  مأخو  از هر دو باشد. دین و ترکیبی

 صهریح  یا منطوق علم امروزیۀ شد اعالم مسلمات و مشهودات عادی که چند قدم جلوتر از

 در کهه  طهور  همهان  فرضهیه،  پذیرشو  آزمایش برای صورت این در باشد. تفاسیر و روایات

شهواهد   روی از کهه  ل استمتداو هواشناسیو  شناسی مثل زمین و کارهایی علمی تفحصات

اسهاس آن   بر نمایند و می ترسیم ای اتخا  یا نقشه ای نظریه ،2آثارو  1ها یزن ها یا گمانه و قرینه

آیند، ما نیز باید چنهین   برمیموارد و مسائل مختلف گویی به  پاسخ نظریه و نقشه، به توجیه و

یا نظریات پیشنهادی، گواهینامه و تأییدیه از دو استاد صاحب صالحیت  قدر نظریههر  کنیم.

)ر.ک؛ کنهیم  یامیهد بیشهتر و نظهر مسهاعدتر پیهدا مه       نسهبت بهه آن   بگیرد، دانش دین و یعنی

توحید،  در قرآن،ها، باد و باران  نهایت کوچک بی انتها،  ره بی()436-435: 1311بازرگان، 

 .(راه طی شدهو  مطهرات در اسالم و طبیعت، تکامل

مقایسهۀ مراحهل   »اند، مانند مقالۀ  برخی از پژوهشگران رویکرد تطبیق را در پیش گرفته

: 1331 گران،یکامکار و د« )شناسی تکامل جنین انسان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم جنین

 گهران، یو د یهی عال« )حهدیث و علهم   ،حکمت تحریم گوشت خوک در قرآن»(، مقالۀ 131

نابرابری درآمدی از دیدگاه اسالمی و تهأثیر آن بهر ردشهد اقتصهادی در     »( و مقالۀ 41: 1312

 (.33: 1311 گران،یو د یاریبخت« )ایران
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sondage 

2. Affleurement 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1019075
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انهد،   فسیر علمی قرآن، اثبات هماهنگی علم و دین را مد نظر قهرار داده گروه سوم، با ت

نژاد در کتهاب   . همچنین سید رضا پاکمیالقرآن الکر ریتفس یالجواهر فهمانند طنطاوی در 

ههای   گیهری از گهزاره   که سهعی نمهوده بها بههره     عالوه بر آن« اولین دانشگاه و آخرین پیامبر»

تلفیق آن با مسائل علمی، رویکردی دیگر را مطهر  نمایهد،   اخالقی و احکام فقهی اسالم و 

هها و حدسهیات دانشهمندان غهرب بها آیهات قهرآن را         کند که قصد تطبیق نظریهه  تصریح می

اند با تهالش علمهی خهود،     خواهد نشان دهد که بسیاری از دانشمندان توانسته ندارد؛ بلکه می

ارنهد کهه مهورد تأییهد قهرآن قهرار       چنهان برد  نقاب از چهرۀ برخهی از رازههای آفهرینش، آن   

های دینهی در دسهتیابی بهه     ( ولی گروه چهارم به تأثیر آموزه3: 1، ج1360نژاد،  گیرند)پاک

ست های زی های دینی در حل بحران نقش آموزه»اند، مانند: مقالۀ  های مختلف پرداخته غایت

های سالمت معنوی از دیهدگاه   شاخص»( و نیز مقالۀ 3: 1331 گران،یو د یدهندیب«)محیطی

(؛ البته از این منظهر، نهه همهاهنگی علهم و     61: 1311 گران،یمرزبند و د« )های وحیانی آموزه

شهود. گهروه پهنجم نیهز تعهداد       دین، بلکه صرفاً سودمندی دین برای جامعۀ بشری اثبات مهی 

اند که رویکرد حهاکم بهر مطالعهات ایشهان، نقهد       شناسان بوده شناسان و قرآن اندکی از اسالم

ههای موجهود علمهی بهر اسهاس       های علمی و نشان دادن نقاط ضعف و کمبودهای یافته یافته

نقهد  »است، مانند: مقالهۀ  دست آمده از قرآن بوده های قرآنی و اثبات برتری مطالب به آموزه

بودن نیازهای انسان در نظریهۀ مهازلو بها رویکهردی بهر آیهات قهرآن         مراتبی و بررسی سلسله

بررسهی تطبیقهی حقهوق کهودک در     »(، مقالهۀ  146-121: 1312 گهران، یو د یمروت« )کریم 

مقایسهۀ  »لهۀ  ( و مقا36-65: 1311 گهران، یو د یروانه یا« )قرآن و کنوانسیون حقهوق کهودک  

 گهران، یپهرچم و د « )های فرزندپروری بامریند با سبک فرزندپروری مسهئوالنۀ اسهالم   سبک

1311 :115-133.) 

صورت کالن، رویکرد علوم انسانی اسالمی را که اهتمام به آن، با توجه به قهرار   اگر به

اهیهت  دلیهل م  های علمی کشور و توجهه بسهیاری از اندیشهمندان، بهه     گرفتن در زمرۀ سیاست

است، گسهترش  « انسان»و ماهیت احکام و اهداف دین که ناظر به « انسان»موضو  آن، یعنی 

پردازان برجستۀ ایهن عرصهه،    توان به نظریه گاه می یافته، رویکرد مستقلی در نظر بگیریم، آن

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/854291
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/854291
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1021176
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1021176
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1021176
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1021176
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1021176
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یزدی یاد کهرد کهه    از متقدمانی چون شهید مطهری، تا افراد پیشگام و پرتالش، چون مصبا 

ههای   ههای مطهر  در ایهن حهوزه و بها در نظهر گهرفتن تفهاوت         ی دقیق به سایر نظریهبا توجه

ای، نظریههۀ مسههتقلی را در ایههن عرصههه مطههر      مههاهوی علههوم توصههیفی بهها علههوم توصههیه   

 (.212-203و  205-204: 1312اند)ر.ک؛ مصبا  یزدی،  نموده

است.  ها به قرآن انتساب نظریهای قرآن کریم،  رشته یکی از نتایج طبیعی مطالعات میان

و سپآ آن را به متکلمش اسهناد داد  کرده رأی خود تفسیر  توان به کالم هین متکلمی را نمی

رأی متهون دینهی بها     تفسیر بهالبته و در این جهت نیز فرقی بین کالم دینی با غیر دینی نیست؛ 

 (.136: 1ج، 1331، )ر.ک؛ جوادی آملیخطر عقوبت الهی همراه است

ههای  نظهران علهوم مختلهف، تهالش وافهری دارنهد تها نظریهه         از صاحبامروزه بسیاری 

معرفی کنند؛ حال آن که برخی دیگر، همان نظریات را مخهالف   قرآنیخویش را اصطالحاً 

گیهرد کهه    ههایی صهورت مهی    دانند. در این راه، گهاهی اسهتنباط   تطبیق با قرآن می یا غیر قابل

یست و در بسیاری از آثار نسبت به این موضو  مند ن های روشمند یا ضابطه مبتنی بر برداشت

نویسهنده  « اولین دانشگاه و آخرین پیهامبر »است، ولی در مقدمۀ کتاب ای نشده صریحاً اشاره

 گوناگون اسهت و لاهات و   یمعان یقرآن دارا اتیاز آ یاریبس که جا آناز »تصریح کرده: 

ی بهه چنهد معنه    ،لاهت  کیبا  نتوا یاست که م یاستعداد خاص یدارا ،ها در زبان عرب واره

 موضهو   را انتخاب کند که با وضع کتاب و یاست آن معندهیلذا نگارنده کوش ،نمود اشاره

ها به قهرآن و تمهایز    ( انتساب نظریه3: 1نژاد، همان، ج )پاک« تناسب داشته باشد ،مورد بحث

و احیانهاً جلهب    های موجود از این جهت، موجب حمل بار ارزشی بر آنها آنها با سایر نظریه

شود که این روند ممکن اسهت در  عواطف دیندارانۀ عوام و گاه خواص در جامعۀ علمی می

کهه بهه گهواه تهاریخ، مسهیحیت بهه        بلندمدت به تردید در حقانیت قرآن کریم بینجامد. چنان

 مطههر ، همین عارضه دچار شده و در رنسانآ، به تعارض با علهم محکهوم گردیهد)ر.ک؛    

 (.21 :16ج ،1336

فهرض کهه ایهن     عنهوان پهیش   های قرآن با عقل و علم بهه  در این مقاله، هماهنگی آموزه

عنهوان اصهل    شود، بهه  ای قرآن کریم محسوب می رشته موضو  در زمرۀ مبانی مطالعات میان
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اسههت؛ لههذا درصههدد اثبههات آن نیسههتیم. بلکههه فههرض در نظههر گرفتههه شههده موضههوعه و پههیش

 ها را ارزیابی کرد؟ ن ادعای قرآنی بودن نظریهتوا خواهیم بدانیم چگونه می می

های علمهی بهه قهرآن کهریم، منهوط بهه تعریهف         روشن است که ارزیابی انتساب نظریه

هها مبهانی    ههایی بهرای سهنجش اسهت؛ بخشهی از ایهن ضهوابط و شهاخص         ضوابط و شهاخص 

 کننهد و بخشهی دیگهر،    شهناختی علهم را ارزیهابی مهی     شناختی و غایت ی، هستیشناخت معرفت

ای، اگر روش حاکم بهر   رشته دهند. در مطالعات میان روش پژوهش را مورد ارزیابی قرار می

ها متمایز از یکدیگر باشد، ضوابط روشی نیز متمایز خواهد بهود؛ بخشهی از    هر یک از رشته

ضوابط، مربوط به رشتۀ نخست و بخشی دیگر، مربوط به رشتۀ دوم است. لهذا در مطالعهات   

ن، بخشی از ضوابط، مربوط به فهم قرآن یا انتساب به قرآن بهوده و بخشهی   ای قرآ رشته میان

 های دیگر است.   دیگر، مربوط به ارایه دیدگاه رشته

 . پیشینۀ پژوهش3

منظور اتقاِن خهوانش یهک نظریهه علمهی بهه عنهوان علهم دینهی، مطالعهات و           اندیشمندان، به

اند. در این مطالعهات، سهه    مختلفی پرداختههایی را انجام داده و به بررسی معیارهای  پژوهش

تبار و دیگهری،   خورد..)علی محور، مبنامحور و اجتهاد محور به چشم می رویکرد کالن؛ نقل

پهردازد، ولهی دو    شده مهی  ( رویکرد مبنامحور، به بررسی محتوایی نظریات مطر 30: 1315

بر معیارههای عمهومی بهرای     پردازند. آنها عالوه رویکرد دیگر، به بررسی روشی آثار نیز می

« دینهی بهودن  »ها، متناسب با هر کدام از این رویکردها، معیارهایی بهرای   نظریه« علمی بودن»

( و عهواملی همچهون: دقهت در موضهو ،     114-113: 1331انهد. )سهوزنچی،    نیز ارایه کهرده 

ههداف و  ها و ابزارها، منابع، ا ها و اصول موضوعه، روش فرض محمول، مبانی و مبادی، پیش

های  اتی و متوسط، و فواید و کاربردها، محیط جارافیایی، عوامل فرهنگی و تمهدنی   غایت

( 12: 1333انهد. )رشهاد،    های گوناگون علهمِ دینهی برشهمرده    و... را از جملۀ معیارها و مؤلفه

)غیهر قابهل   « ههای رکنهی   مؤلفهه »البته به تحلیل برخی پژوهشهگران، برخهی، از ایهن معیارهها،     

پوشی(  و برخی دیگر، صوری و برونی )قابل چشم« های ماهوی ممیزه»وشی(، برخی، پ چشم

ههایی کهه نهاظر بهه مفهاد فهوق و بهرای تعیهین          رغهم پهژوهش   ( امها بهه  5: 1400هستند. )همو، 
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کدام ناظر به شیوۀ استناد یک نظریه، به منهابع نقلهی    معیارهای علم دینی صورت گرفته، هین

تفسهیر  »منظهور معرفهی    وده است؛ اما در برخهی از آثهاری کهه بهه    دین، یعنی کتاب و سنّت نب

توان بهه قواعهدی بهرای     صورت عامّ، تدوین شده، می های تفسیری به و یا تبیین روش« علمی

رضهایی اصهفهانی   « درآمدی بر تفسیر علمی قرآن»استناد به آیات قرآن دست یافت. همانند 

ههای رایهج فکهری در تطبیهق      علمهی و سهنّت  که سعی نموده با در نظر گرفتن پیشهینۀ تفسهیر   

رأی و  های علمی با قهرآن در جههان اسهالم و غهرب و تبیهین مرزههای آن بها تفسهیر بهه          یافته

ههای   های فهراوان از نظریهه   جای مورد استفادۀ برخی از مفسران و نیز بیان مثال های نابه تأویل

نمایهد. )رضهائی اصهفهانی،     علمی قابل تطبیق با قرآن، اصهولی را بهرای تفسهیر علمهی ارائهه     

( با این حال در این کتاب نیز دربارۀ ضوابط استناد و انتساب نظریهه علمهی بهه قهرآن،     1333

جز در مقام تعارض علم و دین سخنی به میان نیامده است. شادی  نفیسی نیز د  مقاله مبهانی  

د پهذیرش  اختصاصی تفسیز علمی قرآن،  به معرفی ضهوابط مبنهایی در تفسهیر علمهی هماننه     

های قرآن و ....  نمایی  گزاره بخش بودن و قابلیت تطبیق زبان قرآن با زبان علم، واقع معرفت

شناسی استناد  ها قواعدی برای روش توان از آن (  که می162-156: 1315پرداخته، )نفیسی، 

ش های دین، تهال  که برخی با نقد کارکردگرایی در فهم گزاره به قرآن استخراج نمود. چنان

های علمهی، محفهوب بمانهد.     ها و یافته اند زمینۀ استناد به قرآن برای دستیابی به واقعیت نموده

( گفتنی اسهت در برخهی از آثهار پیشهین و معاصهر همچهون       25-24: 1333)سعیدی روشن، 

البرهان زرکشی،  االتقان سیوطی، مناهل العرفان زرقانی،  دراسات قرآنیه محمد حسین علی 

های الزم برای تفسیر،  فسیر و المفسرون معرفت، به شرایط عمومی مفسر و زمینهالصایر و الت

شناختی در استناد به قرآن را نیز استنباط نمهود؛   توان ضوابط روش ها می اشاره شده که از آن

مفسهر نسهبت    عیاطالعات وسچه معرفت با تکیه بر سخن زرکشی، بر لزوم  عنوان نمونه آن به

و فقهه   علهم اصهول  سهنت  صرف، نحو و لات، عرب، اتیزبان و ادب نند؛ هماعلوم مختلفبه 

گرفتهه   ( اما با وجود مطالعات صورت60-51: 1، ج1333و..... مطر  نموده است. )معرفت، 

ههای   صورت خاص به بررسی ضوابط روشهی انتسهاب نظریهه    گفته، همچنان اثری که به پیش

بط روشی که برای سنجش و ارزیابی نو  علمی به قرآن پرداخته باشد و تبیین دقیقی از ضوا
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 شود. ترین منبع دین، یعنی قرآن کریم، ارائه دهد، مشاهده نمی استناد به مهم

 . پرسش پژوهش8

اهلل جهوادی آملهی، چهه     دنبال پاسخ به این پرسش است کهه از دیهدگاه آیهت    این پژوهش به

 دارد؟ های علمی به قرآن وجود ضوابط روشی برای ارزیابی انتساب نظریه

های روشی آن اسهت   استخراج ضوابط روشی انتساب به قرآن، مقدمۀ تعریف شاخص

ای  رشهته  های مختلف در مطالعات میهان  های روشی برای سنجش نظریه و استفاده از شاخص

احتهراز از التقهاط، تحمیهل و تحریهف      هها و  ترین راهکار برای تشهخیص ماالطهه   قرآن، ساده

عنوان پیشنهاد ادامۀ مسهیر ایهن پژوههه،     ، گام بعدی پژوهش، بهمعارف قرآن است. بنا بر این

 های روشی انتساب به قرآن خواهد بود. تبدیل ضوابط فهم قرآن به شاخص

 مندی فهم قرآن . ضابطه2

پردازی در حهوزۀ قهرآن، متوقهف بهر داشهتن فههم صهحیح از قهرآن اسهت و           هر گونه نظریه

دنبهال تفسهیر نیسهت؛ بلکهه خواههان       ن است، بهه ای قرآ رشته محققی که در صدد مطالعۀ میان

 برخورداری از معرفت صحیح نسبت به موضو  تحقیق در نظر قرآن است.

آن، زبان بوده؛ زیرا فهم  قابلها  انسان ۀبرای هماهلل جوادی آملی، قرآن  از دیدگاه آیت

نیسهت تها    است. زبان دین، معمّاگونه و رمزگونهه  هماهن آدمیان،  زبان فطرت و با انسانیت

آمده است و چیزی کهه بهرای ههدایت همهه      همهکسی آن را نفهمد؛ زیرا دین برای هدایت 

را  اش را بفهمنهد و برتهری   انیهت آن د که همگان حقشوای بیان  به گونه شاست، باید حقایق

های آسمانی نیهاز بهه    کتابهر چند برای فهم لطایف و اسرار . بندیابدر مقایسه با سایر افکار 

اصهول و  کنند؛ ولهی   های الهی را برای مردم تفسیر می دارد و پیامبران نیز کتابوجود تفسیر 

)ر.ک؛ جهوادی  اسهت و قابل فهم روشن برای همگان ها  معارف این کتابمحورهای اصلی 

فجهور و تقهوا    ، ههم است و فطرتقرآن برای فطرت همه بشر آمده (.33 ، الف:1333آملی، 

فهمد کهه محهال اسهت یهک      یعنی می ؛شناسد بدیهیّات را میهم کند و  درک می یخوب بهرا 

 توانهد از  مهی کسهی بها ایهن سهرمایه      ههر ء با حفظ جهات وحدت، هم باشد و هم نباشهد.   شی
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 (.450، ب: 1333)ر.ک؛ همو، شود مند می محضر قرآن بهره

، تهاریخ،  فقهه  ،کهالم  ،فلسهفه علوم مختلف، ماننهد  حات صطالا ۀوسیل قرآن بههمچنین، 

هها   تنها برای متخصصان ایهن رشهته   ؛ زیراشود نمی هفهمید ، هنر و علوم تجربیاصول ت،ادبیا

اصول از پیش ساخته را به همراه ببهرد و بخواههد قهرآن را بهر اصهول      کسی است. اگر نیامده

چیهزی از  تنهها   نهه رشته علمی خود تطبیق دهد و آن اصول را بر قرآن تحمیل کند،  ۀموضوع

)ر.ک؛ بهرد خواههد  کهار   لکه آیات آن را در غیر معنای اصلی خود بهب ؛دیفهمخواهد قرآن ن

معنهای   قهرآن، بهه  و عدم تحمیل رأی بر  جدا کردن مرز اصطالحات(. البته 450: 1333همو، 

 (.113 ،ب:1331های عقلی و علمی در فهم آن نیست)ر.ک؛ همو،  نادیده گرفتن سرمایه

میسهور بهودن درک معهارفش بهرای     نیهز  و آن فههم  و قهرآن  تدبر در بودن  عمومیالبته 

های خویش استناد کند؛  تواند به یافته هر کسی بدون ضوابط می ست کها نیمعن همگان، بدین

ههای خهویش    توانهد بهه یافتهه    تواند در قرآن تدبر کند، اما فقهط کسهی مهی    میکسی بلکه هر

 (.33 :1ج، 1331آملی،  پایبند باشد)ر.ک؛ جوادی ،فهم آن ضوابطبه احتجاج کند که 

 . ضوابط روشی فهم صحیح قرآن6

آملی، رعایت شش ضابطه روشی  یل، برای فهم صحیح قهرآن   در دیدگاه آیت اهلل جوادی 

 ای، الزم و ضروری است: رشتهبه عنوان یکی از دو جانب مطالعات میان

 . آشنایی با علوم پایه، با پرهیز از جمود بر قواعد اعتباری آن علوم6-0

ۀ فهم صحیح قرآن، آشنایی مناسب با قواعهد ادبیهات عهرب و علهوم پایهۀ فههم       نخستین الزم

 ۀقواعد ادبیات عرب و علوم پایآشنایی مناسبی با علم لات و  رو کسی که قرآن است؛ بدین

 ؛ امها حهق تهدبّر در مفهاهیم قرآنهی را دارد     ، هر چنهد ددار، ناند دیگر که در فهم قرآن دخیل

(. لذا از طرف دیگهر،  33 :1، ج)ر.ک؛ هماناستناد و احتجاج کند یافتۀ خویش، به تواند مین

اعتبهاری مشههور علهوم     قواعهد  برخی جمود بر ؛قرآن است، خود مرجع اصلی در فهم قرآن

، نیست پایه که از پشتوانۀ عقالنی خاصی ه برای خروج از محدودۀ اعتبار محض ه برخوردار  

اهلل  شاید برای کسی که هنوز کهالم  ادی آملی،بر این اساس به نظر عالمه جو .باشد جایز نمی
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و معهارف  اعجهاز   تها  به قوانین ادبی مراجعه کنهد  ابتدابودن قرآن ثابت نشده، مجاز باشد که 

مرجهع و قهانون   ترین  قرآن، مهمداند،  اهلل می که قرآن را کالم برای کسیقرآن را بفهمد؛ اما 

صحت این ادعا است. کسی کهه ایهن را    ، شاهدجاهلیتدر کتاب ادبی  فقدان بوده و یاتادب

« مهن »مبنای فهم قرآن قرار ندهد، ممکهن اسهت بهر اسهاس عدهرف ادبیهات عهرب، اسهتعمال         

موصوله صرفاً برای غیر عاقل جایز بدانهد. حهال آن   « ما»و  العقول ویموصوله را فقط برای 

ْ   َو اللَُّه َخلََق كُلَّ »سورۀ نور:  45ای از آیات همچون آیۀ که در پاره ُْم  َمن ْ  منٍٍ  مَِننُ  َدابٍَّة ِمن

ْ  ََي يش  َعىل  ََي يش ُْم  َم ُِِه َو ِمُ  ْ  ََي يشن  َعىل  بَط  ُْم  َمن ِ َو ِمُ  لَْي  بَن ٍ   َعنىل  رِج  « مَهن »، لفهظ  «أَر 

ِسنطُاا »کار رفته است؛ درحالی که در آیۀ سوم سورۀ نساء  برای غیر عاقل به تُم  أاَلَّ تُق  َو إِن  ِخف 

َْ الُ سننٍ ِ   ال يَتننٍم  ِف  َُ لَُحننم  ِمنن العقههول اسههتعمال  بههرای  وی« مهها»، لفههظ «مَننٍك ِحُواا مننٍ  ننٍ

 (.213ه212 :13جاست)ر.ک؛ همان،  شده

 های قرآنی . توجه به گوناگونی گزاره6-5

 ،قهرآن کهریم  ههای   ای، باید در استناد مطالب به قرآن به تنهو  گهزاره   رشته در مطالعات میان

توان همۀ آنها را یکسهان تحلیهل نمهود و     گوناگونی دارد که نمیهای  گزارهتوجه نمود زیرا 

 اند از: های قرآنی عبارت از معارف آن بهره گرفت. انوا  گزاره

 خباریهای اِ . گزاره6-5-0

شهود،   بیهان مهی   ،عقالنهی و بها برههان و احتجهاج     های ن به صورت تحلیلقرآحقایقی که در 

 اند: های اخباری سه دسته گزاره های اخباری است. قضایا و گزاره

 های عقالنی استداللی . گزاره6-5-0-0

کند؛ برای نمونهه، بخهش عظیمهی از     قرآن کریم بعضی حقایق را با تحلیل عقالنی تبیین می 

 ، حتیمسائلهمۀ این قرآن برای  و است و خداشناسیمطالب قرآن، مربوط به اثبات توحید 

به اثبات  ،مواقف قیامتتحلیل معاد و در معرفی همچنین قرآن،  کند. اقامه میبرهان ، دیوحت

و کیفیهت نهزول    پیهامبران ضرورت بعثت  طور برای ؛ همانپردازد ضرورت معاد میامکان و 
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( البتهه تبیهین   12هه 11، الهف:  1333)ر.ک؛ جوادی آملهی،  کند.  میمطر  تبیین عقلی  ،وحی

ایههج، ماننههد فلسههفه و کههالم متفههاوت اسههت؛ قههرآن از عقالنهی قههرآن بهها زبههان علههوم عقلههی ر 

اسههتفاده گسههترده از تمثیههل بههرای تنههزّل دادن معههارف سههنگین،  هههای مختلفههی ماننههد:  روش

گیههری از شههیوه جههدال احسههن، پیونههد زدن مسههائل نظههری بهها احکههام عملههی، پرهیههز از  بهههره

(. 52هه 44: 1همان، ج است)ر.ک؛استفاده کردهتکرار فنّ  وبیان مصداق وسیلۀ  بهگویی  کلّی

بینی و مسهائل نظهری، از مسهائل     های فلسفی، در ضمن بحث از جهان در کتابافزون بر آن، 

، 1331، )ر.ک؛ همهو  شهود؛  و فقط به استدالل اکتفا می آید میان نمی حکمت عملی سخن به

 (.15 :3ج

 یحقایق و واقعیات عینهای مربوط به  . گزاره6-5-0-5

در فهم ایهن  به تبیین کیفیّت آفرینش انسان و جهان اختصاص دارد؛  ،بخشی از حقایق قرآنی

 ،ا  آیهه نباید از لوازم منطقی آیات غفلت ورزید. توضیح آن که گهاه در بررسهی    ،ها گزاره

صهراحت یها    ۀوسهیل  هها بهه   که برخى از آن پرسششود  به  هن متبادر میا  فراوانى ه پرسش

از ظهور منطهوق آیهات    ،ها دیگر از پرسش یبعض ا؛ امیابد ظهور لفظى آیات دیگر پاسخ می

از مجمهو  مهذکور و   و  شهود، بلکهه از راه اسهتلزام یها مالزمهه یها تهالزم        بعد  استنباط نمهى 

 (.124: 1، ج1331)همو، ابدی عنه پاسخ می محذوف، یا منطوق و مفهوم و مسکوت

َربَُّحُم اللَُّه الَّذي َخلَنَق إِنَّ »در آیۀ  در شش دورهجهان آفرینش حکم به  به عنوان نمونه

َر َض ف امواِت َو اْل  مٍ   السَّ ُهنَا »ۀ آسهمان در آیهۀ   گانه  هفهت یا طبقات  (54)األعراف/« ِستَِّة أَيٍَّ

تَاى َر ِض َجنيعًٍ ثُمَّ اس  َّْ َسب َ  َسامواٍت َو ُهَا ِبُحل    الَّذي َخلََق لَُحم  مٍ ِف اْل  اُه امِ  مََساَّ إََِل السَّ

شهود   که از لوازم آیات فهمیهده مهی  ( 12،الف: 1333)ر.ک؛ همو،  .(21)البقره/« ٍ  َعليم   َش  
، چهه  نیسهت زمین روز عادی  ها و زمین، شبانه خلقت آسمان ِستَّة أیٍّمٍ  در« یوم» که مقصود از

یهاد شهده اسهت؛ بلکهه      أربعنة أیّنٍمٍ چهارگانۀ طبیعت با عنهوان   های این که در قرآن از فصل
پیدایش روز و . زیرا (126ه125: ص1، شش مرحله است )ر.ک؛ همان، جِستَّة أیٍّمٍ منظور از 

 :5ج)همهان،   اسهت. )و خورشید و ماه و زمین( شب اصطالحی پآ از آفرینش نظام کیهانی 

عهادی   منظور از هفت آسمان نیز عهدد هفهتِ  که با همین روش، فهمیده شود که  ( چنان160
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 (12،الف: 1333)همو،  .شدبان

 تاریخیهای  گزاره .6-5-0-3

ههای پیهامبران الههی و     داسهتان  ههای تهاریخیِ   بخشی از حقایقی کهه در قهرآن آمهده، گهزاره    

 حهق  ه بفرماید: ماجرای فرزندان آدم را  هابیل و قابیل می که درباره های آنان است. چنان امّت

م  : »نان تالوت کنآبرای  ِْ َن   ََدَم ِبنٍل َوق  َو ات نُل َعلَني  . ایهن تعبیهر نشهان    (23)المائهده/ « كَبَنََ ابُ 

حقیقهی اسهت و ههم نقهلِ آن مشهوب بهه تخّیهل        نبهوده و   تخیّلی ،دهد که هم اصل ماجرا می

ها کهه از آدم) (   داستان ( این433 ،ب:1333)همو، اند.  نیست؛ پآ نقل و منقول هر دو حق

ههای آنهان،    الهی نقل شده و نیز مطالب مربهوط بهه امّهت   عنوان پیامبر یا ولیّ  تا خاتم)ص(، به

آن داسهتان ملکهوتی    ۀاست؛ خهواه مجموعه   مربوط به تاریخ محقق های خبری همگی گزاره

جریهان   ماننهد  ،یا مرکّب از مدلک و ملکهوت باشهد   ،آدم و حوا و شیطان مانند ماجرای ،باشد

یها  ی) ( بها فرعهون و قهارون    داسهتان موسه   ماننهد  ،یا سراسر مدلکی باشهد  ،خضر و موسی) (

این نکته شایان  کهر اسهت کهه اگهر چهه       (13،الف: 1333)همو،  دیگر. پیامبرانهای  داستان

در ضهمن ایهن   ولهی  دههد؛   های اخباری است کهه از واقعیهات خبهر مهی     ها گزاره داستان ۀهم

 راه یابنهد.  ها به بهشهت  تا نیکان در پرتو آن وعدهاست آورده نیزانشایی  های ها گزاره داستان

 ( 13،الف: 1333)همو، 

بها  کهر نهام آن حضهرت در      کهه  ) (موسیبه عنوان نمونه، مطالب مربوط به حضرت 

تهاریخ تولهد و   زنهدگی او، هماننهد    جزئیهات تهاریخ   گر چهه  ،بیش از صد بار در قرآن آمده

 بهرای  شاز وحهی الههی بهه مهادر     ولیاست؛  کر نشدهمدت شیرخوارگی او اصالً در قرآن 

داختن کودک در دریا و ایجاد طمأنینه در قلب مادر و مژده بازگشت فرزند به مادر سخن ان

از تهاریخ هجهرت موسهی بهه مهدین و       طور که ( همان13، 10، 3است) قصص/ به میان آمده

برای تهأمین آب  او لیکن خدمت رایگان  ؛گفتاری در قرآن نیست ،به مصراو  بازگشتزمان 

آتهش و   ۀو همچنهین مشهاهد  ، دامداری دختران شعیب و پاکدامنی آنان ،دام فرزندان شعیب

( 33-23)قصهص/  شهود نور و اسهتما  کهالم توحیهدی خهدا از درخهت       ،رفتن به سوی آن

روش قرآن کریم در تبیین ایهن دسهته از    (.41ه43 :1ج، 1331، )ر.ک؛ همواستدهمطر  ش
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بهه مهواردی اسهت کهه بها ههدف       های درس آموز تاریخی و اکتفها   ها، گزینش صحنه گزاره

کنهد )ر.ک؛ همهو،    های الهی را بازگو مهی  ها سازگار است و سنت قرآن، یعنی هدایت انسان

هایی کهه قهرآن    یک از داستان ( لذا توجه به دو نکته ضروری است: اوالً هین43: 1، ج1331

 هاسهت کهه در گذشهته را داد    ههایی  تبلکهه واقعیه  کند، ساختگی و تخیلی نیست؛   کر می

بلکهه نتهایج حقهی در     ؛هدف قرآن از آوردن آنها نیز سرگرم کردن مردم نیسهت  است، ثانیاً

  (.301،ب: 1333)همو، گیرد تعلیم و تزکیه مردم از آن می

 های انشایی . گزاره6-5-5

ههای   تهرین فهرق   . از مههم زبهان انشهایی دارنهد    اخباری نیستند؛ بلکه بسیاری از مسائل قرآنی،

از اسهت. صهدق و کهذب    صهدق و کهذب   ههای انشهایی، حمهل     های اخباری با گزاره گزاره

؛ امها  یا کهذب  ،یا صدق است ،عنوان خبر داشت ای جملهند که اگر هست خبر اوصاف متقابلِ

 :2ج ،الهف، 1336)ر.ک؛ همهو،  نه صدق خواهد بود و نه کذب ،داشخبر نب ای چنانچه جمله

مسهائل  ، هها و وعیهدها   وعهده  هها،  انهد از: امرهها و نههی    یی قهرآن عبهارت  های انشا ( گزاره32

ههای امهر و نههی و     ههای انشهایی، گهزاره    ها، ترجی و تمنّی. در میان گهزاره  ، نیایشاستفهامی

ها را به کیفیّهت تنظهیم    انسان ،اوامر و نواهیوسیلۀ  شود. قرآن به وعده و وعید بیشتر دیده می

ها و وعیدها، کیفیت زندگی اخروی را بهازگو   وسیلۀ وعده  و به دکن زندگی در دنیا آشنا می

 (.13،ب: 1333)ر.ک؛ همو،  .کند می

ههای الههی،   «نبایهد »هها و  «باید»های انشایی و  توجه به این حقیقت الزم است که گزاره

همانند اوامر و نواهی، امور اعتباری و قراردادهای بشری نیسهتند؛ بلکهه ریشهه در تکهوین یها      

احکهام االههی و اوامهر و نهواهی شهریعت در      ها دارند. بدین روست که «نیست»ها و «هست»

« ممنهو  »عنوان  چه در دیوان شریعت به تحلیل آن .سزایی دارد هسهم ب ،ساختن انسانِ متکامل

اوامر و نواهی الهی کهه ظهاهراً تکلیهف     ؛است« ممتنع»عنوان  مطر  است، در دفتر حقیقت به

آنها اقدام به  ،به مصالح خویش عدم آگاهی انسان دلیل هستند که به در واقع حقوقی هستند،

ههای الههی، بیهانگر مصهالح انسهان      «نبایهد »هها و  «باید»( لذا 236 ،الف:1333. )همو، کند نمی

توان مصالح انسان را محدود به منهافع یها مصهالح دنیهویِ مهادی یها جسهمانی         هستند؛ اما نمی
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 (.104،ج: 1333دانست)ر.ک؛ همو، 

 های خبری انشایی های انشایی خبری و گزاره . گزاره*

معنهای خبهری دارد.    ی قرآنهی معنهای انشهایی و بعضهی از انشهاها     ی قرآنهی، برخی از خبرها

القها   ،انشایی بهه داعهی خبهر    ۀجمل ،خبری به داعی انشا و زمانی ۀگاهی جملعبارت دیگر،  به

ای کهه بهه داعهی انشها      ه خبریهه داللت جمله ( 131 :3ج ، 1331آملی،  )ر.ک؛ جوادیشود  می

( نیهز،  353 :5ج)ر.ک؛ همان، تر است صادر شده باشد، از داللت جمله انشایی بر حکم قوی

از ایهن   ؛ددارامر الههی   ۀداللت بیشتری بر نفو  قدرت و غلب ،انشایی در مطلب تکوینی ۀجمل

 :11ج)ر.ک؛ همهان،  تهر اسهت   بلیغ ،جای اِخبار به ،رو کاربرد انشا در امور تکوینی و وقوعی

کهه دالّ بهر آن باشهد، الزم اسهت؛ در غیهر      ای  قرینهه (. برای تشخیص این موارد، وجود 541

 (.300 :12، ج)ر.ک؛ همان جایز نیستبر خالف ظاهر  حملِ صورت، این

 های تمثیلی . گزاره6-5-3

گفتهه   یهای تمثیل گزارهکه به آنها  استبه صورت مَثَل  کر شده ،بخشی از حقایق در قرآن

قصهص   و فرق آن با وسیله مَثَل است و رقیق کردن معارف بلند به تنزل دادن ،تمثیل شود. می

قهرآن بهین ایهن دو مطلهب      .متن ماجرای واقعی گذشتگان است این است که قصص، قرآنی

آیهۀ  در کهه   چنانیکدیگر آمیخته شوند.  ادهد که این دو ب تفکیک کرده و هرگز اجازه نمی

ُْنم  » :دوعظمت قهرآن فرمه  تمثیل  بعد از، حشر ۀسور 21 َِ لََعلَّ نبٍُْ لِلَُّنٍ ِ  ِ انٍُ  كَ َم  ََ اْل  َو تِل ن

ای بهر تمثیلهی بهودن وجهود      قرینهه  ،اگر پیش یا پآ از بیان مطلبهی ( لذا 21)حشر/« يَتََفحَُّرونَ 

، حقیقتی است کهه اتّفهاق   هتمام آنچه گفته شد صورت، ؛ در غیر این، تمثیل استه باشدداشت

هههای تمثیلههی قههرآن  (. گههزاره433ههه433 ،ب:1333)ر.ک؛ همههو، دادخواهههد تههاده یهها را اف

 اند از: عبارت

 بیان نمونه و تحلیل حوادث واقعی. 6-5-3-0

بها  کنهد، سهپآ    صورت موردی اتفاق افتاده، نقل، تجزیه و تحلیل مهی  گاه قرآن آنچه که به 
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عنوان مثال، قرآن کریم پهآ از   به .فرماید میبیان را نتیجه گرفته و  اصل کلیاز آن، استنتاج 

ِسُْيَ »فرماید:  می نقل یک ماجرا، ِزي ال ُنو  ََ كَج  ََ كُُ ِجن  »( یها  14)القصص/« َو كَذلِ َو كَنذلِ

 ای یها قضهیّه   مهذکور، نمهادین  قضهیّه   (. معنای این روش آن اسهت کهه  33)األنبیاء/« ال ُنؤ ِمُْيَ 

)ر.ک؛ همهو،  بلکه همواره سنّت خهدا چنهین اسهت   شخصی نیست که دیگر بار تکرار نشود؛ 

 (.14،الف: 1333

 تشبیه. 6-5-3-5

یعنهی  کنهد؛   تشبیه تبیین می وسیلۀ به است، بلکه قرآن مطلبی راگاهی اصل داستان واقع نشده

 افهراد بهرای   ، امها کنهد  نخست بر اساس حکمت، با برهان و دلیل قطعی مسهئله را عرضهه مهی   

 .کنهد  ، مطلب را در قالب مثهل بیهان مهی   ندارندبرهان و استدالل که توان هضم  یاندیش ساده

تٍ»سورۀ انبیاء:  22( مثالً آنچه در آیۀ 215 ،ب:1333)همو،  ََ َْة  إاِلَّ اللَُّه لََفَسن َلِ ام  ِْ « لَا  كٍَن مي

َُ اللَّنُه َمناَ ً »سهورۀ زمهر:    21در آیۀ ده، شتوحید  کر برای اثبات  برهان تمانعدر قالب  ََضَ

ُُهم   َُ َُ لِلَّنِه بَنل  أَك ن ن تَِايٍِن َماَ ً ال َون  ال  َرُج ً ميِه ُُشَكٍُ  ُمتَشٍكُِساَن َو َرُج ً َسلاَمً لَِرُجٍل َهل  يَس 

لَُنانَ   (.42ه41: 1، ج1331است)ر.ک؛ همو، شدهصورت مَثَل نیز بیان  به« يَع 

ُْنم  »، ماننهد:  شهد آمهده با تعابیر تمثیل اگر در مواردی، در کنار بیان حقیقی،  ُ  لَ ِ َو اَض 

یهک   از نشهان دههد آن مهورد، مثهالی    تها   بودهبرای نفی خصوصیت فرد  (،13)یآ/« َماَ ً ...

 چهه  ، چنهان بیان نمونه استتشبیه نیست؛ بلکه معنای  کلی است. در این موارد، تمثیل بهاصل 

)ر.ک؛ همهو،  سهت معنهای تشهبیه ا   بهه نبهوده و   نمونهه  بیهان  ،، تمثیهل باشهد چیهزی واقهع نشهده    

 (.433،ب: 1333

 بیان سمبلیک و نمادین. 6-5-3-3

َن َعىل»د: کن را با این مَثَل  کر می خویشعظمت کریم قرآن   ٍ هَذا ال ُقرَ  َجبٍَل لََرأَي تَُه   لَا  أَك زَلُ 

يَِة اللّهِ  ْ  َخش  عًٍ ِم  َ شهود،  یعنی عظمت قرآن به قدری است که اگر بر کوه نازل « خٍِشعًٍ ُمتََص

نمهادین   ۀجنبه  ،شود؛ بلکه این مَثَل شود، ولی قرآن در واقع بر کوه نازل نمی کوه متالشی می

)ر.ک؛ همهو،  کندبیان قول ثقیل  را در تحمّل خواهد ظرفیت وجودی انسان کامل میو  دارد
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 (.14 ،الف:1333

 تمثل واقعیتی محسوس یا غیر محسوس. 6-5-3-8

ای واقعی که  پدیده عبارت است از معنای تمثّل است و تمثّلمثال، گاهی به کریم،  قرآندر 

حشهر اکبهر    ی بهرای برزا، و برزا مثال ی برایمثالً دنیا مثال دهد. حقیقت باالتری را نشان می

عنهوان مَثَهل  کهر     دههد، آن را بهه   مهی  وقتی اوصاف بهشت را شر خداوند رو،  است. از این

ٍْ َو ...وُ   َماَُل ال َجَُِّة الَّت »کند:  می ِ َِس ْ  مٍٍ  َغْي  ٍر  ِم ََ ال ُنتَُّقاَن ميٍْ أَكْ  ایهن در  ( 15)محمّد/« ِع

 (.13ه16)ر.ک؛ همان، استاز حقایق برتر  یمثالصرفاً و بوده وصف بهشت  حقیقت،

 در قرآن یختی با خداشناختشنا پیوند مسائل جهانمدّنظر قرار دادن . 5

حقیقت الزم است که زبان و بیان علم با بیان و زبهان  ای، توجه به این  در مطالعات میان رشته

قرآن، در تبیین و ارایه واقعیات، متفاوت است. ایان بهاربور در کتهاب مشههور علهم و دیهن،      

، ص 1361اسهت)ر.ک؛ ایهان بهاربور،    زبان دین را زبان عامل و زبان علم را زبان ناظر نامیده

ههای   تهرین فهرق   یکهی از مههم  ن این تفاوت، آملی در تبیی ( به تعبیر عالمه جوادی320 -225

به بررسی و تبیین سیر افقهی اشهیا و   فقط  های علمی قرآن با کتب علمی، این است که کتاب

کهه  پشت سر گذاشته و تحهوالتی  که تطوراتی های مختلف و  دوران ، یعنیهای جهان پدیده

سهیر عمهودی    ،یر افقهی سه ایهن  نگاه اجمالی بهه   عالوه برپردازد؛ اما قرآن  می، در پیش دارد

مبدأ فاعلی و مبهدأ غهایی سهیر و    یا  موجودات، های جهان و ارتباط آنها با مبدأ و معاد پدیده

عنوان مثال در آیاتی کهه سهخن    ( به104،الف: 1333)ر.ک؛همو، گوید سخن می آنهاتحول 

نامِ  منًٍ  أَ لَم  تََر أَنَّ اللَّ »از بارش باران و رویش گیاهان به میان آمده، مانند آیۀ  َْ السَّ َه أَك زََ  ِمن

ٌ  أَل ااكُْنٍ َو َغرابينُ   تَلِن ر  ُمخ  د  بيض  َو ُحن  ََ َْ ال ِجبٍِ  ُج تَلِفًٍ أَل ااكٍُْ َو ِم ٍُ ِبِه ََثَراٍت ُمخ  َرج  مَََخ 

َو ُهنَا الَّنذي »های مختلف را متهذکر شهده، از قبیهل:     (، یا پیدایش انوا  باغ23)الفاطر/« ُساد  

نٍَن أَك َشََ جَ  ي تُناَن َو الر مَّ تَلِفنًٍ أُكُلُنُه َو الزَّ نَل َو النزَّر َم ُمخ  ُروشنٍٍت َو الَُّخ  َ َمع  ُروشٍٍت َو َغْي  ٍٍَُّت َمع 

َ ُمتَشٍِبهٍ  کهه در   اسهت، چنهان  (، یا رتق و فتق سماء را بازگو کهرده 141)األنعام/« ُمتَشٍِبًٍْ َو َغْي 

َر َض كٍكَتنٍ رَت قنًٍ  أَ وَ »است: سورۀ انبیاء بیان شده 30آیۀ  نامواِت َو اْل  َْ كََفُروا أَنَّ السَّ لَم  يََر الَّذي
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َْ ال امِ  كُلَّ َش   ٍ ِم ٍُُهام َو َجَعلُ  حرکهت   ،از مبدأ فاعلی بارش بهاران ، در همگی، «ٍ  َح    مََفتَق 

احهدا    هسهتند،  ههایی کهه از حیهات گیهاهی برخهوردار      شهاخه  ،هها  های جامد به خوشه حبّه

ههای خهوراکی    ها و دانهه  انوا  میوهنیز، مبدأ فاعلی های سفید و سرا و سیاه کوهستانی و  راه

 (.43ه43، 1، ج1331)ر.ک؛ همو، استسخن به میان آمده

بر اساس دیدگاه آیت اهلل جوادی آملهی، در صهورتی کهه مطالعهۀ یهک پدیهده بهدون        

دست نخواهد آمد؛ زیهرا   ن بهپیوند با مبدأ فاعلی و غایی آن باشد، فهم صحیح و کاملی از آ

برههان تجربهی   . که عقلی باشد، نه تجربهی  خواهد بودکارآمد و  سزا هبمی نگاه علمی برهان

اگهر  . نیسهت  بهردار  برهان عقلی بهانه ؛ امادمواجه شوگوناگون  عذرهایها و  بهانهبا تواند  می

تجربی آورده شود، ممکهن اسهت کسهانی بگوینهد ایهن قهانون        دلیلبرای بطالن یک قانون، 

برههانِ عقلهی   نیهز،  اجرا کنند.  درستامّا کارگزاران نتوانستند آن را  ؛استشایسته سودمند و

در حدّ وسط آن، علّت فاعلی یا علّت  و باشد لمّیکه قدرت بیشتری خواهد داشت هنگامی 

بهتهرین راه شهناخت ههر    عبهارت دیگهر،    ( بهه 244،الف: 1331)ر.ک؛ همو، غایی را بنماید

 وسیلۀ بهتکمیل علم تجربی تحلیل آن از راه مبدأ فاعلی و نظام طولی است و و معرفت  ،چیز

 هر چنهد  (.13 :1334خواهد بود)ر.ک؛ همو، از راه نظام طولی  ۀ پدیدهتجربی و یا برهان لمّ

تنهها ضهامن   مهادّی و صهوری    ههای  تعله اما  ؛دباشتواند حدّ وسط  علّت مادّی یا صوری می

اصهلِ هسهتی    و تدوام دار تأمین عهده ،فاعلی و غایی های تکه عل یحالدر ند؛ ا شیء ماهیّت

فهاعلی و غهایی سهودمندتر از     ههای  تعل ،نه ماهیّت دارد،که هستی اصالت از آنجا . اند شیء

ت نیسهتند،  موجودات جهان دارای مادّه و صهور  ۀهم چه اینکهاند.  مادّی و صوری های تعل

( 244،الهف:  1331)ر.ک؛ همهو،  نهد راد موجودات مبدأ فهاعلی و غهایی   ۀهم ،ز خداغیر ا اما

ای، باید به تفاوت زبانِ علم و دین، توجه نمهود و آن را مطمهح    رشته بدینسان در مطالعه میان

مبهدأ  ها با روش عقلی و با تحلیل از طریق پیونهد بها    نظر قرار داد؛ زیرا در قرآن، تبیین پدیده

هها صهرفا از    پذیرد ولی در علوم تجربهی، تبیهین پدیهده    فاعلی و ارایه برهان لمی، صورت می

طریق تجربه و بدون مد نظر قرار دادن مبدأ فاعلی و با ارایه برهان انهی، متهداول اسهت. ایهن     

هههای علمههی را فههراهم   هههای وحیههانی و یافتههه  تفههاوت زبههانی، نبایههد زمینههه تعههارض آمههوزه  
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 ان باربور، علم و دین(.آورد)ر.ک؛ ای

 های علمی در فهم قرآن مندی روشمند از عقل و یافته . بهره4

های علمی، به صهورت روشهمند    های عقالنی و یافته ای باید از سرمایه رشته در مطالعات میان

های مدلل، بهره جست تا به جههل و جمهود از یهک سهو و افهراط و       و با رعایت چهارچوب

قهرآن را  وند متعال، خدادیگر، گرفتار نشد. بنابر نگرش عالمه جوادی آملی،  تفریط از سوی

است؛ زیرا قرآن معرفی کرده( 31)نحل/و تبیان ( 2)بقره/هدایت  (،15ه/)مائدبه اوصاف نور

جهویی بیرونهی    محتاج چهاره  ،و نه از حیث داللتْبوده نه از حیث محتوا نیازمند خارج خود 

ههای   دارایهی و  کنهد جاهالنه برخهورد   ،این، مستلزم آن نیست که انسان با قرآنلیکن است؛ 

در فههم کتهاب و    (441،ب: 1333)ر.ک؛ همهو،   ه بگیرد.را در فهم آن نادید عقلی و علمی

 و مبهانی فههم درسهت اسهت کهه اگهر شهخِص        هسهرمای  منزلهۀ  بهه بسیاری از معلومهات   ،سنت

اش  نتیجهه  ،الذهن با ایهن متهون مواجهه شهود     زند و بخواهد خالیبآنها را کنار  ،کننده مراجعه

ضرورت  کلیات خداشناسی،عقل در ادراک  طور که همان. خواهد بود یا کژفهمیو جمود 

بایهد طهرد   نیهز ن دیگر معهارف یقینهی و برههانی     ،ای دین حجت است نبوت و سایر مبانی پایه

 (.116 ،ب:1331)ر.ک؛ همو، دنشو

 ،فهمهد و خطهوط کلّهی مسهائل فقهه      میرا بشر به قانون ماورای طبیعت نیاز اصل  ،عقل

کنهد.   جود دارد کهه عقهل درک نمهی   ومسائل فراوانی امّا  ؛دیاب میدرحقوق و اخالقی را نیز 

 ،آیهد  علهوم مهی   ۀیعنی تا گنجین ؛است مفتا جزئی در مسائل  و میزانعقل در خطوط کلی، 

 ،از آنپهآ  و  دههد  مهی قرآن یها روایهات    ۀاز گنجینمندی  دستور به بهرهکند و  در را باز می

دنبهال   بایهد بهه  . بهه همهین دلیهل،    کند می ونرهنمو روایات فهم قرآن به  و او را است مصبا 

)ر.ک؛ همهو،   قبول عقل منافات نداشته باشد.مکه با مبادی بَیّن یا مدبَیّن  اشیمب اتآی ی ازفهم

 ؛ زیهرا آوردی غیر قابهل قبهول دارد   خطر عزل عقل و جمود بر نقل، ره( 441ه443،ب: 1333

خواه  ،وق و خواه مفهوممفاهیم الفاب، خواه منطو معانی و درک طور که در فهم  عقل همان

دلیهل در قلمهرو معهارف عقلهی نهاطق       ۀمستمع خوبی اسهت، در اقامه  ، موافق و خواه مخالف

رود و هرگز نباید از نطق عقهل غفلهت کهرد و او را فقهط در حهدّ اسهتما         شمار می خوبی به
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 (.341: 1،الف، ج1336)ر.ک؛ همو، داشت نگه

دهد و توانهایی فههم    را گسترش میتحصیل علوم تجربی و ظرفیت دل از طرف دیگر، 

،ب: 1333)ر.ک؛ همهو،  دههد  برد و به انسان شر  صدر می و تحمّل معارف قرآن را باال می

دریافت علوم قرآنی بیشتری برای مستدلّ برخوردار است، آمادگی  ۀقلبی که از اندیش (441

د بههره ببهرد   و هر چه انسان در اندیشه جهان آفرینش، از آیات کتهاب تکهوینی خداونه   دارد 

)ر.ک؛ همهو،   گهردد.  قدرت او در فههم آیهات کتهاب تهدوینی و قهرآن کهریم افزونتهر مهی        

های علوم تجربی قبهل از   بافتهتحمیل ، صحیح نیستآنچه در این میان ( 21: 1،الف، ج1336

صرفاً ای که معنای آیات  به گونه است؛بر قرآن مستدل و دقیق  "علمیِ ۀیافت"به تبدیل شدن 

علمی و تجربی  های هزیرا فرضیّ( 441،ب: 1333. )ر.ک؛ همو، دوشتبیین  ها هفرضیّاساس  بر

ای جدیهد،   فرضهیّه  بها گهذر زمهان   د کهه  دهه  مهی روی بسیار  ند وا دائماً در حال تاییر و تحوّل

مسهتلزم وههن    ،موقّهت  ههای  هقرآن با این فرضی جای . تطبیق نابهسازد فرضیّه سابق را باطل می

بهه چنهین وضهع     ،آورد هیئت بطلمیوسی بهر قهرآن   که گروهی با تحمیل ره چنانقرآن است؛ 

قهرآن از ههر بطالنهی    حال آنکهه   (151ه153: 1، ج1331. )ر.ک؛ همو، نامطلوبی مبتال شدند

، هها  فرضهیّه از البتّهه   (.42)فصهلت/ « ال یَأْتیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ ال مِهنْ خَلْفِههِ  : »مصون است

چهه   چنهان و  کهرد عنهوان یهک احتمهال تفسهیری یهاد       بهه یابند، قطعیت آن که ل از توان قب می

 (. 450،ب: 1333)ر.ک؛ همو، گیرند میعنوان معنای تفسیر مورد قبول قرار  به ،ندابقطعیّت ی

 . پرهیز از جمود بر شأن نزول و مصادیق در عین توجه به آنها9

های قرآن،  ای، باید به این نکته توجه داشت که آیات و آموزه رشته در مطالعات میان

های روایی، تخصیص  همواره جاری است و سبب و شأن نزول و موارد و مصادیق و تطبیق

؛ در شود محصور نمی ای، هرگز در محدودهدهنده و تقییدگر آن نیستند؛ زیرا قرآن کریم 

: که از امام باقر) ( روایت شده است ؛ چنانودانه نخواهد بودجهانی و جا غیر این صورت،

نِ » َْ ال ُقرَ  يَُة لَاَم بَِقَ  ِم ُم َمٍتَِت اْل  ََ ال َقا  ٍم ثُمَّ َمٍَت أُولَِئ يََة إَِذا كَزَلَت  ِف قَا     َو   َش  َو لَا  أَنَّ اْل 

ِري أَوَّلُُه َعىَل َِخرِِه َمٍ َدامَ  َن يَج  َّْ ال ُقرَ  َر ُض لَِح اَمَواُت َو اْل  ( 10: 1، ج1421)عیاشی، « ِت السَّ

از قرآن  ،آن قوم  ِپآ از مر باشد، نازل شدهخاص قومى  ۀا  که دربار اگر بنا بود آیه
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قرآن در جریان  همۀها و زمین باقى است،  لیکن تا زمانى که آسمان ؛ماند چیز  برجا  نمى

همواره روز و شب را روشن مهر و ماه ه گونه ک همانبر اساس این روایت، «خواهد بود.

آن برای قرای خاص اختصاص ندارد، چنین نیست که هدایت و تدبّر  هدور کند و به می

در سخن  .ای جز تالوت نداشته باشد بهرهها  دیگر دورانبرای  باشد وهای گذشته  دوران

هماره به  ،جاودانگی قرآن از باب تشبیه معقول به محسوسدیگری از آن حضرت) ( 

ُس َو ال َقَنُر كُلَّاَم : »... درخشان بودن آفتاب و ماه تشبیه شده است ن  ِري كَاَم يَج ِري الشَّ يَج 

يٍَ ِ  َجٍَ  تََ ِويُل َش   َح  َااِت كَاَم يَُحاُن َعىَل اْل  َم  ( »... 116: 1404)صفّار، « ٍ  ِمُ ُه يَُحاُن َعىَل اْل 

و ماه جریان دارند؛ هر گاه تأویل چیزی از آن طور که خورشید  قرآن جریان دارد، همان

« سان که بر مردگان قابل تطبیق است، بر زندگان نیز قابل تطبیق خواهد بود. فرا برسد، همان

إِنَّ اللََّه »فرماید:  می ،درباره مصونیت قرآن از گزند کهنگی و فرسایش نیز ) (امام صادق

َعل ُه لَِز  ََ تَبٍَرََك َو تََعٍََل لَم  يَج  َ  َو ِعُ  ي َِ َُْا ِف كُل  زََمٍٍن َج ٍَ مَ ٍَ ُدوَن كٍَ َمٍٍن ُدوَن زََمٍٍن َو لٍَُِ

ِم ال ِقَيٍَمةِ  ٍم َغضٌّ ِإََل يَا  خاص یا زمانى برای خدا آن را  (33: 2، ج1331)صدوق، « كُل  قَا 

نزد هر  و نو بوده ی،در هر زمان ،تا روز قیامت روی، یناز ا ؛قرار نداده هایی خاص انسان

 (.234ه233 :1ج، 1331، آملی )جوادی «تازه است یقوم

و  یم اصلهوفرق گذاشتن بین مف قرآن،در  صحیح یکی از نتایج تحقیقبر این اساس،  

آن مصادیق  شناختبه  دیگریو  آیهبه معرفت  یکیآن است که  اهای مرتبط ب موضو 

در مصادیق خاص  آنهاکه ثمر دیگر آن، فهمیدن حصر و عدم حصر  چنان ؛گردد برمی

قهراً  .ها بیان یکی از نمونهجنبه گاه دارد و  یتعیین ۀگاه جنب ، کر مصادیق؛ زیرا باشد می

، صیانت از تفریطِ جمود بر آنچه در اعصار پیشین رواج داشته و نزاهت دقیق بررسی ۀنتیج

 (.141 ، ب:1336)ر.ک؛ همو، ده خواهد بودش از افراطِ تجاوز از مرزهای تعیین

در که دارای سند صحیح و معتبر  ایه نزول شأن و نیز روایات تطبیقیبر این اساس، 

هستند، اما هرگز آیه  دریافت معنایراهگشای خوبی برای هر چند د، نتبیین آیه حجیّت دار

بیانگر  بلکه صرفاً؛ دنکن را محدود نمیآیات معنای  ۀگستر نیستند ومخصِّص یا مقیِّد 

اگر در  ،لامثعنوان   ( به234 :1ج، 1331، اند)ر.ک؛ همو اتمفهوم کلی آی ازمصداقی 
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ِك سٍُن إَِل» ۀتفسیر آی ِعل ُنُه » :روایت شده ) (از امام صادق( 24)عبآ/ « َعٍِمهِ   مَل يَُ ظُِر اْل 

ْ  يََ ُخُذهُ  شد که باو معنای آیه این  بودهعلم  معنای بهآیه طعام در این ؛ الَِّذي يََ ُخُذُه َعنَّ

در  ( ؛50: 1، ج1365)ر.ک؛ کلینی،  گیرد انسان باید بنگرد علمش را از چه کسی فرا می

که هم قابل انطباق بر مصادیق حسّی و هم  یمعنای فراگیر طعاماین بیان لطیف، در مفهوم 

 طعام بدن و :قسم استطعام دو زیرا  است.ب شدهالح ،قابل انطباق بر مصادیق معنوی باشد

ولی مصداق بودن علم  ،تر است چه مصداق بودن نان برای طعام محسوس گر ؛طعام رو 

توان  در بررسی یک آیه، نمیکه  حاصل آن .تر است برای طعام دقیق ،که غذای رو  است

 (.422 ،ب:1333به مصادیق حسّی و معنوی اکتفا نمود)ر.ک؛ همو، 

 . ممنوعیت قیاس و استحسان01

ای، در فهم معارف قرآنی و استناد به آن، نباید از قیاس و استحسهان،   در مطالعات میان رشته

عبهارت اسهت از اجهرای حکهم     نامیهده شهده،   تمثیهل   ،منطق که در دانش قیاسبهره گرفت. 

جهامع حقیقهی و   وجهودِ  قطهع بهه   داشتن بدون  ،ی دیگرئجزموضو  ی درباره ئجز یموضوع

وجود داشته  جامع حقیقی و علت مشترک حکم. اگر میان دو موضو ، علت مشترک حکم

( اگهر دربهارۀ یهک    336 :13، ج1331)همهو،  نهه تمثیهل.    ،قیهاس منطقهی خواههد بهود     باشد،

گفتهه شهود    ،، آنچه در جهت تقریر آنیا نفی وجود نداشته باشداثبات  ایدلیلی برموضو ، 

( زیهرا آنچهه از   10 :2، ج)همهان  اسهت.  داسهتبعا  ،و آنچه در نفی آن بهازگو شهود   ،استحسان

،ب: 1333آید، حکم قطعی و مفید یقهین نخواههد بهود )همهو،      دست می قیاس و استحسان به

توان از طریق قیاس و استحسان، چیهزی را بهه قهرآن نسهبت داد. )همهان:       (؛ لذا هرگز نمی33

144) 

 گیری بحث و نتیجه

اهلل جهوادی آملهی، چهه ضهوابط      دیدگاه آیتدنبال پاسخ به این پرسش که از  این پژوهش به

ای وجود دارد؟  رشته های علمی به قرآن در مطالعات میان روشی برای ارزیابی انتساب نظریه

 ها نشان داد که بر اساس این دیدگاه: برآیند کنکاش
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هها   انسهان  ۀبرای همو  هماهن آدمیان،  قرآن، زبان فطرت و با انسانیتزبان . اگرچه 1

 است؛ ولی باید ضوابط فهم روشمند قرآن، رعایت گردد. بفهم قابل 

انتساب نظریات علمی به قرآن، رعایهت شهش    اهلل جوادی آملی، در . از دیدگاه آیت2

ضابطه روشی  یل، الزم است: الف.آشنایی با علوم پایه، با پرهیز از جمود بر قواعد اعتباری 

پیونهد مسهائل   مهد نظهر قهرار دادن    . ههای قرآنهی ج   آن علوم ب. توجه به گونهاگونی گهزاره  

ههای علمهی در    مندی روشمند از عقهل و یافتهه   در قرآن د. بهره یختی با خداشناختشنا جهان

فهم قرآن هه.. پرهیز از جمود بر شأن نزول و مصادیق در عهین توجهه بهه آنهها و. ممنوعیهت      

 قیاس و استحسان

خصهوص   علهوم دیگهر، بهه    . با توجه به تشابه ظاهری الفاب قرآن کریم با مصطلحات3

، تطبیهق و  کتهاب و سهنت  معهانی وارههای   بهر  علوم اسالمی، جایز نیست معانی مصطلح آنهها  

دنبهال یهافتن    های عقلی قهرآن، نبایهد صهرفاً بهه     . بدین رو، در تبیین گزارهتحمیل شوند احیانا

 هایی برای تطبیق براهین قرآنی با براهین رایج فلسفی بود. قرینه

ای مورد توجهه قهرار    رشته های قرآن، در مطالعات میان گوناگونی گزاره . باید تنو  و4

گیرد و هین یافته علمی نباید بدون ارایه دالیل کافی بر قرآن، حمل و توجیه شود و در بیان 

 تمثیلی و تمثلی قرآن، باید به حقیقت، هدف و منظور از تمثیل و تمثل، توجه نمود.

، بها  یختی بها خداشهنا  ختشهنا  پیوند مسهائل جههان  تبیین . تفاوت بنیادین زبان قرآن در 5

ای باید لحاب گردد؛ زیهرا در روش قهرآن، کشهف     رشته زبان علوم تجربی در مطالعات میان

شهناختی، گهذرگاهی بهرای معرفهت خداسهت؛ ولهی در علهم،         هر حقیقهت و معرفهت جههان   

به علت فاعلی و غایی  شوند، در حالی که توجه ها، بدون مد نظر قردادن آن، تبیین می پدیده

 شته باشد.سزایی دا تواند در کشف ابعاد مختلف وجود آنها تأثیر به ها، می پدیده

های علمی، به صهورت   های عقالنی و یافته ای، باید از سرمایه رشته . در مطالعات میان4

های مدلل، بهره جست؛ بدین رو الزم است مطلبی به قهرآن   روشمند و با رعایت چهارچوب

ههای علمهی    اد داده شود، مخالف اصول روشن عقلی نباشهد چنهان کهه الزم اسهت یافتهه     اسن

متقن. با رعایت کلیه قوانین فهم متن قرآنی، با آن تطبیق یابد. ولی نباید گسهتره آیهات را بهه    
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شان نزول یا مصداق خاص محدود نمود یا در انتساب یک نظهر علمهی بهه قهرآن، از قیهاس      

 استحسان، استفاده نمود. اصولی یا تمثیل منطقی و

 پیشنهادها:

شده در این مقاله، نخست یک پیشنهاد به  گرفته و مطالب مطر  با توجه به تحقیقات صورت

منظور مدیریت و ارتقای دقت در مطالعهات   منظور ادامۀ مسیر پژوهش و سپآ دو پیشنهاد به

 شود: ای قرآن کریم، ارایه می رشته دانش میان

 *.پیشنهادات

ای قرآن کریم کهه در   رشته بر ضوابط روشی انتساب مطالب به قرآن در مطالعات میانعالوه 

ههای بنهایی و مبنهایی، امههری     ایهن تحقیهق، صهورت پهذیرفت؛ اسهتخراج ضهوابط و شاخصهه       

ای قهرآن کهریم، از دقهت     رشهته  ضروری است تا سنجش انتساب مطالهب در مطالعهات میهان   

 بیشتری برخوردار باشد.

ای  رشته ای موجود بر اساس ضوابط روشی مطالعات میانه ارزیابی نظریه .0

 قرآن کریم

توان بها   ای قرآن کریم در این پژوهه، می رشته با توجه به معرفی ضوابط روشی مطالعات میان

های ارایه شهده موجهود در ایهن مطالعهات را مهورد       برسی نظریات دیگر و تکمیل آن، نظریه

 ارزیابی قرار داد.

ای قرآن  رشته عنوان زیربنای مطالعات میان به یکرد سلبیروبرداری از  بهره .5

 کریم

ههایی کهه از معهارف قرآنهی وجهود       های علمی با برداشت از آنجا که در پاره ای موارد یافته

نماید، الزم است رویکرد سلبی نیز مهورد اسهتفاده   دارد، در نظر بدوی یا دقیق، ناسازگار می

ههای   های علمی بها آمهوزه   شناسایی مواردی است که یافتهمعنای  قرار گیرد. رویکرد سلبی به
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های رویکرد اثباتی را در اثبات صهحّت   قرآنی سازگاری ندارد؛ زیرا رویکرد سلبی دشواری

های علمی با واقع ندارد. حداقل آن است  های قرآنی و نیز مطابقت یافته فهم محقق از آموزه

 ن یک نظریه را نشان دهد.تواند محدودۀ صحت یا بطال که رویکرد سلبی می
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