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علم سبب شده است تا حمققان علوم خمتلف، اصول کلـی حـاکم   
. بر علوم و معارف بشری را با نگاهی متفاوت بررسی کنند

از این رهگذر، فلسفه علوم قرآنی نیز به عنوان یکـی از  
پایه اصول دانش های میان رشته ای اسالمی در صدد است بر 

و مبانی علم شناختی، ماهیت، مسائل، مبادی، کارکرد های 
علوم قرآنی و رابطه آن را با سایر علوم بررسی کند تـا  
افق های تازه تری از قلمرو معرفتی علوم قرآنی بـه روی  

.مهگان گشوده گردد

فلسفه علم، فلسفه های مضـاف، فلسـفه   : کلید واژه ها
.علوم قرآنی

پیش گفتار
وم از حلظـه پیـدایش و حركـت در مسـیر توسـعه،      عل

مهواره با فراز و فرودهای بسـیاری رو بـه رو بـوده    
تالش هایی در راستای توامننـدی علـوم   . اند و هستند 
به نیازهای طالبان آا صـورت گرفتـه   در پاسخ گویی

كه به دیده انصاف خدمات چشم گیری به مشار می آینـد  
گذرد و دامنه موضوعی با این حال، هر چه زمان می. 

و قلمرو معرفتی علوم وسیع تر می گردد، درک اینکـه  
علوم با چه مبانی و پیش فرض هایی و به کمک چه روش 
. هایی رشد یافته اند، در اهبام بیشرتی فـرو مـی رود  

و حیطه های علوم و معـارف بشـری بـه    چرا که مسایل
ی انـداز چشـم گونه ای در هم تنیده شده اند که داشنت

روشن از علوم و مبدأ و مقصـد آـا آرمـان عـده ای     
) م١۶٢۶ــ  ١۵۶١(گشته كه بـه گفتـه فرانسـیس بـیكن     

سودای این را در سر می پرورانند كه هـر دانشـی را   
). ٣۵حقی، . (در ملك خود فرود بیاورند 

بـا  فلسـفه علـوم  یا به تعبیر عام تر فلسفه علم
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علـوم و  بیشـرت این رویكرد و برای شفاف سازی هر چه
دانشـی مشـیر بـه علـم     . مرزهای آا پدید آمده است

ــود    ــر خــــــــــ ــورد نظــــــــــ مــــــــــ
به عبارت دقیق تر، جمموعـه  . و مركب از فلسفه و علم

ــم   ــی آن علـــــ ــه دومـــــ ــایل درجـــــ مســـــ
. که بر اثر نگاه بیرونی به یک علم پدید مـی آینـد  

در فلسفه یک علم می تـوان دربـاره آن علـم تصـمیم     
ی آن را دید و با نگاه گرفت، فعلیت ها و قابلیت ها

به اهـداف آن ، وضـعیت مطلـوب آن را ترسـیم و راه     
فلسفه ).٢٨٩الریجانی، (.رسیدن به آن را توصیه کرد

ای از در این عنوان به معنای علـم شناسـی و آمیـزه   
( منطق و روش شناسی ؛ و مراد ازعلم هم، علـم جتربـی  

science ( است)،۵و ۴۵سروش .(
اسـالمی  آن را در حوزه علـوم  فلسفه علوم كه برخی 

نام گذاری كرده اند، نقطـه مقابـل   فلسفه های مضاف
؛ مصـباح  ١/۵٣خسـروپناه،  . (فلسفه مطلق قـرار دارد 

در این فلسفه ها تکیـه بـه مفروضـات    ). ٧٢/ ١یزدی،
علم مضاف الیه و آرا و روش های عاملان آن علم است، 
اما در فلسفه مطلق بدون پای بندی بـه مفروضـات آن  
علم و با نگاهی بی طرفانه از هستی بـه حنـو عـام و    

.مطلق حبث می شود
رؤوس مثانیـه اساس حبث در این نوع فلسفه ها، مهـان  

تعریـف،  : در میان گذشـتگان اسـت کـه عبارتنـد از     
موضوع، غرض و غایت، منفعت، مرتبه و جایگـاه آن در  

؛ مفتـونی  ٢خوانسـاری، .( آن علـم های تعلیمو روش 
).۵٧ـ ٣٩،
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خبشی از این فلسفه هاست که کمرت فلسفه علوم قرآنی

بدان توجه شده است؛ بـه حـدی کـه امـروزه، اقـدام      
. مناسبی در معرفی و شناسایی آن صورت نگرفتـه اسـت  

نگاشته های چندی که در ایـن مـورد وجـود دارد بـه     
امـا بـا   . نپرداخته اندبررسی مهه جانبه و دقیق آن

وجود این، برای فهم ابعادی از موضوع مورد نظر مـی  
درآمدی بـر  : آثاری چون . توان از آا استفاده کرد

، حممد رضا صاحلی کرمانی، انتشارات جهاد علوم قرآنی
، ماهیت رشـته علـوم قـرآن   دانشگاهی دانشگاه هتران؛ 

اهلیـات  اجنمن علمی دانشجویی : مجعی از اساتید ، ناشر
فلسـفه علـوم   دانشگاه امام صادق ـ علیه السالم ـ ؛   

؛ ۴٠ـ ٣٩، علی نصـیری، جملـه قبسـات، مشـاره     قرآنی
، علـی اوسـط   علوم قرآنی، چیسـتی، چگـونگی، چرایـی   

.باقری، جمله قرآن شناخت ، مشاره اول

چیستی فلسفه علوم قرآنی
سؤال از چیستی و ماهیت یک علم، اساسی ترین پرسش 

. و هویت شناسی آن علم به مشار می آیدناختیمعرفت ش
در مورد دانش علـوم قرآنـی و   ). ۵۶۶صلیبا، : نک( 

فلسفه آن نیز ورود به فضای این گونه حبـث هـا شـرط    
.الزم فهم معترب و درست ما از آا خواهد بود

بر این اساس، فلسفه علوم قرآنی را می تـوان بـا   
ز الگوی معرفی و اقتباس ارجوع به فلسفه دیگر علوم

جمموعه مباحثی که به بررسی : آا این گونه شناسانید
مسایل، مبادی، غایات، روش حتقیـق، و ارتبـاط علـوم    

و نسـبت بـه   قرآنی با دیگرحوزه های علوم نظر دارد 
: نـک . ( علوم قرآنی معرفىت درجه دوم حمسوب مـى شـود  
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).٢/١۵٩٨؛ خرمشاهی، ٢و ١خسروپناه،ج
کلیت علوم قرآنی با مهه اجزای آن حمور این مباحث، 

و نیز سؤاالتی است که رویاروی این کـل قـرار دارد؛   
ت و چه تصویری قابل فرآیند نزول قرآن چیس: از قبیل

توان ارائه داد؟ آیا قرآن كه مبین و فهم از آن می
روشنگر است به متشاهبات وجممالت نیاز دارد؟ چرا برخی 

و ه است؟ با چه روشآیات نسخ و حكم آا برداشته شد
آیـات  ) منطـوق و مفهـوم  (ابزاری می توان به مدلول 

دست یافت ؟ آیا روشی جامع برای حتلیـل گـزاره هـای    
این دانش نـوین کـه   ...  علوم قرآنی وجود دارد؟ و 

و مبانی دانـش مضـاف الیـه    ١برای ساماندهی  مبادی
خود ونظارت بیرونی بر آن پدید آمده، به دنبـال آن  

ا شفاف سازی ماهیت و حمتوای معرفتـی دانـش   است که ب
های قرآنی، شیوه های ارزیابی، انواع جهت گیری هـا  

به . و رویکردها و گرایش های علمی آن را بررسی کند
عبارتی، نقش مبانی و زیرساخت علوم قرآنی را بـازی  
کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

. ( و بــه حنیــف و فربــه شــدن مســایل آن کمــک منایــد
).٢٢٢نصیری،

ن درحـوزه مطالعـات علـم شناسـی     بیشرت اندیشـمندا 
اعرتاف دارند که فلسفه هر علم تصحیح و تنقیح مبادی 
و مبانی تصوری و تصدیقی و جمموعه بایدها و هست های 

مـراد از مبـادی   . مبادی خود به مبادی تصوری و تصدیقی تقسـیم مـی شـود    . ١
مقصود . و تعریف موضوعات و حمموهلای مسائل آن استتصوری، تعریف موضوع آن علم

ه شده ای است که در آن علم به کـار  از مبادی تصدیقی، اصول موضوعه و پذیرفت
. می آید

) . ٣٩ـ ٣٨صاحلی کرمانی، .( دیگر حبث و بررسی می شوند
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صـرف دانشـی گزارشـی و    ). ۶٢جعفـری، . (آن علم اسـت 

حکایتگر نیست که اطالعاتی مبنی بر تاریخچه آن علـم  
دارد تا بلکه بر عکس، تالش. و مقدمات آن ارائه دهد

با بررسی مبادی و مبانی علوم قرآنی، به پـژوهش در  
بایسته هـای پژوهشـی ایـن حـوزه معرفتـی بنـا بـر        
ضروریات عصری و کشـف مناسـبات آن بـا سـایر علـوم      

و روشن مناید که دانش علـوم قرآنـی در   . توصیه مناید
فرآیند ادراک دینی وفهم قرآنی افـراد نقـش مـؤثری    

مکـان هـای جدیـدتری از    دارد و باعث می شـود تـا ا  
.   حقیقت مباحث و مسایل قرآنی آشکار شود 

مسایل فلسفه علوم قرآنی
اختالف در برداشت و تفاوت در نگـرش بـه ماهیـت و    
چیستی و دامنه موضوعی فلسفه علوم قرآنی تأثیر چشم 

زیـرا  . گیری در ترسیم و تصویرسازی مسـائل آن دارد 
وم قرآنـی نـزد   آن گاه که شیوه کشف ماهیت فلسفه عل

شخصی به تأمل در عینیت موضوعات علوم قرآنی موجـود  
در کتب علوم قرآنی و تعامل آا با یک دیگر وابسته 
باشد، نوع مسائل فلسفه علوم قرآنی از نگاه او بـا  
کسی که با واکاوی و مقایسه فلسـفه علـوم و مفهـوم    
سازی اصطالحات آن به قلمرو فلسفه علـوم قرآنـی راه   

آنچه مهم مـی منایـد ایـن    . فرق خواهد داشتمی یابد 
است که بیان مسائل فلسفه علـوم قرآنـی بـه هـر دو     
شیوه ممکن است؛ اما روش مطلوب، ورود به عرصه فلسفه 
علوم یا فلسفه های مضاف و کشـف مسـائل ایـن گونـه     

.دانشهاست
: مهم ترین مسائل فلسفه علوم قرآنـی عبارتنـد از  
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ع آن، روش اسـتدالل در  تعریف علوم قرآنی، بیان موضو
علوم قرآنی، ماهیت قرآن و توجه بـه مصـدر وحیـانی    

معصـومین ـ علـیهم    ) سـیره (آن، نقش اقوال و افعال 
السالم ـ در فهم قرآن، تفکیـک غـرض و غایـت احکـام      
علوم قرآنی، توانـایی علـوم قرآنـی در حـل مسـائل      
جدید، حتدید و کمی کردن مفاهیم علـوم قرآنـی، نقـش    

ه های علوم قرآنـی، مقایسـه متـدولوژی    عقل در آموز
حتقیق در علوم قرآنی در بـین گذشـتگان و آینـدگان،    
گفت وگو از اهداف و مقاصد علـوم قرآنـی، قلمـرو و    
جایگاه معرفتی آن، رابطه آن بـا سـایر علـوم، روش    

. ( شناسی حتقیق در موضوعات آن، منابع علـوم قرآنـی  
) ٢و ١خسروپناه ،ج: نک

فسـیر قـرآن را یکـی از مسـائل     برخی روش شناسی ت
فلسفه علوم قرآنی دانسته و به معنای بررسی اصول و 
قواعدی که در تفسیر و تبیین مراد خداوند از آیـات  

ـ ۴۶ایزدپناه، . ( اندبه کار می رود  به کار برده
۴٧. (

هـر علـم   ) متـدولوژی (تردیدی نیست که روش شناسی 
؛ )٢۵نوالی،( . آیدجزئی از فلسفه آن علم به مشار می

ولی باید دانست که دانش تفسیر اگر چه نزد گذشتگان 
ـ ٩٠سـیوطی، نـوع   (ضمن دانش علوم قرآنی حبث می شد 

، اما امروزه دانشی مسـتقل بـه   )۴١؛ زرکشی، نوع٩٣
مشار می آید کـه بـا مبـانی و اصـول موضـوعه خـود،       
مفسران قرآن را در فرآیند فهم قرآن کمـک مـی کنـد    

و جالب اینجاست کـه دانـش   ) ٣۵١نش، رجبی و مهکارا(
علوم قرآنی خود ازمجله دانشهایی گردیـده کـه مفسـر    
قرآن باید آن را در کنار دیگرعلوم اسالمی فرا گیرد 
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تا هبرت بتواند راه پـر پـیچ و خـم تفسـیر قـرآن را      

از مهـین رو، روش شناسـی تفسـیر قـرآن را     . بپیماید
یر به مشار باید یکی از مباحث اساسی دانش فلسفه تفس

. آورد نه فلسفه علوم قرآنی
مهچنین، برخی نگرش شناسی را زیربنـای روش شناسـی   
دانسته، معتقدند حبث از روش شناسی علوم قرآنـی منـی   
تواند بدون طرح انواع نگرشها و نوع نگرش مطلوب به 

به مهین جهت، هفت نگرش کالن بـه  . قرآن به اجنام برسد
روشی خاصی را در فهم قرآن شکل می گیرد که هر کدام

و نگرش عامیانـه، نگـرش فلسـفی   : آن توصیه می کنند
، نگرش انقالبـی و  )اخبارگرایانه(عقالنی، نگرش نقلی 

بر این اساس، روش شناسی ). ۴٧ایزدپناه، ( و مطلوب 
: علوم قرآنی بر چهار مبنای مهم اسـتوار شـده اسـت   

هویت شناسی علوم قرآنی، جایگـاه روش شناسـی علـوم    
قرآنی در میان روش شناسـی هـای دیگـر، رابطـه روش     
شناسی با نگرش شناسی ما به قرآن و متـایز و تشـابه   

).۵٣ـ۵٢مهان،( روش شناسی های مطرح در علوم قرآنی
با دقت در مطالب مربوط به چیستی و دامنه فلسـفه  

ه سـخن از هویـت و   علوم قرآنی،  روشن مـی شـود  کـ   
ماهیت علوم قرآنی به فلسفه آن مربوط اسـت نـه روش   

و تردیـدی نیسـت   ) ۶٢جعفری،: نک(شناسی علوم قرآنی 
که استوانه های حبـث روش شناسـی علـوم قرآنـی بسـی      
فراتر از موارد مذکور است که در واقـع بـه جوانـب    
گوناگون متدولوژی حتقیق در علوم قرآنی مـی پـردازد   

و آن رویکردهـا و رهیافـت هـای حمققـین    که از جمرای 
اندیشمندان علوم قرآنی بـا اهتمـام بـه جایگـاه و     
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.آثار معرفتی آن بررسی می شود
برای داشنت درکی درست از مسائل این دانش باید به 

:نکات ذیل توجه داشت
مسائل علوم قرآنی چگونه پیدا می شوند؟ ذهن آدمی 

عنا و کارکرد چگونه با آا آشنا می گردد؟ ماهیت، م
گزاره های علوم قرآنی چگونه اند؟ مقام باید و هست 

در گزاره های آن چگونه است؟ 
منشأ پیدایش آموزه های علوم قرآنی کدامند؟ آیـا  

هردوره بنا برشرایط درونی و بیرونـی آن سـر برمـی    
را اراده و آورند؟ آیا مـی تـوان منشـأ مباحـث آن     

قانون خداوند یعنی حمتوای درونی خود قرآن دانست یا 
اینکه ذهنیت وذوق وگرایش طالبـان و پژوهشـگران آن   

در شکل گیری وظهورآا سهیمند؟ 
مبنای احکام و آموزه های علوم قرآنی چیست؟ چـرا  
بایــــــد بــــــه وجــــــود نســــــخ، حمکــــــم  

در قرآن قائل شد؟ آیا مبادی تصـوری  ...و متشابه و 
ــخص    و ت ــی مشــــ ــوم قرآنــــ ــدیقی علــــ صــــ

و متمایزند که بر اساس آا بتوان به کشفیات جدیـد  
در راستای فهم قرآن دست یافت یـا بـر مبنـای آـا     
بتوان کارنامه اندیشـمندان آن را بررسـی و صـحت و    

سقم اقدامات آا را معین منود؟
آیا مباحث علوم قرآنی در مهـه جـا یکسـان اسـت و     

یکسانی وجود داشـته باشـد؟   باید یک دستگاه معرفتی
آیا مسائل این علم در طول زمان ثابت و الیتغیرنـد؟  
یا در زماای بعد به تناسب رشد و رکود جامعه حتـول  
پیدا می کنند؟ آیا مسائل این دانش نـزد فـریقین ـ    
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شیعه و سنی ـ متفاوت هستند؟ رهیافتهای جدیـد بـین    

) .٢و ١خسروپناه ، ج: نک( این دو گروه کدامند؟
نکته مهم این است که ماهیت مسائل این دانش جدید 

بررسـی رویکـرد علمـا    : درباره ی ایـن مـوارد اسـت   
واندیشــمندان علــوم قرآنــی ازحیــث اعتبــار، روش و 
غایت؛ کشف وحدت موضوعی و ارائـه تصـویری روشـن از    

نـش؛ بررسـی تطـور و    ارتباطهای بین موضوعی ایـن دا 
تنوع دانشهای قرآنی و کمک به فربـه گـی و پربـاری    
آا؛ ارائه مالکهای صحت و اعتبار گزاره هـای دانـش   
علوم قرآنی؛ آگاهی از فرآیند شکل گیـری نظریـات و   
معلومات درباره ی این دانش؛ کشف کاستی هـا و ضـعف   
ســازواره مباحــث آن؛ بررســی ســازوکارها، اصــول و  

شکل گیری، روش شناسی علوم قرآنی؛ طرح مبانی، روند 
پرسش و پاسخ در مسائل علوم قرآنی ؛ متدولوژی حتقیق 
در علوم قرآنی و چگونگی فرآینـد پـژوهش مطلـوب، ؛    
: نوع ارتباط و پیوندهای علوم قرآنی با علومی چـون 

فقه، اصول فقه، حدیث، کالم، فلسفه، تاریخ، تفسیر و 
مدهلای مطلـوب جهـت   علوم بالغی و زبان شناسی؛ ارائه

هبره گیری از مبادی تصوری و تصـدیقی ایـن دانـش در    
.فهم درست از شریعت و قرآن

برای منونه به برخی از مسایل و کارکردهای فلسـفه  
علوم قرآنی اشاره می گردد تا زمینه مناسـبی بـرای   
پژوهش های علم شناسانه در حوزه قرآن شناختی فراهم 

:گردد

قرآنیالف ـ چیستی علوم 
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فلسفه علوم قرآنی در راستای مفهوم شناسی و بیان 
به صورت یک مرکب اضـافی و امهیـت   علوم قرآنیاصطالح 

حمتوایی آن به ما می آموزد که در یک نگاه جامع نگر 
:به این نکات باید توجه داشت

این مرّكب اضاىف، یعىن علوم القـرآن، بعـد از   :اول
فـىن كـه شـامل مهـه     

بنـابراین مـدلول   . علوم خـادم در فهـم قـرآن اسـت    
تضایفى قبل از نقل آن، با مـدلول اصـطالحى بعـد از    

گــویى علــوم القــرآن، بعــد از  . آن، مغــایرت دارد
علمیت، وحدتى انتزاعى یافتـه و یـك علـم اسـت كـه      

اى است كه به طور خاص، خـادم  مسائل آن، علوم خمتلفه
).٢٩لی دزفولی،کما. ( فهم قرآنند

بنا بر مفهوم لغوی، علوم قرآنی هر علمی را :دوم
که با قرآن ارتباط داشته باشد در بـر مـی گیـرد و    
مصادیق آن می تواند علم تفسیر، علم قرائـات، علـم   
رسم اخلط، علم اعجاز قرآن، علم اسـباب نـزول، علـم    
اعراب قرآن، علم غریـب القـرآن، علـوم دیـن، لغـت      

). ١/٢٧زرقـانی، : ک.ر. (باشـد ) ویعلوم ادبی و لغـ (
اما در یک معنای موسع مراد متام علومی است کـه هـم   
از قرآن استنباط شوند و درخدمت قرآن و در راسـتای  

و آرمان قرآن به کـار آینـد و هـم قـرآن را     مقاصد
مورد حبث قرار دهند و صاحب خود و نیـز مفسـر را در   

دپنـاه،  ایز(نیل به معارف قرآن و فهم آن کمک منایند
؛ عبدالرمحان ۶ـ ۵قاضی، ؛٧عرت، : ؛ به نقل از۴۵-۴٣

).٣٩العک،
علـوم للقـرآن،   : استفاده از تعـابیری چـون  :سوم

واعـظ زاده  (علوم فی القـرآن، علـوم حـول القـرآن     
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ـ ٢۵؛ طالقـانی،  ٢۶ـ ٢٣؛ شاکر، ١۶ـ ١/٩خراسانی،

از سویی گواهی روشن بر توسع دامنـه موضـوعی و   ) ٣٠
تی این علم و از سوی دیگر نکته سـنجی در  گسرته معرف

مرزشناسی دانشهای مرتبط و مستند به قرآن اسـت بـه   
گونه ای که دیدگاه حصر علوم قرآنـی در علـوم اخـذ    

اعتقادات، فقه،اخالق، شـناختهای  : شده از قرآن مهچون
عام و کلی درباره انسان، هسـتی، طبیعـت، گیاهـان،    

. می منایدتصحیحرا تعدیل و) ٧عرت،(آمسان و افالک 
گنجاندن مهه علوم از مجله علوم اوائل مثـل  :چهارم

طـالع  (طب، جدل، هیئت، هندسه، جـرب، مقابلـه، جنامـه   
و غیر آا در تعریف علوم قرآنی بر گرفتـه از  ) بیين

است که ) گفتار مشهور ابن مسعود(این تصور باسابقه 
هر که به دنبال علم است باید در معانی قرآن تـدبر  

اید و به تفسیر آن بپردازد؛ زیـرا علـم اولـین و    من
در ). ۴/٣٣؛ سیوطی،١/١٠٠زرکشی،( آخرین در قرآن است

حالی که چنین نیست، زیرا بشر با تالشهای فکری خویش 
بدان علوم دست یافته هرچند که اشاراتی در قرآن به 
این علوم شده است و این به معنای اقتباس مهه مسائل 

.یستآن علوم از قرآن ن
علوم قرآنی به عنوان مرکبـی اضـافی در دو   :پنجم

:معنا به کار رفته است
الف ـ معنای عام كه شامل هر علمی اسـت كـه بـه     

ای با قرآن در ارتباط باشد؛ اعـم از آنكـه در   گونه
خدمت قرآن باشـد یـا متخـذ از آن، و یـا قـرآن را      
موضــوع بررســی خــود قــرار داده، دربــاره ی آن حبــث 

. کندمی
ب ـ معنای خاص كه فقـط علـوم متخـذ از قـرآن را      
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رابطه بین این دو معنـا، عـام و خـاص    . شودشامل می
مطلق است؛ به این صورت كه معنای خنسـت اعـم اسـت و    

اوسـط  ( شـود  متام مصادیق معنای دوم را نیز شامل می
) .۴٠باقری،
حمدوده علوم قرآنی از دانش تفسـیر جداسـت و   :ششم

نش مستقلی است که موضوع آن قرآن علوم قرآنی خود دا
كریم است و آن را از جهات خمتلف مهچون کیفیت نـزول،  
قرائت، پیوند با حوادث عصر نزول، احکام و تشـابه،  

با . کندو مانند آن، بررسی میاعجاز، اصالت، صیانت
این وجود، مباحث علوم قرآنی نقش پیش نیاز را برای 

شینیان کسانی چون مفسر قرآن دارند به حنوی که در پی
طــربی، راغــب اصــفهانی، ابــن عطیــه، و صــاحب کتــاب 

و سیوطی و در معاصرین آیت اهللا ) ١٢۴زرزور،(١املبانی
به این امر توجه ) رمحهما اهللا( خویی و آیت اهللا معرفت 

داشته و یا ایـن مباحـث را در مقدمـه تفسـیر خـود      
را مقدمه االتقانآورده اند و یا مانند سیوطی کتاب 

( جممع البحرین و مطلع البدرینرای تفسیری به نام ب
التمهید فی علوم و آیت اهللا معرفت کتاب ) ١/٢٧سیوطی،

الوســیطرا مقدمــه تفســیری بــه نــام    القــرآن
البیان فی تفسیر و آیت اهللا خویی کتاب ) ١/٢٠معرفت،(

در مورد مؤلف کتاب املبانی لنظم املعانی دو قول مطرح شـده کـه طبـق یکـی     . ١
و حممد امحد بـن علـی العاصـمی از علمـاء بـزرگ      صاحب این اثر فردی به نام اب
و دیگری اینکه بنابر نظر دکرت سامل حممد حممـود  . خراسان در قرن پنجم هجری است

امحد شنقیطی استاد کلیة املتعلمین دانشگاه مدینه منوره کـه بـا دقـت در مـنت     
یثم کتاب و توجه به نقل مؤلف از مشایخش به ویژه ابوعبداهللا حممد بن علی بن اهل

این کتاب نوشته : 
از علماء مالکی قـرن پـنجم هجـری    » ابوحممد حامد بن أمحد بن جعفر بن بسطام« 

: رساله یا مقاله ای به نام: بنگرید( است 
.)رتنتبرگرفته از این( از شنقیطیاملؤلِّف
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که بـه اجنـام   را مقدمه تفسیری  قرار دادندالقرآن

آن موفــــــــــــــــــق نشــــــــــــــــــدند
بنابراین، اینکـه افـرادی چـون    ). ۵٣ری،اوسط باق( 

زرقانی تفسیر را جزء مباحـث علـوم قرآنـی برمشـرده     
بر خطا رفته اند، مگـر اینکـه   ) ١/٣١زرقانی، ( اند

مدعی شویم انگیزه او این نبوده که متام کتب تفسیری 
از کتب علوم قرآنی حمسوب شوند بلکـه مـراد از علـم    

داختـه مـی   تفسیر قرآن كه در علوم قـرآن بـه آن پر  
شود، مباحث كلی و مبنایی درباره ی تفسیر قرآن مثل 
تعریف تفسیر، بیـان تفـاوت آن بـا تأویـل، اثبـات      
امكان و ضرورت تفسیر، منـابع تفسـیر، علـوم مـورد     

هـا مقدمـه ی   نیاز مفسر و غیره است كه متام این حبـث 
در . انـد تفسیر به معنای تالش برای فهم آیـات قـرآن  

قرآنی در فصل مربوط به تفسیر به عمل نیز كتب علوم 
گاه به تفسیر آیـات  اند و هیچهای یادشده پرداختهحبث

).۴١اوسط باقری،( اند وارد نشده
علوم قرآنـی یـک   «در پاسخ به این سؤال که :هفتم

علم خاص است یا علوم متعددی ذیل آن قرار می گیـرد  
باید » و اگر یک علم است چرا علم قرآنی گفته نشده؟

علوم قرآنی در شـکل جدیـد و معنـای مـدون آن     : گفت
بلکـه یـک علـم بـا     . دیگر شامل علوم متعـدد نیسـت  

مباحثی کلی و مهم است که هر یک جنبه ای از جوانـب  
قرآن را بررسی می کنند ؛ به طوری که موضوع هر یـک  

مبـاحثی  . از این جوانب، قرآن از منظـری خـاص اسـت   
و رسـم قـرآن   نزول قرآن، مجع و ترتیب و تدوین: چون

در مصاحف، اسباب نزول، حمکم و متشابه در قرآن، نسخ 
؛ صـاحلی  ٧٨ـ ٧٧پاکتچی ،: نک...(و اختالف قرائات و 
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). ٢٠ـ ١٩کرمانی ،
با تکیه بر سیره پیشینیان در تعریف موضوع :هشتم

( » کل ما یبحث فیـه عـن عوارضـه الذاتیـه    «علم به 
قرآنی را به ، می توان علوم) ١٠۴الشریف اجلرجانی، 

علـوم قـرآن، علـومی    : شکل فنی تری چنـین شناسـاند  
و اختصاصـی  هستند كه درباره حـاالت و عـوارض ذاتـی   

قرآن كریم حبث كرده و موضوع در متامی آا قرآن اسـت  
بر این اساس، علومی از قبیـل  ). ١٨صاحلی کرمانی، ( 

و نظـایر آـا از دایـره    صرف و حنو، معانی، بیـان، 
می شوند؛ زیرا گرچه این علوم در پرتـو  تعریف خارج 

اند و گرچه بـا توجـه   تأثیر قرآن جمید به وجود آمده
به قواعد و قوانین این علوم، آیات و كلمـات قـرآن   
را بررسی می کنیم، در عین حال، این علوم مسـتقیمًا  

كنند، و از علوم اختصاصـی قـرآن   از قرآن جمید حبث منی
.نیستند

هـای  ا عنایت به كاركرد دانشعلوم قرآنی را ب:م
كـه از  های فراهم آمـده درایـن زمینـه   آن و نگاشته

تعاریف ارتكازی پدیدآورندگان آا حكایت دارد، این 
هـای بیرونـی   ای از دانشجمموعه: گونه شناسانیده اند

قرآن كه برای شناخت ماهیت، حتـوالت تـاریخی، مبـانی    
م شـده  هـا و مطالعـات اجنـا   فهم و تفسـیر و فعالیـت  

).٢٢٧نصیری،(آیند كار میدرباره این كتاب به

ب ـ گسرته موضوعی علوم قرآنی
اندیشمندان علوم قرآنی، نگرشهای متعددی دربـاره  

برخی از آـا عبارتنـد   موضوعات علوم قرآنی دارند؛ 
:از
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زرکشـی وسـیوطی، دامنـه موضـوعات را     :نگرش اول
اجتـهاد  حمـدود سـاخته و بـا    ) ٨٠و ۴٧(درعددی خاص 

شخصی چنان توسعی بـه آن داده انـد کـه از یـک سـو      
مباحثی که از مجله عوارض اختصاصی و ذاتـی قـرآن را   

مربـوط  ) و ادبیـات و حنـو  (که مجلگی به حـوزه تفسـیر  
: هستند، ضمن دانش علوم قرآنی گنجانده اند، مانند 

، و نوع الربهاندر ۴نوع ( معرفة الوجوه و النظائر 
، و الربهاندر ١٨نوع ( یب القرآن ،غر)االتقاندر ٣٩

نوع ( بیان معانی برخی از حروف ) االتقاندر ٣۶نوع 
ــاندر ۴٧ ــوع الربه ــاندر ۴٠، و ن ــط ) ( االتق اوس

؛ از سوی دیگر با مرزبنـدی خـود راه را   ) ۴٧باقری،
بر مسائل جدیدتر بسته که این خـود بیشـرت بـه جهـت     

شرایط و اقتضای شرایط و مالزمت ظهور مسائل جدید با
اما فی اجلمله در اندیشـه برخـی   . وضعیت های نو است

از معاصران در طرح جدول موضوعات علوم قرآنی تأثیر 
گذاشته به گونه ای که احساس می شود غالب کتب علوم 
قرآنی در بردارنده مهان موضوعات و ادامه دهنده مهان 
مباحث هستند و این خود نقصی بزرگ بر پیکـره علـوم   

ه ت که به کمک فلسفه علوم قرآنی می توان بقرآنی اس
.حل آن اقدام منود

:نگرش دوم
گیـرد بـه دو   را که ذیل عنوان علوم قرآن قـرار مـی  

:دسته تقسیم کرده است
. کننـد ـ علومی که دربارة الفـاظ قـرآن حبـث مـی    ١

ن، علم مانند علم جتوید و علم قرائت، علم رسم القرآ
.عدد السور واآلیات والكلمات واحلروف

. کننـد ـ علومی که درباره ی معانی قرآن حبـث مـی  ٢
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تنزیـل و  : مانند علمـی کـه از کلیـات معـانی چـون     
تاویل، ظاهر و باطن، حمکم و متشابه، ناسخ و منسـوخ  

ــ  ١٠٨(حبث می کند یا علم آیات احکام، و علم تفسیر 
اشاره دارنـد کـه   البته ایشان به علومی نیز). ١٠٩

فقـه،  : قرآن عامل ظهور ونشر آا بوده است، ماننـد 
اصول فقه، کالم و فلسفه، معانی، بیان، صـرف و حنـو،   
تاریخ، علوم حدیث، علـم رجـال و درایـه و غیرآـا     

).  مهان(
عبدالعظیم زرقانی نیز ضمن قـرار دادن  :نگرش سوم

ات مسائلی از نزول تا مجع، قرائت، اعجاز، ترتیب آیـ 
دانش تفسیر و مسائلی که درباره قرآن حبث مـی  ... و 

کنند و عهده دار دفع شبهات از ساحت قرآن هستند را 
در قلمرو موضوعی و تعریف این دانش گنجانده به حنوی 
که حمتوای کتابش شاهد روشنی بر توجه زیاد ایشان به 

در ضمن ایشان تصریح دارد که موضوع . این مسائل است
رآن کریم و بررسی آن از هـر ناحیـه از   این دانش، ق

).١/٣١(نواحی مذکور در تعریف می باشد 
برخی از معاصران، مباحث علوم قرآنی :نگرش چهارم

:را سه گونه دانسته اند
ـ فلسفه علوم قرآنی که در آن از مبانی و مبادی ١

و مسائل آن اصول موضوعه علوم شودعلوم قرآنی حبث می
.قرآنی هستند

در آن اصول و مبانی قـرآن  : فه قرآن شناسیـ فلس٢
شناســــــی نــــــه علــــــوم قرآنــــــی حبــــــث 

موضوع آن، خود قرآن است و درآن با معلـوم  . می شود
از . خارجی یعنی قرآن سر و کار داریم نه علم شناسی

مهم ترین مسـائل آن ؛ تـاریخ تـدوین قـرآن کـریم،      
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امکان و فلسفه وحی، اعجاز قرآن، سبک شناسـی ادبـی   

احث مربوط بـه زبـان قـرآن، آیـات حمکـم و      قرآن، مب
متشابه و ویژگی ها و فلسـفه آن دو، حتریـف لفظـی و    

و مـدنی و تعیـین مصـداقهای آن،    معنوی، مفهوم مکی
وی . هشتند... شأن نزول آیات و چگونگی نزول قرآن و

این مسائل را الزمه فهم و شناخت حقیقت قرآن دانسته 
.دانستند میکه پیشینیان آا را علوم قرآن

ـ علم مسائل قرآنـی یـا دانـش نگـرش قـرآن بـه       ٣
دانشی که درباره شناخت مراد خداوند و نـوع  : مسائل

نگرش قرآن به مسائل مورد نیاز انسان به بررسی مـی  
پردازد، علم تفسیر خوانده می شود کـه بـا تـک تـک     

ایـزد  (آیات یا خبشی از آا سروکار دارد نه مهه آا 
).۴۴ـ ۴٣پناه،

بر اساس این نگـرش، منظـور از علـوم    :گرش پنجمن
قرآنی، مباحث و بررسی هایی است که درباره ی قـرآن  

ــ  ١: شده و در چهار موضوع اساسی قـرار مـی گیرنـد   
ــت    ــونگی دریاف ــزول آن وچگ ــت ن ــرآن وکیفی ــدر ق مص

ـ تـالوت و  ٣ـ کتابت ومجع ونسخ آن در مصاحف 9پیامرب
(هم آن ـ تفسیر قرآن و کیفیت ف۴قرائات آن 

٧.(
تأثري پذیری صاحبان این نگرش ها از میزان فهـم و  
برداشت شان از علـوم قرآنـی، روش و رویكردشـان در    
حتلیل و تبیني گزاره های علوم قرآنـی، اعمـال ذوق و   

تك بعدی یا چنـد بعـدی دانسـنت كـاركرد     سالیق شخصی،
و دامنــه علــوم قرآنــی، توجــه بــه مرزهــای علــوم 

با توجـه  (ثريگذاری و تأثري پذیری آا از یك دیگر تأ
عاملی مهـم در  ) به حیطه علمی و دامنه اطالعاتی شان
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تعدد نگرش ها از گسرته مباحث علوم قرآنی گشته اسـت  
و فلسفه علوم قرآنی درصدد است با مهـني سـنجه هـا و    

و مسائل علـوم قرآنـي مهـت    معیارها به تنقیح مبانی
. گمارد 

اه معرفتی علوم قرآنی  ج ـ جایگ
بی شک دانشی چون علوم قرآنـی کـه از مـنت جامعـه     
اسالمی با حموریت کتاب سر برآورده از جایگاهی ممتـاز  

امـا واکـاوی ایـن    . و آثاری سودمند برخوردار اسـت 
مسئله ما را با این پرسشها مواجه می سازد که علوم 
قرآنی برای چه آمده و به کجا می رود آیـا مقصـد و   

فی دارد؟ آیا پرداخنت به آن ضرورت دارد؟ جایگـاه  هد
آن در میان این مهه علوم کجاست؟ در واقع مـی تـوان   
در راستای فهم قرآن و معرفـت دینـی بـرآن اعتمـاد     
کرد؟ آیا در صورت شناخت مفاهیم قرآنـی و درک کـالم   

هدایت خبش اهلی، نیازی به آن وجود خواهد داشت؟ 
به قطع و یقین : گفتدر پاسخ به این پرسشها باید

ــیری را     ــی مســــ ــوم قرآنــــ ــش علــــ دانــــ
می پیماید که هم هدفمند و هم فایده خبـش اسـت و آن   
ــدگان   ــم خواننــــ ــه درک و فهــــ ــک بــــ کمــــ
و خماطبان قرآن و تسهیل قرائت، کتابت، حفـظ و عمـل   
ــر     ــنت تفکــــ ــورت  داشــــ ــه آن در صــــ بــــ
و تدبر مستمر در آن است که البته نشانه های آن را 

ف هر مبحث از علوم قرآنی پیـدا کـرد   می توان در هد
). ٢٧٣صاحلی کرمانی،(

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزول 
و کیفیت آن دو است، هدف هم اثبات خدایی بودن قرآن 
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ــی   ــص قرآنـــــــــ ــالت نـــــــــ و اصـــــــــ
و صیانت آن از هر گونه دخالت بشری است و هم دفع و 
ــبهات   ــه شــــــ ــویی بــــــ ــخ گــــــ پاســــــ

، زبـان و نـوع   و اشکاالت خمالفان به ماهیت منت قـرآن 
) گســـــــرته خطـــــــاب قـــــــرآن(خماطبـــــــان 

، و آن )جنبـه جهـان مشـولی آن   (و قلمرو موضـوعی آن  
زمان که از مکی و مدنی بودن آیـات و سـور، حمکـم و    

سخن می ... متشابه، نسخ، جممل و مبین، عام و خاص و 
گوید، درصدد شناسایی راههای فهم هبرت آیات و سـور و  

لـی موجـود در آیـات    دقت در قراین ادبی، لبـی و عق 
.برای شناخت هبرت مراد خداوند است

افزون بر این، علـوم قرآنـی مهپـای دیگـر علـوم      
اسالمی در یک سلسله منسجم و در هم تنیده عهـده دار  
دفاع از دین و ارائه راهکارهایی در جهت فهم و نشر 

از مهین رو، یکی از حلقه . معارف اسالمی و قرآنی است
تشکیل می دهد کـه فقـدان آن بـه    های این جمموعه را 

مثابه رخنه معرفتی در مسیر معرفـت دینـی و قرآنـی    
یک گواه روشن بر ایـن امـر، توجـه    . قلمداد می شود

عده زیادی از مفسران قرآن به اطالع از علوم قرآنـی  
به عنوان یکی از علـوم الزم در مسـیر تفسـیر قـرآن     
ث است؛ به گونه ای که مقدمه تفسیر خود را به مباحـ 

تک تک موضوعات علوم قرآنی جهت تسـهیل درک خماطبـان   
گـواه دیگـر، هبـره گیـری دیـن      . خود هبره جسته انـد 

پژوهان از مباحثی چـون وحـی و چگـونگی آن، اعجـاز     
در بیـان  ... قرآن، سالمت قرآن از حتریف و تغییـر و  

. ن دین ماهیت و کارکرد و زبا
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شاید بتوان مدعی شـد، بیشـرت مباحـث علـوم قـرآن      
ــیش ــه و پــ ــرآن مقدمــ ــم قــ ــاز فهــ ــد نیــ انــ

و بدون شناخت آا، اساسًا فهم قرآن به عنوان کتابی 
آمسانی ممكن خنواهد بود؛ از این رو برخی معتقدند کـه  
علوم قرآن مطابق اصطالح مرسوم روزگار مـا آن دسـته   

رهـا و راهربدهـاى فهـم    دانشهاىي است كه مبـاىن، ابزا 
و از نظر سـاختار دروىن  . منایدقرآن كرمي را تسهیل مى

اى از این علوم در راستاى باور به اصـالت مـنت   پاره
مهانند وحى، اعجاز، تدوین قرآن و حتریـف  . وحیاىن است
در كنار حمور یاد شـده ركـن دیگـرى از    . ناپذیرى آن

ه بـه  جمموعه دانشهاى درباره ی قرآن، علومى اسـت كـ  
آید کـه از  طور مستقیم در قلمرو فهم وحى به مشار مى

( یاد می شود » اصول و مباىن فهم قرآن«آن به عنوان 
). ١۶سعیدی روشن، علوم قرآن، 

بنابراین برخی از مباحث علوم قرآنی نقش راهربدی 
در صیانت از قرآن و کمک به فهم آن دارنـد و بـرای   

، آمسانی و از سـوی  حبث اعجاز قرآن كه بدون آن: مثال
خدا بودن قرآن اثبات خنواهد شد؛ و فهم كامـل قـرآن   

یا اگر آیات ناسخ ومنسوخ را درست . حاصل خنواهد گشت
. نشناسیم، در فهم آا به مشكل دچارخواهیم شد

(اگر ندانیم آیـاتی چـون   
كـه جنگیـدن بـا    ، آیـات قتـال  )۵/توبه()

مشركان را واجب كرده، ناسخ آیات صفح و در گذشنت از 
آاست، در فهم مقصود خداوند با مشكل مواجه خواهیم 

؛ یا در حبث اسباب نزول این هـدف  )۵٢اوسط باقری،(شد
زیرا مهواره در این موضـوع بـاور   . عینی تر می مناید

دانشمندان بر این بوده است که شـناخت تفسـیر آیـه    
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ن وقوف به قصه و بیان سبب نـزول آن ممکـن نیسـت    بدو
؛  بیان سبب نزول طریـق قـویی در   )واحدی نیشابوری(

؛ شناخت سـبب نـزول   )ابن دقیق العید(فهم قرآن است 
به فهم آیه کمک می کند؛ زیرا علم به سبب علـم بـه   

سـیوطی،  : ک.ر) (ابن تیمیـه (مسبب را به دنبال دارد
١/١٠٨.(

م قرآنی را می توان هم در نتیجه اینکه مباحث علو
حـــــوزه الفـــــاظ قـــــرآن و هـــــم معـــــانی  

از یـک سـو بـه    . و مقاصد آن مورد عنایت قـرار داد 
خماطبــــــــــان و مشــــــــــتاقان فهــــــــــم 
قرآن می آموزند که واژگان قرآن معجـزه بـوده و از   
ــارک     ــود مبـــ ــر وجـــ ــد بـــ ــوی خداونـــ ســـ

در طی فرایندی چند سـاله نـازل گشـته    9رسول اکرم 
ر مسیر معناداری و داللت خـود  اند، به گونه ای که د

مباحـث وحـی   ( از دخل و تصرف بشری بی نیاز هستند، 
حقیقـت و  : و اعجاز و داللتهای لفظی و معنـوی چـون   

ــبت   ــوق، مناســــ ــوم و منطــــ ــاز، مفهــــ جمــــ
). در این مورد کاربرد دارند... و سیاق و قرینه و

افزون بر این به پژوهشگران و اندیشمندان اسـالمی  

مــدنی، حمکــم و متشــابه، ناســخ و منســوخ نشــان از  
خصوصیات ذاتی قرآن در بیان اهداف خود و توجه دادن 
به این نکته است که فهم احکام و دسـتورات قـرآن و   

این مباحـث و تشـخیص   استنباط حکم از آن به دقت در 
باالخره اینکـه علـوم   . حدود و جایگاه آا منوط است

قرآنی با طرح این گونه مباحث درصدد ارائه الگوهای 
مناسب و مطلوب در جهت شـناخت خـدا و کـالم و پیـام     
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.اوست

د ـ مناسبات علوم قرآنی با سایر علوم
یکی از موضوعات مهم درباره ی هـر دانـش، میـزان    

اصله های آن با سایر دانشهای مـرتبط و  پیوندها و ف
مهخوان است که فلسـفه هـر علـم عهـده دار بیـان آن      

). ۶٢جعفری ،: نک(است
علوم در مسیر ظهور، رشد و رکود خود با مسـائل و  
حوادثی مواجه می شوند که به تنهایی توان عبـور از  
آن شرایط را ندارند از مهـین رو، از داده هـای یـک    
ــره   ــر هبــــــــــــــــــ دیگــــــــــــــــــ

بدیهی است که در چنین وضعی نوعی تـداخل  . یندمی جو
یا تعامل در مسائل آا صورت می گیرد کـه بسـا بـه    

. پیوندهای موضوعی و اهداف مشرتک منجر می گردد
علوم قرآنی کـه حلقـه ای از جمموعـه بـزرگ علـوم      
اسالمی اسـت خـود را در بسـیاری از مسـائل وامـدار      

علم رجال و علوم حدیث، (دانشهایی چون تفسیر، حدیث 
صـرف و حنـو،   ( ، تاریخ و سیره، ادبیات عـرب  )تراجم

، كالم، فقه واصول )معانی، بیان، بدیع و زبان شناسی
و در عمده مسائل قرآنی از کشـفیات و  . فقه می داند

ــ  ٣۶٩فتح اهلی، : نک( اطالعات آن علوم تغذیه می کند
از این رو، علوم قرآنی یک علم بین رشـته ای  ). ۴٨٢

از مهان روز اول شکل گیری خود با دانش هایی است که 
چون لغت، زبان شناسی، صرف و حنو، علوم ادبی، تاریخ 

).  ٨٧پاکتچی، .( ، زمینه های مشرتکی داشت
های اسالمی فوق سرچشـمه  مباحث علوم قرآنی از دانش

آبشخور اصلی آـا ایـن   تر گیرند و به عبارت روشنمی
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گر این مدعا درست باشد، که ا. ها هستنددست از دانش

توان برای علوم قرآنـی یـا   مفهوم آن این است كه منی
کم خبشی از مباحث آن اصالت ذاتی قائل شد و شاید دست

شود؛ مگـر  باره تقویت میتردید و شبهه برخی در این
آنكه بگوییم این امر به علوم قرآنی اختصاص نـدارد  

). ٢٣۵ـ ٢٣۴نصیری،( 
درمـورد ارتبـاط   :بـا تفسـیر  ارتباط علوم قرآنی 

علوم قرآنی نقش پیش نیـاز و کلیـد را بـرای مفسـر     
دارد و بدون آن، دستیابی به برخی مبـانی تفسـیر و   
فهم قرآن چون خدایی بودن قرآن، اصـالت مـنت قـرآن،    
سالمت آن از حتریف، امکان و جواز فهم قـرآن، تشـابه   

ر آیات و الیه الیه بودن معانی قـرآن، امکـان نسـخ    د
آیات، شرایط و اسباب نزول آیات، کشف قرائـت صـحیح   
آیات، در نظر داشنت مناسبات بین آیات، سور، قـراین  

امکانپــذیر ... متصــل و منفصــل در جریــان تفســیر و
.  نیست

از دیدگاهی نیز، تفسیر دانـش فهـم مـدلول آیـات     
در عرصـه آیـات اسـت كـه     قرآن و کارکرد این دانـش  

-غـایی علـوم قرآنـی نقـش    املقدمه وعلتدرجایگاه ذی
های علوم قرآنـی  كند؛ یعنی مباحث و گزارهآفرینی می

ساز مقدمات فهـم و تفسـیرآیات قـرآن    باید زمینهرا 
نظیر نقـش اصـول بـرای فقـه و منطـق بـرای فلسـفه        

).٣٢۵؛ فتح اهلی، ٢۴٠مهان، (دانست
نیز لزوم شناخت برخی 7وم در بیانات امامان معص

مباحث علوم قرآن برای تفسیر صحیح قرآن، تأكید شده 
بـه یكـی از قاضـیان كوفـه     7امیراملؤمنین علی. است
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: وی جواب داد» هل تعرف الناسخ من املنسوخ؟«: فرمود
١عیاشــی، (؛ » «: حضــرت فرمــود. »ال«
بنــابراین تفســیر صــحیح قــرآن و در مــواردی ). ١٢/
مكان اصل تفسیر قرآن، بر نتایج مباحث علوم قـرآن  ا

از مهین رو، برخـی از اندیشـمندان علـوم    . مرتتب است
( انـد  قرآن، آن را بسان كلیدی برای تفسیر دانسـته 

).۵۵اوسط باقری، 
در زمینـه ارتبـاط   :ارتباط علوم قرآنی با حـدیث 

علوم قرآنی با دانش حدیث هم باید دانست که یکی از 
ده حبث و بررسـی مباحـث علـوم قرآنـی نـزد      منابع عم

دانشمندان علوم قرآنـی، روایـات برجـای مانـده از     
و صـــحابه ایشـــان :و اهـــل بیـــت9پیـــامرباکرم

و دیگران بوده است به گونه ای که در اکثر موضوعات 
ــدیث   ــای حــــــ ــوان ردپــــــ ــی تــــــ مــــــ

فـتح اهلـی   : نـک ( و نقلی از حمدثین را مشاهده کـرد  
ش وحی، نـزول، مجـع قـرآن،    برای منونه در خب).  ۴٠٠،

حجم کثیری از روایات به چشم مـی  ... اسباب نزول و 
9خورد که از مسائلی چون کیفیت وحی بر پیامرباکرم 

و حاالت ایشان در دریافت آن، مراتب نزول قـرآن بـر   
و ثبـت و  و حنوه دریافـت 9آمساا و قلب پیامرب اکرم

مصحف مکتوب کردن آن، مراحل گردآوری و تدوین آن در
خـرب مـی   ... طی دورانی چند از حیات جامعه اسـالمی و 

.یا در مسائل دیگر. دهند
برخی بر این باورنـد کـه خاسـتگاه اولیـه علـوم      
قرآنی، حدیث بوده و آنچه درباره قرآن یا معـارف و  

یـا از  :های آن از زبـان پیـامرب و امامـان    آموزه
صحابه و تابعان نقل شده، در قالب احادیـث انعكـاس   
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رغم جدا شـدن و  افته و برای ما نقل شده است و بهی

استقالل علوم قرآن از حـدیث، مهچنـان هبرتیـن منبـع و     
آبشخور برای دستیابی به گـزاره هـای علـوم قرآنـی     

؛ ۴٠٠؛ فـتح اهلـی،   ٢٣۶نصـیری، (جوامع حدیثی هستند 
٧.(

« : کـه فرمودنـد  7اگر به این حدیث از امام رضا 

ــّلوا   ــا فتض ــاهبها دون حمكمه ــوا متش ــن ( » التتبع اب
توجه کنیم، بی شک روشن خواهـد گشـت   ) ٢/٢۶١بابویه،

مهـم علـوم   که این حدیث، هبرتیـن راهکـار را در حبـث   
قرآنی یعنی حمکم و متشابه و چگونگی فهم معنای آیات 
متشابه ارائه می دهد و آن ارجاع متشاهبات به حمکمات 
آیات و فهم مراد خدا از آن آیات بـه واسـطه آیـات    
حمکمی که در داللـت خـود روشـن و خـالی از احتمـاالت      

.بعیده اند
علـوم  :ارتباط علوم قرآنی با فقـه و اصـول فقـه   

نی با دانشهای مهم فقه و اصول فقه به خصـوص در  قرآ
زمینه هایی چون مكی و مدنی، نسخ در آیـات، اخـتالف   
قرائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

بـه  ( و حجیت تواتر یا عدم تواتر آا، سـبب نـزول   
، عام )خصوص موضوع عمومیت لفظ نزول نه خصوص سبب آن

ــوم      ــین، مفه ــل و مب ــد، جمم ــق و مقی ــاص، مطل و خ
قـراین کـالم، حجیـت ظـواهر     و منطوق، داللت الفاظ و 

ــات و  ــگ دارد ...آیــــ ــاطی تنگاتنــــ ارتبــــ
؛ زیرا قرآن اصـلی تـرین   )٣٨٩ـ ٣٧٨فتح اهلی،: نک( 
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منبـــــــع احکـــــــام و فروعـــــــات دیـــــــن 
از مهین حیث بر . و خنستین مصدر استنباط و تشریع است

فقیه است که عملیات استخراج و استنباط حکم را بـا  
نقـی زاده،  : نک(تکیه بر داده های قرآنی اجنام دهد

؛ زیرا تا بر او اهلی بودن و اصالت نـص  )١۶۶ـ ١٠١
موجود قرآن، امکان نسخ در آیات از طریق دانش علوم 

توانـد بـه قـرآن موجـود بـه      قرآنی اثبات نشود، منی
بـر عکـس   . عنوان منبع تشریع احکام اهلی استناد کند

آن نیز صادق است؛ تا بر دانشمند علوم قرآنی حجیـت  
آیات و نوع داللتها و قراین کالم خدا کـه بـر   ظواهر 

عهده علم اصول است مشخص نباشد، منـی توانـد اهـداف    

حتریف نشده است؛ زیرا اثبات حتریف ناپذیری قرآن بـه  
ــتگی دارد    ــرآن بس ــواهر ق ــت ظ ــات حجی ــک( اثب : ن

).١٧۴ـ ١٧٣جنارزادگان، 
نیز، دانشمندان علوم قرآنی در بررسی و از نگاهی 

استقصای آیات ناسـخ و منسـوخ از مراجعـه بـه فقـه      
های تشخیص آیـات  نیاز نیستند؛ چرا که یکی از راهبی

ای ای با آیـه ناسخ و منسوخ، امجاع عاملان بر نسخ آیه
( آیـد  دیگر است و این امجاع از طریق فقه به دست می

دان معنـا نیسـت كـه    البته این بـ ). ۵٧اوسط باقری،
ناسخ و منسوخ حبثی صرف فقهی است بلكه مـراد مـوارد   
كاربرد آن در فقه و تأثیر امجاع فقها در كشف مواضع 
نسخ در آیات است كه در واقع یك حبث ثانوی بـه مشـار   

.می آید
در مورد پیوند :ارتباط علوم قرآنی با سایر علوم

اریخ، طرفینی علوم قرآنی با دانشهایی چون کـالم، تـ  
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: سیره و ادبیـات عـرب بـا مهـه شـعب آن بایـد گفـت       
چـه  (

حقایقی را روشن منایند به جهت هبره ) عامه و چه خاصه
گیری آا از نتایج مطلوب در حبـث  اعجـاز قـرآن از    
مجله مباحث مطرح در علوم قرآنی است؛ یـا در حبـث از   

ری آا دیـدگاههایی را ارائـه و   صفات خدا و معنادا
بررسی منایند، به سبب طرح موضوع و فـن مهـم حمکـم و    
متشابه در علوم قرآنی اسـت؛ یـا اگـر قـرآن شـناس      

قبـل و پـس از نـزول    9توانسته درحاالت پیـامرباعظم 
گیری قـرآن، اهتمـام   قرآن، سیر تاریخی تدوین و شكل

و صحابه به تدوین وكتابـت قـرآن، كاتبـان   9پیامرب
وحافظان قرآن، برخورد خلفا ـ  اعم از دوران خالفـت   

و پس از آن ـ ، تـاریخ   7ابوبكر تا زمان حضرت علی
هـای قـرآن، قاریـان    شكل گیری خنستین تفاسیر و ترمجه

قرآن، اهتمام مسلمانان وتالشی كه برای نشر و ترویج 
و تـذهیب قـرآن   قرآن اجنام یافته، تاریخ خوشنویسـی 

کننـد بـه واسـطه توجـه زیـاد      نظریه پـردازی  ... و
و حفـظ سـیره معصـومین و    مسلمانان به دانش تـاریخ 

دیگران از فراموشی و نابودی اسـت و مهـه اینـها از    
نظـر از علـوم   مجله مباحث تاریخی هستند كه با صـرف 

ــاب ــی در كتـــــ ــاریخ قرآنـــــ ــای تـــــ هـــــ
و شاید هبرتین منبع در . و سیره به آا توجه شده است

ملان علـوم قرآنـی در موضـوعات    دستیابی و استناد عا
فــوق الــذکر مهــین تــاریخ و نقــل پیشــینیان باشــد  

).۴٣٢ـ ٣۶٩؛ فتح اهلی، ٢٣۶ـ ٢٣۵نصیری،(
اگر علومی چون لغت و اشتقاق، صرف، حنـو، معـانی،   

هایی كـه بـه اذعـان بسـیاری از     بیان و بدیع، دانش
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-نظران به بركت قرآن و برای شناخت و فهم عمیقصاحب
ـ ٢۴زرزوز،: ک.ر(ب آمسانی شكل گرفته اند تر این كتا

منـی بـود هرگـز دانشـمند     ) ١۴۵ـ ١۴۴؛ طباطبایی، ٢٨
علوم قرآنی و مفسـر قـرآن منـی توانسـت بـه ابعـاد       
گوناگون فصاحت و بالغت کالم اهلی پی برد و از رهگـذر  
ــان    ــه جهانی ــدا را ب ــاب خ ــی کت ــت حقیق ــا ماهی آ

.بشناساند

هـ ـ روش شناسی علوم قرآنی 
راد از روش شناسی، شناخت روشها و روی آوردهاست م

و سنجش شیوه ها، ابزارهـا،  و به تعبیر دیگر، بیان
مفهوم روی آورد بـه  . رهیافت ها و روشهای حتقیق است

مثابه طریقی برای نزدیک شدن به مسـئله و رهیـافتی   
برای شکار نظریه و به دام انداخنت فرضیه به کار می 

ش به عنوان ابزاری برای نقد رود، در حالی که از رو
. و ارزیابی فرضیه به دست آمده اسـتفاده مـی کنـیم   
و بنابراین روی آورد به مقام گردآوری متعلـق اسـت  

).٢٢٧قراملکی،( روش به مقام داوری 
را از نظـر اسـلوب حتقیـق و    ) به معنای عام(علوم 

و سـبك بررسـی مسـائل و اثبـات مطالـب      روش پژوهش 
علـوم عقلـی،   : ی كلی تقسیم كـرد هتوان به سه دستمی

بررسـی انـواع و   . علوم جتربی، علوم نقلی و تـاریخی 
و جزئی هـر یـك از   طبقات علوم و تعیین روشهای كّلی

گانه، علمی را به نـام متـدولوژی پدیـد    های سهدسته
آورده است كه احیانًا به نام فلسـفه علمـی نامیـده    

شـود  شود، چنان كه گاهی منطـق عملـی خوانـده مـی    می
).۶٧ـ ١/۶۶مصباح یزدی،(
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حبث از متدولوژی حتقیق در هر علـم، از مهـم تـرین    
موضوعات و مسائل فلسفه آن علم به مشار می آیـد کـه   
بر آن است تا راههای پردازش و پژوهش در آن علم را 

لذا از طریق آن می توان به . مورد واکاوی قرار دهد
ایی کـه  منابع شناخت آن علم دست یافت و با معیارهـ 

در اختیار ما می گذارد ضعف و کاستی های موجود بـر  
٤١ترابـی،  : نك(سر راه حمققان آن را شناسایی مناید 

).١٣؛ نوالی، ٢٢؛ شاله، 
در روش شناســی علــوم قرآنــی نیــز کشــف ایــن روی 
آوردها و روشها ابزاری مهم در جهت رسوخ در دامنـه  

رخنـه  مسائل آن و ارائه راه حلهای مناسـب در رفـع   
ــی   ــای معرفتـــــــــــــــــ هـــــــــــــــــ
و کاستی های موجود آن و نیز یافنت پاسـخهای مطلـوب   

آیا روش حتقیق در تعالی و رشـد  : برای این پرسشهاست
دانشهای قرآنی نقش راهـربدی دارد؟ رهیافتـها و روی   
آوردهای حتقیق در علوم قرآنی کدامند؟ آیا مطالعـات  

حصـرگرایی روش  (و پژوهشهای قرآنی روش واحدی دارنـد 
یا هر مسـئله ای از آن روش خمصـوص خـود را    ) ختیشنا

؟ عوامـل ناکارآمـدی   )کثرت گرایی روش شناختی(دارد 
در فرآیند حتقیق در علوم قرآنـی چیسـت؟ حمقـق علـوم     
قرآنی چگونه می تواند حتقیق را از حیـث اینکـه راه   
خود را طی می کند یا به احنـراف و بیراهـه مـی رود    

ت در حوزه علوم قرآنی بیازماید؟ وضعیت موجود حتقیقا
با وضعیت مطلوب آن از جهـت روش، موضـوع حمـوری یـا     
مسئله حمـوری بـودن حتقیـق و آرماـا چـه فاصـله ای       

آیا میان روش شناسی حتقیق با توسعه مسائل و دارند؟
قلمرو موضوعی علوم قرآنی و میزان حتول آن ارتبـاطی  
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آیا متدولوژی حتقیق در علوم قرآنـی فرآینـدی   هست ؟
ثبت در حل معضالت آن به مشار می آید؟ آیـا از ایـن   م

طریق می توان به فرآیند مطلوب حتقیق در علوم قرآنی 
دست یافت؟ 

رویکرد دانشمندان به مسائل این دانش عمـدًتا مـی   
گـزارش نظریـه   : تواند به یکی از این موارد برگردد

، بیـان علـل و عوامـل    )رویکـرد توصـیفی  (یا پدیده 
، کشف پیش فرض هـا و  )ویکرد تعلیلیر(پیدایی نظریه 
، مـدلل سـاخنت بـاور و    )رویکرد حتلیلی(لوازم نظریه 

، داوری )رویکرد اسـتداللی ( 
و ارزیابی نظریه و کشـف میـزان مطابقـت داشـنت یـا      

/ ١خسـروپناه،  ) ( رویکرد نقدی(نداشنت آن با واقع 
٧٣(

سه روش نقلـی،  علوم قرآنی در بیان مسائل خود از 
؛ ٢۴۶نصـیری،  ( عقلی و حتلیل زبانی هبره جسته اسـت  

البته باید به این نکته توجه داشت ). ۵٢٩فتح اهلی، 
که هدف از این حبث، حصر عقلی روشها در حـوزه علـوم   

چون برای هر حمقق علوم اسالمی حمرز است ١قرآنی نیست؛
که مبادی معرفت انسان بر حس و جتربه، عقل و برهان،

مشـتمل  ) خمصوص انبیا(کشف بی واسطه و معرفت وحیانی 
و نوع نگرشها و حتلیلها هم ) ٣٩٠سعیدی روشن، (است 

الزم به ذکر است، تکیه بر این روش ها به مفهوم احنصـار روش شناسـی حتقیـق    . ١
نیست؛ زیرا از دانش علوم قرآنی كه عهده دار ارائه راهكارهـای مناسـب جهـت    
فهم قرآن و دفاع از آن در برابر شبهات و هجمه های گونـاگون نظـری و فكـری    

یكردهایی  كه به حنوی با سـاختار  است، انتظار می رود كه به متامی روشها و رو
ی و آرمان آن سازگار است هبا داده و زمینه بررسی دقیق تر و كارآمدتر را برا

از این رو، می توان از امكـان بررسـی علـوم    . حمققان قرآن اندیش فراهم مناید
سـخن بـه   ... قرآنی با رویكردهای زبان شناختی، معنا شناختی، حتلیل حمتـوا و  

. میان آورد
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. در این مسیر مستقل هستند

. فقیه و متکلم و فیلسوف به طور قطـع متفـاوت اسـت   
و جهــت گیــری خاصــی چــون هــر کــدام از یــک ذهنیــت

ن روشـی خـاص را در حتلیـل    برخوردارند که بر اساس آ
قضایا در پیش می گیرند، با این حال ممکن است مراتب 
. و وجوه خالف و وفاق هم میان آا وجود داشته باشـد 

شکل بارز این تنوع را می توان در فقهایی دیـد کـه   
به جهت تالش در تفسیر قرآن از مباحـث علـوم قرآنـی    

خـویی  هبره جسته اند؛ مثل شیخ طوسی و مرحوم آیت اهللا
در شیعه، ابن عطیه، طربی و قرطبی در اهل سـنت، یـا   
در متکلمین و فیلسوفانی که به فراخور حتقیقات دیـن  
شناسی و قرآن شناسی خـود بـه مباحـث علـوم قرآنـی      

عالمه طباطبایی و شهید مطهـری  : پرداخته اند؛ مانند
در شیعه ، فخر رازی در ... و آیت اهللا جوادی آملی و 

جه این عملیات و بررسی و حتلیل مسائل اهل سنت و نتی
از سوی هر حمقق، کثرت گرایـی روش شـناختی در عرصـه    

.علوم قرآنی  خواهد بود
بر این اساس، دانش علـوم قرآنـی از آن جهـت کـه     
ــی    ــای قرآنــ ــزاره هــ ــین گــ ــه آن تبیــ وظیفــ
و قابل فهم منودن و دفاع از آا در مقابل سـؤاالت و  

الزمه این تنوع در این . شبهات است روش واحدی ندارد
است که به تبع جتدد در فهم خماطبان و نو شدن شـبهات  
و سؤاالت، روش حمقق علوم قرآنـی نیـز نـو مـی گـردد      
هرچند که ابتنای آن بر دو روش نقلی و عقلـی امـری   
ضروری است؛ چون عمده مباحث آن در مرحله شکل گیـری  

.و حتلیل مباحث بر روایات و درک عقلی مبتنی اند
در مورد کـاربرد روش نقلـی در   :کاربرد روش نقلی
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:علوم قرآنی باید به این امور توجه داشت
ـ نقل و روایت از مصادر اصلی در شـکل گیـری و   ١

.جهت دهی به عمده مباحث علوم قرآنی است
ـ تکیه عاملان علوم قرآنی بـه احادیـث در دوره   ٢

تـه  های خمتلف، بر اساس احتیاجات عصری تغییر می یاف
. است

بـوده و در دوره  9های برجای مانـده از رسـول اهللا   
های بعد رگه هایی از مباحث عقلی و کالمی نیز چاشنی 

.بررسی های قرآنی شده است
ـ اعتماد بر نقل با اهتمام به معیارهـای صـحت   ٣

نا دارد کـه  احادیث و مالکهای اعتبار و حجیت آا مع
متأسفانه در مقاطعی از حیات علوم قرآنی ایـن مهـم   
مورد غفلت واقـع شـد و انبـوهی از روایـات در هـم      
آمیخته و جعلی و بی مبنا به حـوزه تفهـیم مفـاهیم    
علوم قرآنی وارد شد که صد البته این خود عاملی در 
جهت تنقیح و پاالیش احادیث با معیارهای عقالنـی شـد   

شوم آا بر پیکره موضـوعات علـوم   ولی تاکنون سایه
: بـرای منونـه بنگریـد بـه    . قرآنی برافراشـته اسـت  

روایات بدء نزول قرآن که مشـتمل بـر اهتامـاتی بـر     
: است و روایات مـرتبط بـا وحـی مهچـون    9پیامرب اکرم

افسانه غرانیق و روایت ورقه بن نوفل، روایات حتریف 
.پذیری قرآن و فضائل قرآن و مانند اینها

معیارها و ضوابطی که در علوم قرآنـی مبتنـی   ـ۴
بر روش نقلی باید پیروی کرد مهان معیارهایی است که 

در نقد سند حمور از طریق . در نقد حدیث بکار می رود
تأمل در احوال راویان حـدیث و اتصـال یـا انقطـاع     
زجنیـــره ســـند حـــدیث بـــه ارزیـــابی حـــدیث      
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ارزیـابی  اما در نقد منت حمور، بررسی و. می پردازند

ــورت    ــدیث صــــ ــنت حــــ ــاس مــــ ــر اســــ بــــ
و به دو روش معیارهای نقلـی و معیارهـای   . می گیرد

).  ۵٣٢فتح اهلی ،( عقلی صورت می پذیرد 
روش عقلی و کاربرد آن در علوم : کاربرد روش عقلی

قرآنی از مهم ترین موضـوعاتی اسـت کـه هـر حمقـق و      
اندیشمند علوم قرآنی باید به آن توجه داشته و تـا  

ی تواند مباحث قرآن شناسی را با تکیه بر روایـات  م
صحیح و معترب بر آن بنا کند تا به نتـایج واقعـی و   

اکثر علما در ایـن دانـش از قـوه    . مطلوب دست یابد
عقل و استدالل در حتلیل گـزاره هـا هبـره جسـته انـد      
البته در میان گذشتگانی چون زرکشی و سیوطی و ابـن  

این پایبندی به مباحث ...اجلوزی و ابوشامه مقدسی و 
عقلی چندان منود بارزی ندارد هر چند که می توان در 
مواردی چون حمکم و متشابه، نسخ، قرائات، سبب نزول، 
تناسب آیات و سور و بیـان فوائـد و حکمتـهای آـا     
. نگرش اجتهادی و نظرات شخصی آـا را مشـاهده کـرد   
ر اما در میان متأخران و معاصران به رغـم تکیـه بـ   

روایات و اخبار گونـاگون و نقلـهای پیشـینیان مـی     
توان نشانه های اجتهاد و اندیشه ورزی و تالش در حل 

دریافت و جتربه بشـری  : معضالت و پاسخ به شبهاتی چون
پیامرب از وحی، اهبام در چگونگی نـزول قـرآن، حتریـف    

، اخـتالف  )نقصـان و افزودگـی در قـرآن   (پذیری قرآن 
یر الفاظ و تبدل معانی قـرآن،  قرائات عاملی در تغی

اختالف در رسم اخلط دلیلی بر اختالف معانی آن، اهبـام  
مشاهده کرد که این ... در معناداری آیات متشابه و 

ــان     ــا در می ــی ه ــها و بررس ــول در روش ــود از حت خ
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اندیشمندان علوم قرآنی و طالبان فهم قـرآن حکایـت   
.دارد

آنی را می گسرته روش عقلی در حوزه معرفتی علوم قر
چون وجوه اعجاز قرآن، حمکـم و  (توان در مباحث کالمی 

، زبان قرآن، مباحـث تفسـیری و قـرآن    ..)متشابه و 
آیات مشتمل یر برهان امکـان، حـدوث، متـانع،    (شناسی

، )روایات مرتبط با وحی، مجع قـرآن، مصـونیت قـرآن    
پدیده وحی، اثبـات وحیانیـت قـرآن،    ( مباحث فلسفی 

تفسـیر  ( ، قواعد تفسـیر  )نواع آن چگونگی نزول و ا
۵٣۴فتح اهلـی، ( مشاهده کرد ...) اجتهادی و علمی و 

). ۵۴٢ـ 
یکی از روشهای جدیـد در  :کاربرد روش حتلیل زبانی

عرصه مطالعات علوم قرآنی، بـه کـارگیری روش حتلیـل    
خاستگاه این روش در فضای علـوم بـه دو   . زبانی است

سفه غـرب چـون الیـب    قرن اخیر در میان متکلمان و فال
و شاگردش ویتنگشـتاین  نیتز، برتراند راسل انگلیسی

بر می گردد که بـر اسـاس آن   ... فیلیپس و . ز. و د
از . حتلیل زبان یک روش برای حل مسـائل فلسـفی اسـت   

نظر آنان زبانی که برای امور عادی است برای فلسفه 
کارآیی ندارد؛ از این رو باید زبـان دیگـری پیـدا    

مسائل الینحل آن گشوده شود و به بـاور آـا   کرد تا
اهبـام،  : زبان روزمره از این نقایص برخـوردار اسـت  

برای مثـال واژه نابغـه   ( ایهام، وابستگی به بافت 
در یک منت حتسین آمیز دارای مفهـوم فراتـر و در مـنت    

، تفـاوت معنـای   )حتقیر آمیز دارای مفهوم فروتر است
سعیدی روشن،حتلیل زبان (لغوی با معانی اصطالحی زبان 

).١٢۵ـ ١٢۴قرآن و روش شناسی فهم آن 
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هرچند فعالیت این روش در علوم قرآنی به طور رمسی 
و فراگسرت هنوز آغاز نشده، اما متفکر معاصـر مصـری   

معنای منت، پژوهشی در نصرحامد ابوزید با نوشنت کتاب 
تالش کرده است تا منت قرآنی را از فرهنـگ  علوم قرآن

و گفت وگو و رابطـه دیـالکتیکی   عیت عصر نزولو واق
آن دو با هم جدا نکرده و با ابزار این روش به نقد 
روشها و روی آوردهای گذشتگان در بررسی منت قرآنی و 

بر این اساس، وی معتقد . علوم مربوط به آن بپردازد
شـناخت مـنت قرآنـی و صـورت بنـدی آن، بـدون       «: است

، ژرف نگر و جدیـد از  بازسازی کردن قرائتی انتقادی
از نظـر  ).  ۴٩ــ ۴٨ابوزید،( » علوم قرآنی ممکن نیست

، )قـرآن (وی، حمور بودن جامعه اسالمی بر مـنت زبـانی   
شود که تنها دو جمرای حتقیـق راجـع بـه علـوم     سبب می

و ادبـی  زبـان شـناختی  : قرآنی وجـود داشـته باشـد   
و به مهین جهت، انتخاب روش حتلیل زبانی در ) ۶١مهان،(
و دســت یــابی بــه شــناختی از آن، هــم مــنت قرآنــیف

انتخابی تصادفی، بـی هـدف و ناشـی از سرگشـتگی در     
بـر ایـن   ). ٧٠مهـان، (میان روشهای خمتلف موجود نیست 

دربـاره  ) روش حتلیل متون(اساس،  کاربرد روش زبانی 
قرآن با ایمان به اهلـی بـودن خاسـتگاه و منشـأ آن     

). ٧۴ـ ٧٣مهان،( تعارضی ندارد 
وشن به نظر می رسد کـه پـذیرش عـدم تعـارض بـه      ر

معنای عدم دخالت عنصر فرهنگ در شکل دهی منت قرآنـی  
نیست؛ زیرا منت قرآن خنست از عناصـر فرهنگـی تـأثیر    
پذیرفته، سپس به شکل فرهنگی برتر بر سـایر فرهنـگ   

اما باید به این نکتـه نیـز   . ها تأثیر گذاشته است
تمـانی تـا حـدود    توجه داشت که اتکاء بـه چنـین گف  
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زیادی نگرش قرآن شناختی و منت شناسی ما را به چالش 
و اسـتقاللی  می کشاند؛ از یک سـو ماهیـت فراطبیعـی   

قرآن را زیر سؤال برده و به منت قرآنی رنگ فرهنگـی  
و تاریخی داده است که پیامد آن کارآمدی برای مهـان  
فرهنگ و خماطبان آن خواهد بود کـه ایـن بـا آرمـان     

ولی پیام قرآن منی سازد و از سوی دیگـر فـرض   جهان مش
در پیـام  ) چه مقبول و چه مطرود(دخالت عناصرفرهنگ 

اهلی را تقویت مـی کنـد و آن را در حـد کالمـی ایـن      
جهانی نازل می گرداند و مقام تعالی و عالی مفاهیم 

. و معانی قرآن را نادیده می انگارد
ررسـی  در پایان توجه به این نکته ضروری است که ب

ــر روش     ــا هـــــ ــی بـــــ ــوم قرآنـــــ علـــــ
و رویكردی، ما را به ُکنـه تعـالیم و اهـداف قـرآن     
خنواهد رساند؛ زیرا روش شناسـی هـر علـم آن هنگـام     
کارآمد است كه بتوان مسـائل و موضـوعات آن را بـا    
روش و ابزار مناسب، بررسی کرد و گرنـه تـالش بـرای    

بنـابراین،  . روش شناسی علوم بی نتیجه خواهد مانـد 
ان چه خبواهیم با تكیه بر یک روش خاص یا روش های چن

نامتجانس با علوم قرآنـی مثـل روش هـای جتربـی كـه      
ــای     ــا ابزاره ــم ب ــه، آن ه ــس و جترب ــر ح ــی ب مبتن
خطاپذیرند، مباحـث علـوم قرآنـی را بـاز شناسـیم،      
نباید انتظار داشت كه بتـوان بـرای متـام نیازهـای     

ا که منطق قرآن شناسانه خویش پاسخ مناسبی یافت؛ چر
و موضوع مـورد نظـر،   حتقیق حکم می کند که میان روش

از جهت ماهیت و نوع و شأن علمی تناسبی وجود داشته 
.باشد
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نتیجه

ـ حضور مباحث علم شناسانه در فضـای مبـهم و در   ١
هم آمیخته علوم امروزی، تا آن حد ضروری است كه به 
اندیشمندان هر حوزه معرفتـی امیـد داشـنت  تصـویری     

رست از علوم مورد نظر خود و مبادی و مبـانی آـا   د
. را می دهد

ـ یافته های هر علم برای سـایر علـوم، هنگـامی    ٢
مفید است كه لوازم منطقی، مبانی معرفـت شـناختی و   

آثار عینی فردی و اجتمـاعی  (دامنه تأثیرگذاری آا 
به دقت تعیین شوند تا هیچ گونه اقـدام خـارج   ) آن 

بر پیشداوری و مفروضات غلط اجنـام  از اصول و مبتنی
.نپذیرد

ـ فلسفه علوم قرآنی بـه تناسـب اسـتقالل قلمـرو     ٣
علوم قرآنی و تأثیر شگرف آن بر سایر معرفتـها بـر   
آن است ماهیت، تعریـف، غایـت، روش، نـوع مسـائل و     
مناسبات علوم قرآنی بـا دیگـر علـوم را از تـرازی     

و شـناس باالتر ارزیابی كند و به پژوهشـگران قـرآن  
دیگران این امید را دهد كه از این پس راه حتقیق در 
قرآن به حنو عام و علوم قرآنی به حنو خـاص، مشـخص و   
توأم با ابزارها و روشهای كار مناسب است و امكـان  
این وجود دارد كه با توجه به  پیوند هـا و فاصـله   
های علـوم بـا یكـدیگر بتـوان فرصـتهای هبـرتی جهـت        

از معرفتـی  ات میان رشته ای كـه نیـ  مطالعات و حتقیق
. امروز ماست فراهم آورد

منابع 
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