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چکیده

متن الهی قرآن کریم و رابطه مستقیم آن با عقاید مسلمانان از جمله عناصر مؤثری محسوب
میشـوند کـه باعـث پدیـد آمـدن نوعـی انحصارگرایـی صنفـی در زمینـه انجـام تحقیقـات
قرآنی توسـط عالمان دین در سـنت قرآنپژوهی مسـلمانان شـده اسـت .همین مسـئله باعث
نوعـی کنتـرل در مواجهـه بـا قـرآن شـده بـود و بههمیـن دلیـل نتایـج بهدسـتآمده در ایـن نـوع
تحقیقـات نیـز عمدتـاً منطبـق بـا مبانـی و جهانبینـی اسلامی بـود ،زیـرا محقـق قرآنپـژوه
از شـناخت کامـل و کافـی در زمینـه اسلام ،کالم اسلامی و همچنیـن قـرآن برخـوردار بـود.
لکـن بـا تغییـر و تحوالتـی کـه امـروزه در حـوزه توسـعه علـوم ،پژوهـش ،گرایـش بـه مطالعـات
میانرشـتهای و همچنیـن دوری از انحصارگرایـی علمـی پدیـد آمـده اسـت ،پژوهشـگران
مختلفـی بـه تحقیـق در حـوزه قـرآن اقـدام میکنند .در این میان با توجه بـه گریزناپذیر بودن
ایـن فضـا ازیکسـو و همچنیـن حساسـیت پژوهـش در قـرآن و لـزوم جلوگیـری از آثـار سـوء
و اشـتباهاتی کـه امـکان پیشآمـد آنهـا وجـود دارد ،تدویـن الزامـات کالمـی پژوهشهـای
قرآنـی در حوزههـای مختلـف پژوهشـی و تحقیقـی ضـروری بهنظـر میرسـد .مقالـه پیـشرو
بـا تمرکـز بـر الزامـات کالمـی پژوهـش میانرشـتهای در زمینـه قـرآن کریـم و اسـتفاده از روش
کتابخانـهای ،بهدنبـال معرفـی عناصـر قابلتأمـل و الزامـات این گونه پژوهشـی در سـه سـطح
معرفتشناسـی ،اصطالحشناسـی و روششناسـی میباشـد تـا بـا ایجـاد خـط سـیر تحقیـق
صحیـح ،نگرانیهـای مربـوط بـه نتایـج بهدسـتآمده از این نوع تحقیقـات را کاهش دهد.
کلیـدواژه :الزامـات کالمـی پژوهـش قرآنـی ،مطالعـات میانرشـتهای ،معرفتشناسـی،
اصطال حشناسی،ر و ششناسـی.
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث دانشگاه امام صادق؟ع؟ (نویسنده مسئول).
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 .2دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق؟ع؟.
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مقدمه

بـا جریانشناسـی سـیر علـم از ابتـدای تاریـخ تـا کنـون ،بهخوبـی میتـوان دریافـت کـه دانش ،مسـیری
پرفرازونشـیب را پشـت سـر نهاده اسـت (سـارتون1346 ،؛ ا.رنان1366 ،؛ یر .)1371 ،در هر دوره بنابر
تلقـی متفـاوت دانشـمندان از موضوعـات پیرامونـی ،شـاهد گرایـش حدا کثـری بـه برخـی از رویکردهـا
بودهایـم؛ در دورانـی بـا تکیـه بـر بعـد تخصصگرایـی علـوم ،هـر علم بهمثابه جزیرهای پنداشـته میشـد
کـه نمیتوانسـت هیـچ ارتباطـی بـا سـایر علـوم داشـته باشـد ،بلکـه همـواره مسـائل مر بـوط بـه یـک
علـم میبایسـت از درون خـودش حـل میشـد (خورسـندی طاسـکوه)3 :1387 ،؛ بـه همیـن سـبب
مـرزی قاطـع میـان همـه علـوم کشـیده شـده بـود و از ورود عالمـان غیرمتخصـص بـه قلمـرو یـک علـم
جلوگیـری میشـد .امـا امـروزه بـا توجـه به تجربههای ناخوشـایند بشـر از این سـنخ گرایشها و بهسـبب
سـرخوردگی رویکردهـای انحصارطلبانـه ،مطالعـات میانرشـتهای ،توجـه عالمـان را بـه خـود جلـب
کـرده اسـت (کاسـترونوو .)414-415 :1387 ،بـا داشـتن رویکـرد کثرتگرایانـه بـه همـه مشـربها و
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شـاخههای معرفتـی میتـوان رهیافتـی ژرفنگـر و جامعگـرا بهدسـت آورد (قراملکـی.)112 :1390 ،
مطالعـ ه میانرشـتهای ،تحلیـل مسـئلهای واحـد در پرتـو رشـتهها و دانشهـای گونا گـون اسـت (اس،
)15 :1387؛ بـا توجـه بـه اینکـه افقهـای مختلفـی بـا ایـن نگـرش قابـل دریافـت اسـت ،رویارو یـی
میانرشـتهای بـا مسـائل و موضوعـات دانشهـای مختلـف ،ضـروری بهنظـر میرسـد .پژوهشـگران
ایـن شـاخه مطالعاتـی معتقدنـد ،اخـذ یـک رویکـرد و فرو نهـادن رویکردهای دیگر در بررسـی مسـائل
یکـه بـا داشـتن رویکـرد
و موضوعـات مشـترک ،تنهـا بعـدی از یـک پدیـدار را نشـان میدهـد ،درحال 
میانرشـتهای ،ضعـف و قـوت هـر رویکـرد معلـوم میشـود و شـعاع کشـف و تـوان برهـان و حجـت آن
روشـن میگـردد .لـذا ا گـر هـر دانشـمندی بـا حصـر توجـه بـه روشهـا ،مبانـی و رهیافتهـای موجـود در
دانـش خـود بـه تحلیـل مسـائل پرداختـه و رهاوردهـای دیگـر حوزههـای معرفتی را بیحاصـل بخواند،
دراینصـورت خـود را از توجـه بـه مباحـث سـایر علـوم در همـان زمینـه محـروم کـرده اسـت؛ عالوهبـر
ایـن ،حصرگرایـی و مواجهـه انـکاری هـر علمـی بـا دیگـر علـوم بهتدریـج بـه درون گسـتره آن علـم نیـز
یشـود
سـرایت میکنـد و درنتیجـه نـزاع بیـن اندیشـههای مختلـف موجـب تعصـب نسـبت بـه عقاید م 
(فتحالهـی.)82-83 :1388 ،
جاذبـه فراوانـی کـه امـروزه مطالعات میانرشـتهای دارنـد ،توجه بسـیاری از قرآنپژوهان را به خود
جلـب کـرده اسـت؛ بههمیـن دلیـل گسـتره فراوانـی از کتابهـا ،پایاننامههـا و مقاال تـی کـه بهو یـژه در
سـالهای اخیـر نوشـته میشـوند ،چنیـن رویکـردی را مبنـای کار خویش قرار دادهاند و حتی نشـریاتی

همچـون پژوهشهـای میانرشـتهای قـرآن کریـم 1و نشـریه قـرآن و علـم 2بهصـورت تخصصـی در ایـن
زمینـه فعالیـت میکننـد .ایـن امـر درحالـی اسـت کـه دیـدگاه سـنتی حا کـم بر مطالعـات دینـی ،نگاهی
کاملاً مثبـت بـه اینگونـه پژوهشها نداشـته و با اشـاره بـه معیار لزوم حجیت دینـی ،اینگونه رویکردها
را قابلتأمـل میداننـد .بههـرروی جلوگیـری از مشـکالتی کـه ممکـن اسـت در ایـن مسـیر رخ دهنـد،
لـزوم تبییـن الزامـات کالمـی ازپیشتعیینشـده ایـن گسـترهها در مطالعـات دینـی را میطلبـد؛ ازاینرو
نویسـندگان مقالـه پیـشرو در کنـار نظـر بـه پیشـینه آثـار ایـن حـوزه در بعـد نظـری کـه مهمتر یـن آنهـا
توسـط محمدعلـی رضائـی اصفهانـی ،ابراهیـم فتحالهـی و قاسـم درزی نگاشـته شـدهاند (منابع همین
مقالـه) و بـا توجـه بـه محـدود بـودن مطالعـات در مـورد بررسـی آسـیبهای پیـشروی ایـن تحقیقات،
بهدنبـال بیـان الزامـات کالمـی مطالعـات میانرشـتهای در حـوز ه قـرآن اسـت.
 .1دالیل ضرورت تدوین الزامات کالمی پژوهش در مطالعات میانرشتهای مرتبط با قرآن

مطالعات میانرشـتهای همچون بسـیاری از رویکردهای علمی ،از برخی آثار مثبت و منفی برخوردار
میباشـند؛ ازایـنرو نـه یکسـره میتـوان تمـام نتایـج حاصـل از ایـن تحقیقـات را مثبـت دانسـت و
نـه امـکان سـلب کلـی آن وجـود دارد .درصورتیکـه یـک مطالعـه میانرشـتهای بـا ضوابـط علمـی و
مبتنیبـر الزامـات تعیینشـده در مطالعـات قرآنـی مسـیر خویـش را پیـش ببـرد ،منشـأ اثـرات بسـیاری
خواهـد بـود کـه ازجملـه آنهـا میتـوان بـه مـواردی چـون فهـم بهتـر آیـات قـرآن ،امـکان تفسـیر قـرآن
مبتنیبـر مسـائل روز ،پاسـخ بـه پرسـشها و نیازهـای نویـن ،نظریهپرداز یهـای علمـی در حوزههایـی
همچـون علـوم انسـانی و همچنیـن اثبـات اعجـاز قـرآن کریـم اشـاره کـرد (رضایـی اصفهانـی:1388 ،
 .)127-128درصورتیکـه ایـن ضوابـط اجـرا نشـوند ،آسـیبهایی نظیـر تحمیـل نظریههـای علمـی بـه
قـرآن ،بیتوجهـی بـه اهـداف اساسـی دیـن ،قـرآن و یـا اغـراض سـورهها و آیـات ،غفلت از سـیاق زبانی
و فضـای تاریخـی آیـات ،و تفسـیر بـهرأی ،پیـش خواهـد آمـد.
اسـتفاده بیچونوچـرا از هـر علمـی تنهـا بهدلیـل برخـورداری از قیـد علمـی بـودن ،نوعـی
سـادهانگاری اسـت ،زیـرا هـر دانشـی برخاسـته از پیشفرضهـا و جهانبینیهـای خاصـی اسـت کـه
 .1ایـن نشـریه زیـر نظـر مرکـز فعالیتهـای قرآنـی دانشـجویان کشـور در جهـاد دانشـگاهی میباشـد و نخسـتین شـماره آن در
زمسـتان  1387بـا رتبـه علمـی _ تخصصـی چـاپ و منتشـر شـده اسـت.
 .2ایـن نشـریه بـا مدیریـت حجتاالسلام محمدعلـی رضائـی اصفهانـی کار خـود را از زمسـتان سال1386شـروع کـرده
اسـت و هما کنـون دارای رتبـه علمـی _ ترویجـی اسـت.
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در آن تولیـد شـده اسـت (فغفـور مغربـی .)44 :1386 ،ایـن جهانبینـی ،هدایتبخـش محققـان آن
شـاخه علمـی در دسـتیابی بـه نتایـج مطلـوب اسـت (میرباقـری)25-30 :1387 ،؛ به همیـن دلیل تمام
فراوردههـای علمـی آن در چارچـوب خـاص آن علـم و بسـترهای مخصـوص بـه آن قابلتحلیـل اسـت
(ایمـان و سـاداتی .)7 :1389 ،بـرای مثـال ،سکوالریسـم کـه یـک نـوع جهانبینـی غالـب در دنیـای
غـرب محسـوب میشـود (قیطـوری )162 :1382 ،مبتنیبـر بنیادهایـی چـون اومانیسـم ،فردگرایـی،1
عقلگرایـی ،2آزادی ،3علممحـوری ،سـنتگریزی و ماشـینانگاری جهـان اسـت (نـوروزی:1376 ،
 .)29-33چنانکـه پیـدا اسـت بسـیاری از بنیانهـای فکـری ایـن اندیشـه در نـزد دانشـمندان جهـان
اسلام منافـی ارزشهـای الهـی تلقـی شـده اسـت (نـوروزی .)51 :1391 ،طبیعـی اسـت کـه از دل ایـن
اندیشـه و جهانبینـی خـاص و بـه تأسـی از ایـن نگـره بینشـی ،بسـیاری از دانشـمندان اقـدام بـه ارائـه
نظریـات و یـا تبییـن روشهـای خـاص در علـوم انسـانی کردهانـد .حـال درصورتیکـه مـا در مطالعـه
میانرشـتهای خـود بـدون هیچگونـه سلاح و یـا ابـزار تسـویهکنندهای از بینش و نگرش این دانشـمندان
اسـتفاده کنیـم ،طبیعـی اسـت کـه خروجیهایی کـه از دل مطالعات ما بیرون خواهـد آمد ،همخوانی
زیـادی بـا اسلام و تعالیـم نـاب آن نخواهـد داشـت .بـه ایـن شـکل ،نهتنهـا پـردهای از حقایـق قرآنـی
بـرای مـا برداشـته نخواهـد شـد ،بلکـه انحرافـی کالن و نابخشـودنی نیـز در آموزههـای دینـی پدیـد
خواهـد آمـد.
هرچنـد قـرآن کتابـی آسـمانی محسـوب میشـود ،امـا ایـن سـخن بهمعنـای اسـتفاده بیمحابـا
و بدونتوجـه بـه ابـزار تحلیـل آیـات نیسـت ،زیـرا هـر ابـزاری کـه بهدنبـال تبییـن آیـات الهـی اسـت،
بایـد دارای اسـتانداردهای دینـی باشـد و درصـورت مغایـرت بـا آموزههـای اسلام ،کنـار گذاشـته شـود
(صادقـی تهرانـی .)28 :1386 ،ازایـنرو بـا دسـت خالـی و بـدون هیـچ موضعـی نبایـد از مطالعـات
میانرشـتهای اسـتفاده کـرد و بایسـتی بـا مرزگذار یهـای سـنجیده ،میـزان ورود و سـطح قابلاسـتفاده
از علـوم میانرشـتهای را تعییـن کـرد .دسـتیابی بـه ایـن خواسـته در پرتـو ترسـیم الزاماتـی کالمـی اسـت
کـه بایـد بهصـورت قواعـد ثابتشـده مـورد توجـه محققانـی کـه عالقهمنـد بـه کار در حـوزه مطالعـات
میانرشـتهای هسـتند ،قـرار گیـرد ،کـه تا کنـون بـا وجـود حجـم فـراوان آثـاری کـه در ایـن زمینه نگاشـته
شـده اسـت ،توجـه بـه ایـن الزامات کالمی جایـی را بهخود اختصاص نداده اسـت .ازاینرو در ادامه
بـه مهمتریـن الزاماتـی کـه در ایـن زمینـه بایـد بـه آنهـا توجـه داشـت ،پرداختـه خواهـد شـد.
1. Individualism
2. Rationalism
3. Liberalism

 .2معرفی الزامات کالمی پژوهش میانرشتهای در قرآن

مهمتریـن ادعایـی کـه در مطالعـات میانرشـتهای توسـط دانشـمندان آن مطـرح میشـود ،دور بـودن از
یکسـونگری و انحصارگرایـی علمـی اسـت (خورسـندی طاسـکوه .)57 :1387 ،تبلـور ایـن اندیشـه
در مطالعـات قرآنـی ،بـه معنـای تبییـن یـک مسـئله از زوایـای مختلـف اسـت کـه فهمـی جامـع در
انگارههـای قرآنـی را ایجـاد کنـد؛ بـرای مثـال علـم تاریـخ بهعنوان یک میانرشـته کمـک میکند تا در
کنـار گفتههـای قـرآن در مـورد امتهـا و ملتهـای پیشـین ،بـا تکیه بر علومـی همچون باستانشناسـی،
نمـود عینـی و سـطوح جغرافیایـی حـوادث را بهدرسـتی تبییـن کنـد تـا شـناختی جامـع نسـبت بـه
قصههـای قـرآن فراهـم شـده و سـطح اطالعـات بشـر از آنچـه در قـرآن ذکـر شـده اسـت ،فراتـر رفتـه و
وجـوه حقیقـی بـودن گزارشهـای قرآنـی اثبـات شـود (بـیآزار شـیرازی .)1381 ،لکـن پیشنیـازی
کـه بهموجـب آن اطمینـان و اعتباربخشـی الزم بـه نتایـج بهدسـتآمده در ایـن تحقیقـات صـورت
میپذیـرد ،مبتنیبـر سـه اصـل کلـی اسـت تـا توافقـی دوجانبـه میـان هـر دو طـرف قضیـه ،یعنـی قـرآن و
علمـی کـه بهعنـوان میانرشـته وظیفـه تبییـن مسـئلهای قرآنـی را دارد ،حاصـل شـود .اصـل کلـی حا کم
بـر ایـن سـه پایـه ،انعطافناپذیـری معرفتـی قـرآن بهعنـوان کالم الهـی در برابـر ایـن علـوم اسـت؛ ز یـرا
قـرآن بهعنـوان منبعـی اعتقـادی تنهـا درصورتی میتوانـد اصالتهای خویش را حفظ کند که پاسـدار
عقایـد خویـش باشـد؛ بههمیـن دلیـل هـر اندیشـهای کـه بهدنبـال بشـری جلـوه دادن قـرآن و تبییـن آن
بهعنـوان پدیـدهای بشـری و نـه الهـی باشـد ،و از ایـن دیدگاه به حقایق و مطالـب موجود در آن بنگرد،
محکـوم اسـت (طباطبایـی .)58-59 :1411 ،اصولـی کـه در ادامـه ذکـر میشـوند ،درحقیقـت نقشـه
راهـی هسـتند کـه ابعـاد مربـوط بـه حـوزه الزامـات کالمـی یـک تحقیـق میانرشـتهای در حـوزه قـرآن را
پوشـش میدهنـد و منشـأ اساسـی تدویـن آن نیـز برگرفتـه از انگارههـای کالمـی مسـلمانان اسـت .ایـن
یسـازی
اصـول عبارتنـد از .1 :شـناخت صحیـح و حقیقـی قـرآن و توجـه بـه ابعـاد معنـوی آن؛  .2بوم 
فسـازی
ادبیات علمی در قالب ادبیات مورداسـتفاده در جهان اسلام و سـنت مسـلمانان برای شفا 
مفاهیـم؛  .3تبییـن شـیوه دسـتیابی بـه نتایـج موردنظـر پیـش از اجـرای تحقیـق و همچنیـن رعایـت
الزامـات عـام مربـوط بـه انجـام پژوهـش.
ایـن اصـول بهطـور مختصـر عبارتنـد از :تبییـن الزامـات کالمـی در سـه سـاحت معرفتشناسـی ،
1

نظـام اصطالحـات 2و روششناسـی.3
1. Epistemology
2. Terminology
3. Methodology
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ضـروری بهنظـر میرسـد کـه در هـر مطالعـه میانرشـتهای ،مـوارد یادشـده بـا رعایـت ترتیـب مـورد
سـنجش و اجـرا قـرار گیرنـد؛ عالوهبـر ایـن ،بایـد بومیشـدن هـر کـدام از سـاختارهای علمـی پیـش
از اجـرای عملیاتـی روشهـا ،و در بخـش نظـام اصطالحـات محقـق شـود ،ز یـرا شایسـته نیسـت کـه
شـاخههای علـوم میانرشـتهای کـه بهعنـوان علمـی خـادم در قـرآن مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد،
برخلاف آنکـه باعـث ایجـاد همگرایـی لفظـی شـوند ،موجـب تغییـر هویـت علـوم اسلامی و ادبیـات
حا کـم بـر آن گردنـد .در ادامـه بـه ابعـاد قابلپوشـش در هرکـدام از مـوارد اشـاره میشـود.
 .2-1الزامات معرفتشناختی

منظـور از سـاحت معرفتشـناختی ،ابعـاد نگـرش دینـی و اعتقـادی مسـلمانان بـه قـرآن اسـت .قـرآن
کتابـی آسـمانی اسـت کـه از سـوی خداونـد متعـال بهعنـوان معجـزه ختـم نبـوت ،بـر پیامبـر بـزرگ
اسلام؟ص؟ نـازل شـده اسـت و بـدون اینکـه در آن تحریفـی صـورت گیـرد ،بـه همـان شـکلی کـه بـر
پیامبـر؟ص؟ نـازل شـد ،بـه مـردم رسـیده اسـت و خداونـد عهـدهدار آن شـده اسـت کـه جلـوی هرگونـه
تحریـف در آن گرفتـه شـود .1الهـی و آسـمانی بـودن ،معجـزه بـودن ،خطاناپذیـری ،تحر یـف نشـدن،
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ذوبطـون و جـاودان بـودن ،ویژگیهـای کالنـی هسـتند کـه الزم اسـت در هـر نـوع تحقیـق ،اعـم از
مطالعـات میانرشـتهای و غیـر آن ،کـه مرتبـط بـا قـرآن هسـتند ،لحـاظ شـوند.
 .2-1-1الهی بودن منشأ و الفاظ قرآن

هـر پژوهشـی مبتنیبـر یکسـری از پیشفرضهـا اسـت و محقـق ،نظـر بـه بـاوری کـه بـه موضـوع دارد،
رونـد تحقیـق خویـش را سـامان میدهـد .بههمیـن سـبب ،زمانیکـه قـرآن بهعنـوان منبـع تحقیـق قـرار
گیـرد ،نـوع نگـرش و اعتقـاد محقـق بـه ایـن کتـاب در جهتدهـی نتایـج حاصـل از تحقیـق وی تأثیری
مسـتقیم خواهـد داشـت .در ایـن میـان ،عمدتـاً دو نـگاه مخالـف در حـوزه منشـأ قـرآن وجـود دارد کـه
در یکـی از آنهـا صـدور قـرآن از سـوی خداونـد متعال بهعنوان امری مسـلم اسـت که حتـی الفاظ آن نیز
بـدون هیـچ ک موکاسـتی همانگونـه کـه خداونـد متعـال اراده کـرده اسـت ،به مـا انتقال یافته اسـت .اما
در نـگاه دیگـر ،منشـأ الهـی وحـی بـا دیـده تردیـد نگریسـته میشـود .بـاور بـه هرکـدام از مـواردی که ذکر
شـد ،نتایجـی را ایجـاد میکنـد کـه هرکـدام از آنهـا بـا دیگـری متفـاوت خواهـد بـود .این درحالی اسـت
کـه طبـق دالیلـی متقـن ،میتـوان اثبـات کـرد کـه قـرآن ،کالمـی الهـی اسـت که حتـی الفاظ آن از سـوی
خداونـد متعـال اسـت (سـیوطی ،ج1421 ،1ق )167 :و اساسـاً همیـن ویژگـی منحصرب هفـرد کالم الهـی

2

ّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ َ ّ ْ َ َ ّ َ ُ َ ُ
حافظون» (الحجر )9/بر صیانت قرآن توسط خدا داللت می کند.
 .1آیه ِ«إنا نحن نزلنا ا ِلذكر و ِإنا له ل ِ
َ ْ َ َ ٌ ّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َ
َ
اهلل(التوبه.)6/
أجره حتی یسمع کلم ِ
 .2و إن احد ِمن المش ِر ِکین استجارک ف ِ

اسـت کـه موجـب شـده اسـت بهعنـوان معجـزه رسـول خاتـم؟ص؟ تلقـی شـود (خوئـی ،بیتـا.)43 :
بهاینترتیـب وحـی ،پایـه شـناخت کالم خـدا اسـت (معرفـت ،)7 :1382 ،زیـرا از ایـن طریـق مجـرای
تکلـم خـدا بـا بشـر محقـق میشـود .1وجـود آیاتـی کـه در آنهـا حضـرت رسـول؟ص؟ مخاطـب آیـات قـرار
گرفتـه اسـت 2و امـر بـه تلاوت و قرائـت قرآن شـدهاند ،3به زبان عربی روان بودن بـرای قرآن 4و همچنین
نهـی از عجلـه در قرائـت و امـر بـه پیـروی از تلاوت جبرئیـل 5ازجملـه شـواهد قرآنـی اسـت کـه ایـن ادعا
را اثبـات میکنـد.
یبـر
امـا همانگونـه کـه بیـان شـد ،در آن سـوی دیگـر ،برخـی از اندیشـهها وجـود دارد کـه مبتن 
آن ،قـرآن و الفاظـش بهمثابـه امـوری بشـری تلقـی شـدهاند (شبسـتری .)74 :1381 ،در ایـن سـنخ از
تفکـرات بـا توجـه بـه اینکـه جایگاهـی بشـری بـرای قـرآن در نظـر گرفتـه میشـود ،آیـات ایـن کتـاب
آسـمانی بهمثابـه القائاتـی ربوبـی تلقـی میشـوند کـه بـه وجـه املا بـر پیامبـر نـازل شـده و پیامبـر؟ص؟
نیـز درک خـود از ایـن حقایـق را اعلام میکنـد .درصورتیکـه قـرآن از ایـن منظـر مـورد توجـه قـرار گیـرد،
عالوهبـر آنکـه در اصالـت آموزههایـش تردیـد وارد میشـود ،جامعـه دینـی را نیـز بـه نوعـی اباحیگرایـی
و نسـبیگرایی رهنمـون میشـود (سـعیدی روشـن ،)400 :1383 ،زیـرا بنـا بر این دیـدگاه ،قرآن محصول
هزاروچهارصـد سـال پیـش و برطرفکننـده نیازهـای آن دوران اسـت و امـروزه هیـچ نـوع نیـازی را
نمیتوانـد برطـرف کنـد؛ حـال آنکـه قـرآن ،کتابـی اسـت کـه بـرای هدایـت بشـریت از زمـان حضـرت
رسـول؟ص؟ تـا پایـان دنیـا نـازل شـده اسـت و لـزوم پیـروی از آموزههـای الهـی قـرآن بـرای رسـیدن بـه
زندگـی سـعادتبخش ،امـری حتمـی اسـت (زرقانـی ،بیتـا.)474-475 :
الهـی بـودن منشـأ قـرآن از ایـن حیـث در زمـره الزامـات قـرار میگیـرد کـه برخـی از پژوهشهـای
میانرشـتهای دربـاره قـرآن کریـم کـه در کشـور مـا انجـام میشـود ،درحقیقـت ادامهدهنـده برخـی از
تحقیقات غربی اسـت .عدم شـناخت صحیح اسلام و قرآن از سـوی برخی از محققان غربی باعث
شـده اسـت کـه ایشـان قـرآن را برسـاخته پیامبر؟ص؟ بدانند و شـئون الهـی آن را درنظـر نگیرند (رضوان،
َ
ًَ
َ ُ َ
ْ
ً َ
َ َ َ ْ َّ ُ َ ّ
َ
شاء ِإ ّن ُه َع ِل ٌّی َح ِك ٌیم(الشوری.)51/
وح َی ِب ِإذ ِن ِه ما ی
جاب أ ْو ُی ْر ِسل َر ُسوال ف ُی ِ
َ .1و ما كان ِل َبش ٍر أن ُیك ِل َمه ا ُهّلل ِإال َو ْحیا أ ْو ِم ْن َو ِ
راء ِح ٍ

 .2آیاتــی کــه از عباراتــی همچــون «یــا ایها الرســول» اســتفاده میشــود از ایــن قبیل هســتند (بــرای نمونــه ن.ک:المائده41/؛

المائده.)67/
َ َّ َُْ ْ َ َْ ً
 ... .3و ر ِت ِل القرآن تر ِتیال (المزمل.)4/
ُ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َ
ََ ْ َ ََ ُ ُ َ َ
ّ
ٌ
َ
َ
ْ
ُ
ٌ
َ
َ
ٌ
ٌ
َ
ْ
ٌ
َ .4و لقد َن ْعل ُم أ ّن ُه ْم َیقولون ِإ ّنما ُی َع ِل ُم ُه َبشر ِلسان ال ِذی یل ِحدون ِإلی ِه أعج ِم ّی و هذا ِلسان عر ِب ّی م ِبین(النحل)103/
َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ
َ
 .5ال ُت َح ّر ْك به ل َ
ناه ف ّات ِب ْع ق ْر َآن ُه(القیامه)16،17،18/
سان َك ِل َت ْع َجل ِب ِه ِإن علینا جمعه و قرآنه ف ِإذا قرأ
ِ ِِ ِ
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1413ق) .بـه همیـن دلیـل نیـز روشـی کـه درپیـش میگیرنـد ،بـا چنیـن پیشفرضهایـی سـازگار اسـت
و چهبسـا نتایجـی کـه از اینگونـه تحقیقـات بهدسـت میآیـد در راسـتای تأییـد گفتـار ایـن بـاور
ناصحیـح اسـت؛ ازایـنرو محقـق قرآنپـژوه بایـد تمـام دقتهـای الزم در حـوزه اعتقـاد بـه الهیبـودن
قـرآن را مدنظـر قـرار داده و بیمحابـا و بدونتأمـل راهـی کـه محققـان مغـرض غر بـی _ و نـه همـه آنهـا _
طـی کردهانـد ،را ادامـه ندهـد ،زیـرا ایـن رونـد ،عالوهبـر اینکـه بـه نتایجـی اشـتباه منجـر خواهـد شـد،
پیامدهـای جبرانناپذیـری را بـر پیکـره اعتقـادات دینـی وارد میسـازد.
 .2-1-2تحریفناپذیری قرآن در دریافت و ابالغ

بهرغـم اشـترا کها ،تفاوتهـای فراوانـی نیـز میـان نظـرات دیـن اسلام بـا سـایر ادیـان در زمینـه
ویژگیهـای کتـاب مقـدس وجـود دارد (سـبزاوری1406 ،ق7-9 :؛ رضایـی اصفهانـی-475 :1382 ،
474؛ هاشـمی .)190-195 :1385 ،یهودیـت و مسـیحیت مبتنیبـر آموزههایـی کـه از تـورات و انجیـل
کسـب کردهانـد ،نبـی و وحـىفرستادهشـده بـرای وی را دارای ویژگىهایـی خاص و متفاوت با اسلام
معرفـى مىكننـد (نعمتـی پیرعلـی1391 ،؛ کاوه ،)1389 ،امـا از نظـر قـرآن ،نبـوت موهبتـى الهى اسـت و
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گرفتـن وحـى مشـروط بـه یـك سلسـله شـرایط خاص اسـت كه عصمـت در دریافت پیـام الهی و حفظ
و ابلاغ آن و همینطـور عصمـت در رفتـار فـردى و وظیفـه عبودیـت پـروردگار بـه حكـم عقـل و شـرع،
اساسـىترین آنهـا محسـوب میشـوند (عسـکری.)311-312 :1382 ،
ابلاغ وحـی تشـریعى از مهمتریـن رسـالتهای انبیـا محسـوب میشـود و هـر انسـانى نمىتوانـد
بهشـکل مسـتقیم مخاطـب و گیرنـده آیـات الهـی باشـد (سـبحانی .)298-300 :1387 ،خداونـد
متعـال بـا علـم ذاتـى خویـش بـه ایـن مسـئله از میـان انسـانها فـردى کـه شایسـته دریافـت ایـن پیـام
الهـی باشـد را برمىگزینـد1؛ ایـن فـرد بایسـتی واجـد كاملتریـن اسـتعدادهاى انسـانى باشـد و ظرفیـت
وجـودی و توانایـی تجلـى علـم الهـى و وحیانـى را داشـته و بـا بهرهمنـدی از درک عمیـق و اراده اسـتوار
نصـورت ،هدف بعثت
خویـش مؤیـد بـه تأییـدی خـاص و الهـى بهنـام عصمت باشـد ،زیـرا در غیر ای 
و رسـالت و در پـى آنهـا ،غـرض از آفرینـش انسـان تأمیـن نخواهـد شـد .ازایـنرو پیدایـش مختصرتر یـن
انحـراف در گیرنـده اصلـى ،موجـب راهیابـى خطـا در حقایـق خواهـد بـود (سـعیدی روشـن:1379 ،
 .)68بنابرایـن برهـان عقلـى حكمـت و رحمـت الهـى كـه اثباتکننـده اصـل وحـى تشـریعى و بعثـت
ُ َ
 .1یكــی از آیاتــی کــه بــر منتخب بودن پیامبر؟ص؟ از جانب خدا اشــاره دارد عبارت اســت ازَ :و إذا َ
جاء ْت ُه ْم َآی ٌه قالــوا ل ْن ُن ْؤ ِم َن
ِ
َ ُ
َ
ُ
ُ َ َ َ َ
ذاب َشد ٌید بما ُ
یب َا َّل ِذ َین َأ ْج َر ُموا َص ٌ
غار ِع ْن َد َا ِهّلل َو َع ٌ
سال َت ُه َس ُی ِص ُ
كانوا
َح ّتى ُن ْؤتى ِم ْثل ما أو ِت َی ُر ُسل ا ِهّلل ا ُهّلل أ ْعل ُم َح ْی ُث َی ْج َعل ِر
ِ
ِ
ُ َ
َی ْمك ُرون (االنعام.)124 /

اسـت ،مقتضـى صیانـت آن از مبـدأ نـزول تـا مقصـد نهایـى نیـز مىباشـد1؛ پـس هرچـه در قـرآن آمـده
اسـت ،حـق اسـت و خطـا و اشـتباه در آن راه نـدارد (جعفریـان و شـریفی ،)17 :1382 ،زیـرا بهطـور
مسـتقیم از سـوی خـدا آمـده و هیـچ خطایـی در دریافـت و ابلاغ آن صـورت نگرفتـه اسـت (سـعیدی
روشـن.)67-68 :1379 ،
 .2-1-3ذوبطون بودن قرآن

هرچنـد در قـرآن کریـم آیـهای کـه بهشـکل مسـتقیم بـه ذوبطـون بودن قـرآن اشـاره کند وجود نـدارد ،اما
بـه تصریـح روایـات ،قـرآن داراى ظاهـر و باطـن اسـت (صفـار1404 ،ق196 :؛ کلینـی1407 ،ق549 :؛
ابـن بابویـه1403 ،ق259 :؛ عیاشـی12 :1380 ،؛ فیـض کاشـانی1415 ،ق .)15 :بـا ایـن فـرض بایـد
گفـت كـه زبـان قـرآن ،زبانـى دوالیـه اسـت (زرکشـی1410 ،ق )110 :کـه زبانـى در ظاهـر و زبانـى در باطـن
دارد؛ زبـان ظاهـر قـرآن ،ناطـق و زبـان باطـن آن ،صامـت اسـت (سـید رضـی1414 ،ق.)182 ،223 :
در اینسـو ظاهـر قـرآن بـرای همـه قابـلدرک اسـت و در سـوی دیگـر ،باطـن قـرآن بـر همـه قابـل کشـف
نیسـت (جـوادی آملـی .)376 :1388 ،ایـن باطـن بـا تدبـر در آیـات الهـی ،تزکیه نفـس و طهارت قلب
و همچنیـن تکامـل خـرد بشـری بهدسـت میآیـد .در کنـار روایاتـی کـه بهصراحـت بـه ذوبطـون بـودن
قـرآن اشـاره میکننـد ،برخـی از آیـات قـرآن بهطـور غیرمسـتقیم بـر وجـود بطـن مصداقی داللـت دارند.2
دربـاره بطـن معنایـی قـرآن ،در هیـچ آیـهای واژه بطـن یـا باطـن بـهكار نرفتـه و ویژگیهـای آن نیـز مطـرح
نشـده اسـت؛ ولـی شـواهدی از آیـات وجـود دارد كـه بـا توجـه بـه آن میتـوان الیههـای مختلفـی از
معنـا بـرای قـرآن درنظـر گرفـت .عالمـه طباطبایـی معتقـد اسـت ،براسـاس برداشـتی کـه از آیـات قـرآن
میتـوان بهدسـت آورد ،انسـانها بهلحـاظ درجـات قربشـان بـه خـدا ،مراتـب مختلفـی از علـم و عمـل
دارنـد .الزمـه ایـن تفـاوت درجـه ،آن اسـت كـه فهـم آنـان از آیـات قـرآن نیـز متفـاوت و دارای درجـات
باشـد (طباطبایـی1411 ،ق .)66 :خداونـد گروههـای مختلفـی از بندگانـش را ذكر كـرده و به هر گروه،
شـناخت ویـژهای نسـبت داده اسـت و همیـن نشـان میدهـد کـه معانـی عمیقـی از قـرآن وجـود دارد
کـه عامـه راهـی بـه فهـم آن ندارنـدّ .
سـر آنكـه قـرآن همـه مطالـب خـود را بهصـورت ظاهـر بیـان نكـرده و
َ
ْ
َ ْ
 .1پیرامــون صیانــت قــرآن از جانــب خدا می توان به آیهای که در ادامه می آید اشــاره کــرد :عا ِل ُم ال َغ ْی ِب فال ُیظ ِه ُــر َعلى غ ْی ِب ِه
َ
َ
َ َ ً
َ
دا إ َّل َمن ْار َتضى م ْن َر ُس َ َّ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
ساالت َر ّبه ْم َو أ َ
حاط ِبما لد ْی ِه ْم
ِ
ٍ
ول ف ِإنه ی ْسلك ِمن ب ْی ِن یدی ِه و ِمن خل ِف ِه رصدا ِل َیعلم أن قد أبلغوا ِر ِ ِ ِ
أ َح ِ
َِ
َ ً
ُّ َ
َو أ ْحصى كل ش ْی ٍء َعددا (الجن.)26،27،28/
 .2مجموعــه آیاتــی کــه دعوت بــه تفکر ،تدبر و تعقل مــی کنند (برای نمونه ر.ک .النســاء 78/و 82؛ محمــد )24/و یا آیاتی
کــه اشــاره بــه جاودانگــى و جهانى بودن قرآن دارند (بــرای نمونه ر.ک .االنعــام90/؛ الکهف54/؛ البقــره )185/از این قبیل
مصادیق محسوب میشوند.
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بسـیاری از حقایـق را بـه زبـان بطـن مطـرح كـرده ،آن اسـت كـه همـه حقایـق بـرای همـگان قابل هضم
و درك نیسـت (دامنپا ک مقدم )44 :1380 ،و چهبسـا آوردن آن ،سـبب گمراهی توده مردم میشـده
اسـت (مصبـاح یـزدی.)270 :1380 ،
ظهـر و بطـن قـرآن متناسـب بـا مراتـب مختلـف عالـم اسـت و درواقـع ظهـورات مختلـف قـرآن در
عوالـم ،مختلـف اسـت .ظاهرتریـن وجـه و ظهـور قـرآن کـه همـه مـردم میتواننـد از آن بهرهمنـد شـوند،
همـان مرحلـه تفصیـل و بهلفـظ درآمـدن و مکتـوب شـدن قـرآن اسـت کـه ظهـور ملکـی قـرآن کر یـم
میباشـد .باطـن قـرآن در طـول ایـن وجـه ملکـی اسـت .عمیقتریـن و نابتر یـن باطـن قـرآن ،توحیـد
اسـت کـه درواقـع مرحلـه ِاحـکام قـرآن اسـت (طباطبایـی1411 ،ق .)135 :بسـیاری از علـوم مـورد
اسـتفاده بـرای فهـم قـرآن ناظـر بـر بعـد ملکـی آن اسـت و درواقـع فهـم ظاهـر قـرآن را تبییـن میکنـد،
بهویژه بسـیاری از علوم میانرشـتهای ازجمله انسانشناسـی ،معناشناسـی ،نشانهشناسـی و مطالعات
ل هسـتند .بـه همیـن دلیـل ،ضـروری اسـت کـه در مواجهـه بـا قـرآن در بهکارگیـری
فرهنگـی از ایـن قبیـ 
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علـوم مختلـف هـر سـاحتی بهشـکل مجـزا و بـدون تداخـل بـا بقیه سـاحتها مـورد توجه قرار گیـرد تا از
تقلیـل قـرآن بـه یـک متـن صـرف جلوگیـری شـود.
 .2-1-4جاودان بودن قرآن

یشـوند و بعضـی دیگـر
نظریههـای علمـی بـا گذشـت زمـان تغییـر میکننـد ،بعضـی اصلاح و تکمیـل م 
باطـل شـده و نظریـات جدیـد جایگزیـن آنهـا میشـوند .ایـن امـر نشـاندهنده آن اسـت کـه نظریههای
پیشـین ناقـص بـوده و حقیقـت را بهصـورت کامـل و تمـام دریافـت نکردهانـد .لـذا بـا گذشـت زمـان و
کشـف ابعـاد جدیـدی از حقیقـت ،نظریـه کاملتـر و اصالحشـده و یـا نظریـهای جدید و یا متناسـب با
اقتضـای زمـان بهدسـت میآیـد (رجبـی.)81-83 :1383 ،
قـرآن کریـم شـامل برنامـه کامـل هدایـت و غایـت انسـان اسـت و هرچـه انسـان در راه رسـیدن بـه
کمـال خـود نیـاز دارد ،اعـم از جهانبینـی و اعتقـاد ،و عمـل و اخالقـی کـه از آن نشـئت میگیـرد را
بهصـورت مشـروح بیـان میکنـد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه چنیـن کتابـی محصـور در عصـری خـاص و
یـا فرهنـگ قومـی مشـخص نیسـت (سـعیدی روشـن)347 :1383 ،؛ عالوهبـر ایـن ،آیاتـی از قـرآن ،نیز
دال بـر ایـن اسـت کـه قـرآن کتابـی جهانی و برای نوع بشـر اسـت ،ولـو در زمانی خاص و بـه زبان قومی
خـاص نـازل شـده باشـد(1علویمهر.)144 :1384 ،
 .1برای نمونه ر.ک .آل عمران64/؛ االنعام19 /؛ ص87/؛ المدثر36/؛ القلم52/

بیانی که نسبت به یک مقصد و مطلب بهصورت مطلق و تام و کامل باشد ،اعتبار و صحتش،
محـدود بـه وقـت و زمانـی معیـن نخواهـد بـود .در ایـن میـان قرآن ،کتابی اسـت که بیانش تـام و کامل
اسـت؛ نـه باطـل اسـت کـه حـق جـای آن را بگیـرد ،1نـه خلـط حـق و باطـل اسـت کـه با گذشـت زمان
بطالن آن مشـخص شـود و از حق جدا گردد ،و نه قسـمتی از حق اسـت که احتیاج به تکمیل داشـته
باشـد و نـه اینکـه حقـی اسـت کـه از یـک زاویـه بیان شـده و مـورد تحدید قـرار گرفته باشـد ،بلکه حق
محـض بهشـکل کمـال و تمامـی اسـت کـه پس از آن چیز دیگری نیسـت( 2طباطبایـی.)28 :1353 ،
ازایـنرو غلبـه نظراتـی کـه بهدنبـال مواجهـه بـا قـرآن همچـون برخـورد بـا سـایر آثـار و نگریسـتن بـه
آن بهمثابـه متنـی هسـتند کـه در دورهای تاریخـی کاربـرد داشـته و بـرای قومـی خاص نازل شـده اسـت
و بیـرون از ایـن سـاحت بـر آن فایـدهای مترتـب نیسـت ،دارای اشـکال اسـت (عبدالرحمـن1993 ،م:
 223 ،207و 228؛ ابوزیـد2007 ،م 213 ،210 :و  .)215برخلاف ایـن نظـر ،بایـد گفـت کـه امـکان
برگرفتـن و اسـتخراج تمامـی نیازهـای روز از آن وجـود دارد ،زیـرا در نـزول ،تمامـی زمانهـا و انسـانها
درنظـر گرفتـه شـدهاند.
 .2-2الزامات اصطالحشناختی

آنچـه الزم اسـت کـه در ایـن بخـش بـه آن پرداختـه شـود ،اوالً تبییـن کارکـرد و فایـده اصطالحشناسـی
در مطالعـات میانرشـتهای قـرآن اسـت و در ضمـن آن ،حساسـیتهای کالمـی وضـع اصطالحـات
نیـز بایسـتی مشـخص شـود ،زیـرا الفـاظ بـا خـود عقبـهای از معانـی را بههمـراه دارنـد و درصـورت وضـع
اصطالحـی ناصـواب ،امـکان بـروز خطـا ،فـراوان خواهـد شـد .ناظـر بـر بخـش نخسـت ،بایـد گفـت
اطالعـات و ارتباطـات موجـود در جهـان ،از طریـق زبـان ارائـه و مبادلـه میشـوند (هـادوی تهرانـی،
 )95 :1377و بیشـتر امکانـات بالقـوه زبـان نیـز در جریـان انتقـال اطالعـات ،از طریـق تعییـن واژههـا و
اصطالحهـا بـهکار میرونـد .در ایـن میـان ،اصطالحشناسـی بـه مطالعـه علمـی اصطالحـات و مفاهیم
میپـردازد .در همـه علـوم ،معانـی بهوسـیله مفاهیـم صورتبنـدی میشـوند و از طریـق واژههـا یـا
اصطالحاتـی خـاص بـه دیگـران انتقـال مییابنـد .بـرای مثـال ،اصطلاح «سـیاق» 3در علـوم قرآنـی در
ً
َ ُ ْ َ َ ْ َ ُّ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ
باطل كان َز ُهوقا» (االسراء )81/می باشد.
باطل ِإن ال ِ
 .1یكی از آیاتی كه بر این امر داللت دارد آیه شریفه «و قل جاء الحق و زهق ال ِ
 .2ایــن ادعــا مبتنــی برآیات الطارق14/؛ االســراء105 /؛ یونس32/؛ فصلت 42،43/می باشــد که به صــورت مطلق قرآن را
حــق مــی دانــد و در حــدوث و بقــای قرآن متصل به حق بوده اســت و به صــورت مطلق باطل را در هر زمانــی و از هر جانبی از
خود دفع می کند.
 .3ســیاق در لغت بهمعنای جدا شــدن روح از بدن در هنگام مرگ اســت .اصل آن نیز ِسواق بوده که بهخاطر کسره سین،
ُ
واو به یاء تبدیل شــده اســت و مصدری اســت که از « َ
یسوق» گرفته شده است (ابن منظور ،1414 ،ج.)167 :10
ساق
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ابتـدا و پیـش از آنکـه لغتـی برایـش وضـع شـود ،چیـزی نبـود کـه ذهـن افـراد را بـه خـود معطـوف کنـد،
بلکـه پـس از گـذر زمـان و پـرورش مفاهیمـی کـه حا کـی از حـس تفـاوت برخـی از آیـات یـک سـوره
نسـبت بـه آیـات دیگـر بـود ،سلسـلهای از اصطالحـات برای نشـان دادن این تفکیکها وضع شـد که
«سـیاق» ،نمونـهای از آن الفـاظ وضعشـده اسـت.
مفهـوم ،رکـن و عنصـر اصلـی تفکـر اسـت و از طریـق مجموعه مختصـات تشـکیلدهنده آن دریافت
میشـود .مجمـوع مختصاتـی کـه یـک مفهـوم تبییـن میکنـد مفـاد یـا معنـای آن نـام دارد .هـر مفهـوم،
عضـوی از یـک مجموعـه یـا طبقـهای از مفاهیـم اسـت کـه خـود نیـز میتوانـد تشـکیلدهنده طبقـهای
مشـتمل بـر مفاهیـم دیگر باشـد .شـناخت مختصـات مفاهیم کمک میکنـد که حد و مرزهـای مفاهیم و
دایره مصادیق آنها را تا حد امکان روشن سازیم ،آنها را طبقهبندی کنیم ،نظامهای مفهومی گونا گون
را بنـا نهیـم ،و از نتایـج ایـن فراینـد نظـری در انتقـال دانـش و سـازماندهی نظا مهـای اشـاعه اطالعـات
بهـره گیریـم .مفاهیـم نهتنهـا بـا روش اسـتقرایی و قیاسـی ،بلکـه از تعامـل و کنـش متقابـل و دوجانبـه
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رویدادهـای محیطـی و سـاختهای شـناختی بهدسـت میآینـد .مـا مفاهیـم را بهوسـیله آزمـون و تطابـق
آنهـا بـا واقعیتهـای محیـط عمق و وسـعت میبخشـیم و به کمک ابداع مفاهیـم و نظامهای مفهومی و
تبییـن آنهـا قـادر میشـویم بـه شـناخت علمی و تعمیق و گسـترش دانش خـود در جهان بیرونـی و درونی
نائـل آییـم .اصطالحشناسـی ،علمـی میانرشـتهای اسـت کـه موضـوع تحقیـق آن از سـویی بـه شـیء و
مفهوم ،شـیوه نامگذاری مفاهیم و از سـوی دیگر ،به سـازماندهی مفاهیم یک رشـته تخصصی ب هشـکل
نظاممنـد و کاربـرد آنهـا در زمینههـای گونا گـون علمـی مرتبـط اسـت .بنابرایـن سـازماندهی دانـش فنـی
یشـود .بهمنظور ترسـیم
و سـاماندهی مفاهیـم ،یکـی از مهمتریـن مباحـث اصطالحشناسـی محسـوب م 
نظاممنـد دانـش سـاختمند یـک مطالعـه میانرشـتهای ،بایـد نظـام مفاهیـم زیررشـتههای مرتبط بـا آن را
در یـک سـاختار کلـی تلفیـق و روابـط میـان آنهـا را ایجـاد کـرد (حسـینی بهشـتی.)22 :1392 ،
همانگونـه کـه در بخـش پیشـین مالحظـه شـد ،عمـده توجـه در بخـش الزامـات معرفتشـناختی
ناظـر بـر تفهیـم و تفهـم ابعـاد الوهـی قـرآن کریـم بود ،امـا در این بخـش ،ایجاد زبان مشـترک و همچنین
ســیاق در اصطــاح عبــارت اســت از همــه قرایــن لفظیه ماننــد كلماتى كــه با الفــاظ موردبحــث ،یــك كالم بههممرتبط را
مىسازند یا حالیه چون شرایط و فضاى محیط بر كالم كه داراى داللتى در موضوع هستند (صدر .)130 :1978 ،با دقت
در تعریف شــهید صدر ،مشــخص میشــود که این تعریف بهاندازهای گسترده است كه شامل تمام قرائن پیوسته مىشود،
درصورتىكه موارد اســتعمال این واژه در آثار دانشــمندان ،با این تعریف گســترده ســازگار نیســت؛ زیرا ســیاق در بیان آنان
یكــى از قرینههــاى پیوســته لفظى اســت .بنابراین میتوان گفت ســیاق در تعریف دانشــمندان عبارتســت از« :ســاختارى
كلــى كــه بر مجموعهاى از كلمات ،جمالت و یا آیات ســایه مىافكند و بــر معناى آنها اثر مىگذارد» (رجبی.)92 :1383 ،

ایجـاد تلقـی واحـد از نظـام اصطالحـات ،اولویت پیـدا میکند؛ عالوهبر اینکـه واژ گانی که در مطالعه
میانرشـتهای بـهکار گرفتـه میشـود ،نبایـد متعـارض بـا ابعـاد کالمـی اعتقـاد بـه قـرآن باشـد .رسـیدن به
زبـان مشـترک بـا درنظـر گرفتـن حس متقابل و حساسـیتهای کالمی معطوف به متـن قرآن ،مهمترین
سـطحی اسـت کـه در یـک مطالعـه میانرشـتهای بایـد مدنظـر قـرار گیـرد .هـر علمـی ادبیـات خـاص
و منحصربهفـرد خویـش را دارد کـه از آن بـرای ارائـه موضوعـات و مسـائل مرتبـط بـا خـود اسـتفاده
میکنـد؛ هنگامیکـه در حـوزهای کـه دو علـم قصـد همـکاری میانرشـتهای بـا یکدیگـر را دارنـد،
همزبانـی ایجـاد نشـود ،برقـراری ارتبـاط علمـی بسـیار سـخت و تـا حـدی غیرممکـن میشـود (فلبـر،
 )199 :1383و باعـث ایجـاد مشـکال تی همچـون سـوءتفاهم ،فقـدان درک متقابـل ،ارائـه نتایج دور از
انتظـار و بیاعتمـادی میگـردد.
بـرای مثـال ،درصورتیکـه مطالعـهای میانرشـتهای میـان علم فقه و منطق در مـورد صدق و کذب
انجـام شـود ،تعریـف مشـترک و زاویـهای کـه از آن دیـدگاه بهدنبـال تحلیـل موضـوع هسـتیم ،بایسـتی
مشـخص شـود؛ زیـرا صـدق و کـذب در هـر کـدام از ایـن دو علـم ،معنایـی متفـاوت دارد .صـدق و
کـذب در یکـی از ایـن علـوم بهمعنـای مطابقـت یـا عدم مطابقت با واقـع و در دیگری مطابقت یا عدم
مطابقـت بـا عقیـده اسـت؛ حـال ا گـر در ایـن مطالعـه ،معنـای موردنظـر مـا از صـدق و کـذب مشـخص
نشـود ،نهتنهـا نتیجـه موردنظـر بهدسـت نمیآیـد ،بلکـه برخـی از سـوءتفاهمها نیـز پدیـدار خواهد شـد؛
و یـا درصورتیکـه بهدنبـال مطالعـهای اسطورهشـناختی در مـورد برخـی از داسـتانهای قرآنـی باشـیم،
در گام نخسـت بـا ارائـه تفـاوت معنـوی اسـطوره در قـرآن 1و اصطلاح اسـطوره در علم اسطورهشناسـی

2

بایـد تبییـن کنیـم کـه معنـای بهکاررفتـه از اسـطوره در قرآن با علـم اسطورهشناسـی ،دو موضوع متفاوت
هسـتند و قـرآن بهدنبـال نفـی علم اسطورهشناسـی نیسـت؛ در موضـع اخیر ،ا گر در حـوزه اصطالحات،
توضیحـات کافـی ارائـه نشـود ،نوعـی بیاعتمـادی میـان ایـن دو پدیـد خواهـد آمـد؛ چنانکـه درواقـع
بهدلیـل شـباهتی کـه در میـان ایـن دو اسـم وجـود دارد ،محققـان قرآنـی برخاسـته از عقایـد کالمـی
خویـش ،روی خوشـی بـه پیگیـری اسطورهشناسـی در داسـتانهای قرآنـی نشـان نمیدهنـد و دلیـل آن
را نیـز خوشـایند ندانسـتن اسـطوره در قـرآن میداننـد .طبیعـی اسـت در ایـن وضعیـت ،بهسـبب تلقـی
 .1واژه اســطوره با عنوان «اســاطیراالولین» در برخی از آیات همچون :االنعام25/؛ االنفال31/؛ النحل24/؛ المومنون38/
ذکر شده است.
 .2اســطوره بــه روایتــی تمثیلــی یــا جلــوهای نمادیــن دربــاره ایــزدان ،فرشــتگان ،موجــودات فــوق طبیعــی و بهطورکلــی بــه
جهانشناســی یــک قوم در راســتای تفســیر خود از هســتی اطالق میشــود (برای اطالع بیشــتر ر.ک .وارنــر15/1 :1389 ،؛
رضائی32 :1383 ،؛ اســماعیلپور.)13 :1377 ،
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مبهمـی کـه بهدلیـل یکسـان بـودن واژ گان پدیـد آمـده اسـت ،ایـن بیاعتمـادی رخ داده اسـت و فـارغ
از سـطح محتـوا ،اشـکالها ناظـر بـر الفـاظ میباشـند .همانگونـه کـه دیـده شـد ،اشـترا ک لفظـی در
بسـیاری از مـوارد باعـث ایجـاد سـوءتفاهم میشـود ،زیـرا گاهـی اوقـات اشـترا ک لفظـی دو موضـوع در
دو علم مجزا که کاربردی متفاوت نسـبت به یکدیگر دارند ،ممکن اسـت به یک نوع تلقی انگاشـته
شـده و باعـث ایجـاد برخـی از سـوءتفاهمها شـوند و حـال آنکـه این اشـترا کها صرفاً در سـاحت لفظ
محقـق بـوده و در حـوزه کاربـرد ،تفاوتهـای فراوانـی میـان آنهـا وجـود دارد .ازایـنرو در مطالعـات
میانرشـتهای عالوهبـر اینکـه بایـد بـروز خطـا در حیطـه الفـاظ و اصطالحهـای بهکاربردهشـده را بـه
حداقـل رسـاند ،بهطـور مشـخص ،بایـد بـرای مخاطبـان نیـز تعییـن کـرد کـه عالو هبـر معنـا ،حدوحصـر
اصطلاح بهکاربردهشـده نیـز تـا چـه حـدی اسـت.
اصـراری کـه در ایـن بخـش بـر وضـوح اصطالحهـا وجـود دارد ناشـی از آن اسـت که گاهـی اوقات
ایـن اصطالحهـای مشـترک ،ذهـن مخاطـب و حتـی در بعضـی مواقـع محقـق را بـه بیراهـه میکشـاند و
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تحقیـق را در مسـیری قـرار میدهـد کـه خلـط میـان واژ گان واقـع شـود و درنتیجه تالش محقـق از اعتبار
بیفتـد .البتـه توضیـح ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه چنیـن خطاهایـی معمـوالً در مواقعـی رخ میدهنـد
کـه یـک اسـم مشـترک در دو علـم متفـاوت و بـا دو کارکـرد متفـاوت بـهکار گرفتـه شـود .راهحلـی هم که
در ایـن زمینـه و بـرای حـل مشـکل پیشگفتـه میتـوان پیشـنهاد داد ایـن اسـت کـه تـا حـد امـکان از
بهکارگیـری واژ گانـی کـه در ذهـن مخاطبـان در زمینـه موضـوع موردبحـث ،تثبیـت شـدهاند و بهمحـض
شـنیدن آن واژه ،ذهـن ،جهتگیریهـای متعـارف را مینماید خـودداری کرده و بهجای آن از واژهای
دیگـر کـه حساسـیت زیـادی را نیـز برنمیانگیـزد اسـتفاده شـود .بـرای نمونـه در مثـال مر بـوط بـه علـم
اسطورهشناسـی بـا توجـه بـه اینکـه معانـی مشـخص و منفـی از اسـطوره در ذهـن مخاطبـان نقـش بسـته
اسـت ،هنـگام کاربـرد ایـن واژه از تعبیـر مذکـور اسـتفاده نشـود و بهجـای آن ،اصطالحـی دیگـر کـه
معنایـی معـادل ایـن اصطلاح را داشـته باشـد انتخـاب شـود .بـا توجـه بـه تأثیـر و تأثـری کـه واژ گان در
ایجـاد مفاهیـم و مفاهیـم در سـاخت معرفـت بهعهده دارند ،در مطالعات میانرشـتهای در حوزه قرآن
نیـز الزم اسـت ایـن امـر را درنظـر داشـت کـه اصطالحـات بهکاررفتـه در هـر علمی بهو یـژه در مواردی که
اشـترا کی لفظـی وجـود دارد ،بـا چـه اسـتعمالی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت .ز یـرا گاهـی بهسـبب
اشـترا کهایی کـه در ذهـن خواننـدگان و یـا حتـی محقـق میتوانـد وجـود داشـته باشـد ،نـوع تحقیـق
متأثـر از نگاهـی پیشـینی میشـود.

 .2-3الزامات روششناختی

روش ،راهحلـی اسـت کـه بـرای پاسـخگویی بـه مسـئلهای حـل نشـدنی و یـا ارائـه افقـی نویـن از یـک
موضـوع ارائـه میشـود (سیاسـی .)67 :1336 ،همانگونـه کـه در علـوم ریاضی انواع و اقسـام معادالت
گونا گـون بـرای حـل مسـائل مختلـف وجـود دارد ،سـایر علـوم نیـز بهتناسـب مسـائل و موضوعاتـی کـه
دارند ،از مجموعهای از روشها تشـکیل میشـوند که در مواقعی سـاده و گاهی پیچیده و چندبعدی
میشـوند (خلیلـی شـورینی .)64-65 :1375 ،گاهـی اوقـات بـرای رسـیدن بـه پاسـخ بایـد از یـک
روش خـاص اسـتفاده کـرد امـا بهتناسـب پیچیدگیهایـی کـه در موضوعـات پیـش میآیـد ،راهحلهـا
و روشهـای ارائهشـده نیـز پیچیـده و گسـترده میشـوند .بـرای مثـال ،گاهـی اوقـات پزشـک بـا یـک
بررسـی مختصـر بیمـار متوجـه بیمـاری وی میشـود ،امـا در برخـی از مواقـع بهسـبب نامعلـوم بـودن
بیمـاری ،انواعـی از آزمایشهـای پزشـکی گرفتـه میشـود تـا صرفـاً بیمـاری مشـخص شـود و در ضمـن

آن ،درمـان و معالجـه بیمـاری مذکـور یافـت شـود .پـس همیشـه نمیتـوان انتظـار داشـت کـه صرفـاً بـا

یـک روش بتـوان دسـت بـه حـل موضوعـات پیرامـون زد ،بلکـه در بعضـی از مواقـع بایـد مجموعـهای
از روشهـا کـه گاه انحصـار در یـک رشـته هـم ندارنـد ،مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد؛ بـرای نمونـه در
مطالعـات قرآنـی ،ریشهشناسـی 1واژ گان از ایـن حالـت برخـوردار اسـت و بـرای یافتن مسـائل مربوط به
آن ،شـاخههای گسـتردهای از رشـتههای تاریخ ،زبانشناسـی ،مردمشناسـی و روانشناسـی زبان مورد
اسـتفاده قـرار میگیرنـد (جفـری.)6 :1372 ،
بخـش عمـده تلاش میانرشـتهای یـک محقـق ،معمـوالً در سـطح روش بهکارگرفتهشـده در یـک
موضوع نمودار میشـود .تفاوت عمده روش با مباحث معرفتی در آن اسـت که آنچه در مسـیر رسـیدن
بـه یـک راهحـل طـی میشـود ،جنبـ ه طریقیـت دارد و اصـل راهحـل بهخودیخـود موضوعیتـی نـدارد؛
درحالیکـه مسـائل معرفتشـناختی ،مسـیری متفـاوت بـا این امر دارنـد (محمدپـور43-73 :1389 ،؛
نوالـی .)37-39 :1312 ،در مطالعـات میانرشـتهای ارتباطـی وثیق بـا روش وجود دارد ،زیرا مجموعه
روشهایـی کـه بهصـورت متفـرق در علـوم مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد ،مبتنیبـر رویکـرد
میانرشـتهای ،بایـد در مطالعـهای بهغیـر از حـوزه مطالعاتـی خـود مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد .البتـه در
ایـن میـان ،پرداختـن بـه مطالعـات قرآنـی بهسـبب حساسـیتهایی کـه در سـطح اعتقـادات کالمـی
مسـلمان دارد ،الزم اسـت از الزاماتـی خـاص در حـوز ه روش برخـوردار باشـد کـه در ادامه به بخشـی از
ایـن الزامـات پرداختـه خواهد شـد.
1. Etymology
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 .2-3-1پایبندی به قواعد عام روش تحقیق و اجرای صحیح آن

قـرن نوزدهـم دورهای اثرگـذار در تاریـخ علـم محسـوب میشـود (یـر .)235 :1371 ،در ایـن دوران
ی از حالـت فـردی بـه حالـت جمعـی تبدیـل شـد و زبـان مشـترکی بهنـام «روش»
اسـتنتاجهای علمـ 
پدیـد آمـد .ایـن زبـان مشـترک بـه افـراد اجـازه میداد کـه یافتههـا و کشـفیات یکدیگـر را ارزیابی کنند
(پا کتچـی .)22 :1391 ،بـدون ایـن اشـترا ک علمـی ،بسـیاری از مـواردی کـه دانشـمند اول آنهـا را
تجربـه کـرده اسـت ،دانشـمند دوم یـا بایـد از نـو تجربـه کنـد یـا بـدون دلیـل و بـدون آنکـه روش کار او
را در ایـن زمینـه بدانـد ،اعتمـاد کنـد .تمـام روشهـا فـارغ از اینکـه در چـه رشـتهای مـورد اسـتفاده قـرار
گیرنـد ،ملـزم بـه رعایـت شـاخصهایی منطقـی و علمـی هسـتند (خلیلـی شـورینی.)26-29 :1375 ،
ایـن شـاخصها و ویژگیهـا کمـک میکننـد تـا روش بهکاررفتـه ،مـورد اطمینـان قـرار گرفتـه و امـکان
نقـد آن فراهـم باشـد .بـرای مثـال وضـوح ،مسئلهداشـتن ،تعییـن ابعـاد مـورد مطالعـه ،هدفمنـد بـودن،
برخـورداری از دقـت و ریزبینیهـای علمـی و همچنیـن ارائـه مسـتدل و مسـتند نتایج ،ازجمله مسـائلی
هسـتند کـه بهخوبـی بایـد مـورد توجـه ایـن سـنخ از مطالعـات قـرار گیرنـد (پا کتچـی)21-25 :1391 ،؛
فصلنامه علمی _ پژوهشی

36
دوره هفتم
شماره 4
پاییز 1394

ولـی همـه ایـن مـوارد قواعـدی الزماالجـرا هسـتند کـه بایـد در تمـام روشهـا مدنظـر قـرار گیرنـد؛ امـا
هنگامیکـه مضافالیـه قـرآن در یـک تحقیـق بهمیـان میآیـد ،یکسـری از دقتهای روششـناختی
بهصـورت مخصـوص از اهمیتـی قابلتوجـه برخـوردار میشـوند کـه مقبولیـت روش در ایـن میـان از
اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت .از آنجـاکـه همـه روشها مـورد قبول نیسـتند ،در دایـره انتخاب روش
برخـی از شایسـتگیهای موردنیـاز بایسـتی احـراز شـود.
در سـنجش و انتخـاب یـک روش ،وجـود شـاخصهایی مانند نشـئت نگرفتـن از ایدئولوژ یهای
شـخصی و گروهی ،متروک نبودن بهدلیل گذر زمان ،و مطابقت با نیاز و موضوع تحقیق سـهمی بسـزا
دارنـد .بـرای مثـال برخـی از روشهـا مبتنیبـر پذیـرش ناخواسـته پیششـرطهایی اسـت کـه بهسـبب
همدلـی بـا دریافتهـای یـک فـرد یـا گـروه وضـع شـده اسـت؛ ویژگـی ایـن روشهـا بهدلیـل اقتضائـات
شـکلی و محتوایـی بهگونـهای اسـت کـه در خـارج از آن نظـام قابـل نقـد نیسـت و فقـط در داخـل آن
نظـام فکـری قابـل تبییـن و توضیـح اسـت .بالطبـع اینگونـه روشها قابلیت اسـتفاده عمومـی را ندارند
و صرفـاً بـرای گروهـی کـه دسـت بـه وضـع آن زدهانـد ،قابلبهرهبـرداری هسـتند .اشـکالهایی کـه
عالمـان قرآنپـژوه بـه گونههـای مختلـف روشهـای تفسـیری نسـبت میدهنـد ،درحقیقـت نمونـهای
یتـوان بـه آن اشـاره کـرد؛ بـرای مثـال نـوع نگـرش و روشـی کـه
نزدیـک بـه ایـن موضـوع اسـت کـه م 
عارفـان در تفسـیر قـرآن و تبییـن موضوعاتـی چـون وحـدت وجـود پیـشرو قـرار میدهند ،قابـل پذیرش

همگان نیسـت ،زیرا روش کشـف و شـهود صرفاً اسـتنباطی شـخصی و غیرقابلارجاع اسـت؛ به همین
دلیـل چنیـن روشـی قابلیـت پذیـرش عمومـی را نـدارد و تنهـا بـرای اهـل عرفـان قابلاعتمـاد اسـت.
در حـوزه مقبولیـت روش ،بعضـی از روشهـا نیـز وجود دارند که از سـوی یـک مکتب ،توصیه و از
سـوی مکتـب دیگـر رد میشـوند ،ایـن نـوع روشهـا نیـز اساسـاً قابلنقـد هسـتند و امـکان بهرهبـرداری،
مفیـد بـودن و یـا مضـر بـودن آن مشـخص نیسـت و بـه همیندلیـل ،پیـش از اسـتفاده از آن بایسـتی
خاسـتگاه و مبـدأ فکـری آن مـورد جسـتجو قـرار گیـرد و تـا کسـب اطمینـان الزم ،مـورد اسـتفاده قـرار
نگیرنـد .از سـوی دیگـر ،روشهـای فراوانـی وجـود دارنـد کـه در حـوزه یـک علـم و در دوره مشـخصی
از تاریـخ علـم ،از مقبولیـت عـام برخـوردار بودهانـد ،امـا پـس از گذشـت دورهای از تاریـخ بهسـبب
پیشـرفت علم و پیدا شـدن برخی از نواقص این روش ازیکسـو ،و ایجاد روشهای کاملتر از سـوی
دیگـر ،کارایـی خـود را از دسـت میدهنـد .همچنیـن در پذیـرش یـک روش بایـد درنظـر داشـت کـه
روش برگزیـده ،الزامـاً بایـد متناسـب بـا کارکـردی کـه دارد در حـوزه متناسـب بـا خـود اسـتفاده شـود ،نه
بیـرون از آن؛ بـرای مثـال ،روشهـای موجـود در علـم زبانشناسـی ،اختصـاص به سـنخی از پژوهشها
دارد کـه بـا زبـان سـروکار دارنـد و مطالعـه دربـاره واژ گان ،گفتارها و نوشـتارها اسـت؛ مسـلماً روشهایی
کـه در ایـن علـم وجـود دارنـد نبایـد در پژوهشهـای مربـوط بـه نجوم و افلا ک که هیچ ارتباطـی با این
علـم ندارنـد مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد و اساسـاً ا گر مورد اسـتفاده نیز قـرار گیرند ،ثمره خاصـی نیز پدید
نخواهـد آمد.
پـس از انتخـاب روش مدنظـر براسـاس احـراز شـرایط مقبولیـت ،مهمتریـن گامـی که باید برداشـته
شـود مربوط به چگونگی اجرای روش انتخابشـده اسـت .درصورتیکه روش از مقبولیت و تناسـب
الزم برخـوردار باشـد امـا بهدرسـتی اجـرا نشـود ،نتیجـه نیـز بهخوبـی تبییـن نخواهـد شـد (خلیلـی
شـورینی .)144-146 :1375 ،روش بهمثابـه اختراعـی اسـت کـه سـازنده آن بهدنبـال ارائـه صحیـح
راهحـل دسـتیابی بـه نتیجـه اسـت ،بـه همیـن دلیل ،پیشـاپیش کاسـتیهایی کـه به ذهنش میرسـیده
را بـا ارائـه یـک رونـد بهنحویکـه تداخلـی بـا ایـن سـنخ از مشـکالت پدیـد نیایـد ،ترسـیم کرده اسـت.
طبیعـی اسـت کـه ا گـر از رونـد تعریفشـده خـارج شـود ،کاسـتیهایی کـه ارائهدهنده روش ،سـعی در
مصونیـت تحقیـق از آنهـا را داشـته اسـت ،پدیـد خواهـد آمـد .عالوهبـر ایـن ،ادعـای اسـتفاده از روش
آن اسـت کـه امـکان دسـتیابی بـه نتایـج مطلوب از سـاختار مدنظر قابل تحقق اسـت ،حـال ا گر از این
سـاختار عـدول شـود ،خـود ،نقـض غـرض محسـوب میشـود و امـکان نقـد از بیـن مـیرود.
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 .2-3-2تعامل متعادل قرآن ،علم موردمطالعه و روششناسی آن

ا گـر در مطالعـه میانرشـتهای ،قـرآن در یـک سـر طیـف و علمـی کـه برمبنـای آن قـرار اسـت تحقیـق
انجـام شـود ،در سـر دیگـر طیـف قـرار داشـته باشـد ،پژوهشـگر و نـوع روش بهکارگرفتهشـده نقـش
تعیینکننـدهای در نتایـج بهدسـتآمده خواهنـد داشـت .شایسـته اسـت پژوهشـگر تسـلط کافی و الزم
را در حـوزه قـرآن و علـم مـورد مطالعـه خود داشـته باشـد و از سـوی دیگر ،روش بهکارگرفتهشـده نیز باید
از ظرفیـت و پویایـی الزم برخـوردار باشـد.
روشهـای یـک علـم بهمثابـه ابـزاری هسـتند کـه محقـق را در حـل مشـکالت خـود یـاری
میرسـانند؛ ا گـر درک درسـتی از نحـوه بهکارگیـری ابـزار و شـرایط اسـتفاده از آن بهدسـت نیایـد،
ممکـن اسـت ابـزار در جایـی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد کـه در برابـر نیـاز مطرحشـده ،پاسـخ عکـس
بدهـد .بـه همیـن دلیـل ،شـناخت صحیـح روش ،نـوع آن و حوزههـای کاربـردیاش بـرای ورود آن
بـه مطالعـات میانرشـتهای حـوزه قـرآن بسـیار الزم و اساسـی اسـت و بـدون درک ایـن آثـار ،امـکان
خطـا در نتایـج تولیدشـده وجـود دارد .درک درسـت و برخـورداری از تخصـص الزم در دو طیفـی کـه
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درگیـر مطالعـه میانرشـتهای در حـوزه قـرآن هسـتند ،امـری ضـروری اسـت؛ بهو یـژه بـا توجه بـه اینکه در
ایـن نـوع تحقیقـات متـن مقدسـی مـورد مطالعـه قـرار میگیـرد کـه اعتقـادات همـه مسـلمانان بـا آن گـره
خـورده اسـت .درصورتیکـه تخصـص و تسـلط الزم در هرکـدام از ایـن دو سـو وجـود نداشـته باشـد،
آسـیبهایی جبرانناپذیـر پدیـد خواهـد آمـد و اسـباب بیاعتمـادی عالمـان و عامـه مسـلمانان را بـه
ایـن نـوع نگـرش فراهـم میکنـد .بـرای نمونـه در برخـی از پژوهشهـای انجا مشـده دربـاره هرمنوتیـک
کتاب مقدس ،شـاهد این نابسـامانیهای روششـناختی بهسـبب عدم تسـلط الزم بر حوزه مطالعاتی
مربـوط میباشـیم .نتیجـه ایـن تحقیقـات ناقـص ،موجـب سـلب اعتمـاد محققـان و عامـه مـردم شـده
اسـت و علـم هرمنوتیـک بـا توجـه بـه پیامدهایـی کـه از ایـن آثـار ناقـص پدیـده آمـده اسـت ،بهعنـوان
علمـی مذمـوم شـناخته میشـود؛ حـال آنکـه هرمنوتیـک ،رشـتهای نوپدید و ناشـناخته بهو یـژه در میان
مسـلمانان نیسـت و حتـی در مطالعـات تفسـیری و اصولـی نیـز قابلمشـاهده اسـت (واعظـی:1380 ،
 )52-54و بخـش عمـده سـوءتفاهمهای ایجادشـده نتیجـه پژوهشهـای ناقـص ،مغرضانه و ضعیفی
شهـای افراطـی
اسـت کـه در ایـن حـوزه ارائـه شـده اسـت؛ البتـه نبایـد فرامـوش کـرد کـه برخـی از گرای 
نیـز در ایـن شـاخه علمـی وجـود دارد کـه قابلنقـد بـوده و بههیچوجـه در سـنت اسلامی مـورد توجـه
قـرار نگرفتـه اسـت.

 .2-3-3تسلط بر قواعد پژوهش در قرآن

همـواره کسـانیکه مشـغول مطالعـهای میانرشـتهای در زمینه قـرآن کریم میباشـند ،افرادی متخصص
در ایـن حـوزه نیسـتند ،زیـرا چهبسـا بهسـبب موضوعـی کـه بـرای پژوهـش خـود انتخـاب کردهانـد،
نا گزیـر ،درگیـر کار بـا قـرآن شـوند ،هرچنـد بـا لـوازم کار بـا قـرآن نیـز آشـنایی الزم را نداشـته باشـند.
نمونـه بـارز چنیـن عملکـردی را در تحقیقـات مستشـرقان بهخوبـی میتـوان مشـاهده کـرد و اساسـاً
برخـی از تحقیقـات ایشـان بـه همیـن دلیـل ،مغرضانـه تلقـی میشـود .آشـنایی کامـل بـا علـوم قرآنـی
در کنـار تسـلط بـر تمـام آنچـه یـک مفسـر بـه آن نیازمنـد اسـت ،بـرای افـرادی کـه عالقمنـد بـه تحقیـق
میانرشـتهای در قرآن هسـتند ،امری ضروری اسـت؛ زیرا در پرتو این شـناخت ،پژوهش میانرشـتهای
از نتیجهگیریهـای غلـط در امـان میمانـد .بـرای مثـال عـام و خـاص ،مجمـل و مبیـن ،محکـم و
متشـابه ،اسـتعاره و مجـاز و همچنیـن توجـه بـه سـیاق آیـات و همچنیـن بافـت نـزول ،مسـائل مهمـی
هسـتند کـه در مواجهـه بـا آیـات بایـد مدنظـر قـرار گیرنـد .بیتوجهـی بـه هرکـدام از ایـن مسـائل ،امکان
قـرار گرفتـن در رونـدی اشـتباه را موجـب میشـود (یداهللپـور .)16 :1383 ،بـرای نمونـه هنگامیکـه
محقـق سـعی در دسـتهبندی یکسـری از آیـات در زمینـه موضوعـی خـاص را داشـته باشـد ،بایـد در
تقسـیمبندی خـود چارچوبهـای موجـود در سـیاق آیـات را مدنظـر قـرار دهـد ،زیـرا بـا تغییـر سـیاق،
احتمـال تغییـر معنـا نیـز وجـود دارد .توجـه بـه یـک آیـه بـا صرفنظـر از آیـات قبـل و بعـد و هـدف کلی
سـوره ،نتایجـی نامطلـوب را بهدنبـال دارد (مسـلم1426 ،ق .)58 :عالوهبـر ایـن ،از فضـای تاریخـی و
زمان و مکان نزول نیز نباید غافل بود .برای نمونه در سـورههای مکی ،واژه زکات را برخی از مفسـران
انفـاق معنـا میکننـد (طباطبایـی ،ج1417 ،6ق )10-11 :امـا در سـورههای مدنـی ایـن واژه بهمعنـای
مالیـات خـاص اسلامی اسـت.
 .2-3-4فهم و تفسیر صحیح از آیات قرآن

فهـم صحیـح قـرآن همـواره در برابـر پـارهای از چالشها قرار دارد که پرهیز از آنها ضروری اسـت .تفسـیر
به رأی و تحمیل عقاید شـخصی به قرآن یکی از برجسـتهترین مسـائلی اسـت که در این زمینه دارای
اهمیـت اسـت .بسـیاری از تفکراتـی کـه از ایدئولـوژی خاصـی پیـروی میکنند ،با سـوگیریهای خود،
روشهایی را بهکار میبرند که نتایج مطلوبشـان را بهدسـت آورند ،تا اینگونه با تأیید نظریات خود،
درسـتی جهانبینـی خویـش را اعلام کننـد؛ تفسـیر بـه رأی ،تفسـیری مخالـف اقتضائـات قرآنی اسـت
و بهمثابـه انحرافـی پایـهای در تفسـیر قـرآن محسـوب میشـود ،زیـرا در ایـن فراینـد ،محقـق بـا مغلطـه
و سوءاسـتفاده از آیـات ،سـخنی غیرواقـع را بـه خـدا نسـبت میدهـد و بهصـورت مسـتقل تفسـیر خـود
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از آیـات را بیـان میکند(.طباطبایـی ،ج 1417 ،3ق )76-77 :بههمیندلیـل ،الزم اسـت محققـان
بهصـورت جـدی از افتـادن در ایـن ورطـه پرهیـز کننـد .در همیـن راسـتا و ازجملـه محذوریتهایـی که
بهویـژه در هنـگام ورود شـاخههای علـوم تجربـی بهعنـوان مضافالیـه تحقیقـات میانرشـتهای در
حـوزه قـرآن بهمیـان میآینـد ،ایـن اسـت کـه عالوهبـر شـناخت الزم و کافـی محقـق از علـوم تجر بـی،
سـخنان وی نیـز نبایـد بـا نـص یـا ظاهـر قـرآن ناسـازگار باشـد و از نسـبت دادن نتایـج آنهـا بـه قـرآن تـا
زمانیکـه بـه پاسـخی قطعـی نرسـیدهاند ،خـودداری کننـد (رضائـی اصفهانـی.)23-27 :1375 ،
آخریـن محذوریـت عمـدهای کـه در ایـن میـان قابـل ذکـر اسـت ،توجـه بـه مسـئله هدایـت بهعنـوان
هـدف اصلـی نـزول قـرآن اسـت .پژوهـش میانرشـتهای و بالطبـع روشهایـی کـه در آن بـهکار گرفتـه
میشـود ،بایسـتی همـراه بـا ایـن هـدف اصلی پیـش روند و درحقیقت با جسـتجوهای خود شـرایط را
بـرای فهـم آیـات قـرآن و درنتیجـه قـرار گرفتـن در وادی هدایـت تسـهیل کننـد.

فصلنامه علمی _ پژوهشی

40
دوره هفتم
شماره 4
پاییز 1394

نتیجهگیری

رابطـه علـم کالم بـا مبانـی دینـی ،الزامـات خاصـی را در پژوهشهـای مرتبـط بـا منابـع دینـی پیـشرو
قـرار میدهـد .ایـن الزامـات بهمثابـه چارچوبهایـی هسـتند کـه نتیجـه توجـه بـه آنهـا ،تسـری روح و
معنـای دیـن در پژوهشهـای مرتبـط بـا منابـع دینـی اسـت .امـروزه بـا توجـه بـه رشـد و گسـترش سـریع
علـم ،هـر لحظـه بـا پرسـشها و حوزههـای مختلـف و جدیـدی مواجـه میشـویم کـه دنیـای علـم را
تحـت تأثیـر خویـش قـرار میدهنـد.
هـر رویکـردی بـا توجـه بـه جدیـد بـودن ،جاذبـه فراوانـی نیـز بـرای جلبنظـر و اسـتفاده توسـط
پژوهشـگران پدیـد مـیآورد؛ امـا در زمینـه اسـتفاده از ایـن حوزههـا و فضاهـای علمـی بایـد نگاهـی
محتاطانـه داشـت .ازیکسـو نبایـد بهدنبـال نفـی کلـی آنهـا باشـیم و از سـوی دیگـر نیز بایـد از پذیرش
عجوالنـه آنهـا خـودداری کـرد ،زیـرا حساسـیت متـن مقدسـی کـه در پیـشروی ایـن تحقیقهـا قـرار
گرفته اسـت ،بسـیار باال اسـت و کوچکترین خطا در سـطح عقاید مردم ،آسـیبهایی جبرانناپذیر
را وارد میکنـد بههمیندلیـل انجـام وا کنشـی صحیـح در ایـن میـان نقشـی مهـم دارد .در ایـن راسـتا و
بـرای فهـم میـزان مطابقـت یـا عـدم مطابقـت دادههـای علمـی بـا حوزههـای عقیدتـی در گام نخسـت
بایـد شـناختی کامـل و جامـع از حـوزه علمـی مدنظـر صـورت گرفتـه و ماهیـت ،شـیوه کار و همچنیـن
فلسـفه ِ
علـم آن ،مـورد مطالعـه قـرار گیـرد .در گام دوم بهویـژه در مـواردی کـه تحقیقـات انجا مشـده بـر
روی منابـع دینـی باشـد ،ضـروری اسـت کـه الزامـات کالمـی الزم بـرای پژوهشـگران مشـخص شـود تـا

مطابـق بـا قواعـد خـاص حا کـم بـر متـون دینـی اقـدام مناسـب نیـز انجـام شـود .ایـن الزامـات کالمـی را
میتـوان در سـه سـطح معرفتشناسـی ،اصطالحشناسـی و روششناسـی پیجویـی کـرد .در سـطح
معرفتشناسـی بخـش عمـده الزامـات ناظـر بـر آن اسـت کـه اعتقـادات اصیـل اسلامی دربـاره قـرآن،
محـور تحقیقـات قـرار گیـرد و محقـق بیمحابـا و از روی تقلیـد از پژوهشهـای غربـی بـدون شـناخت
پیشـینه و پیشفرضهـای تحقیـق خـود دسـت بـه پژوهـش نزنـد .در سـطح اصطالحشناسـی و پـس از
گـذر از مرحلـه نخسـت ،بخـش عمـده الزامـات ،بـه یکسانسـازی ادبیـات قـرآن بـا علمی کـه بهعنوان
میانرشـته سـعی در تبییـن آیـات دارد ،مربـوط میشـود؛ در ایـن بخـش بایـد بـا توجـه بـه تحقیقـی کـه
درحال انجام اسـت ،اصطالحاتی وضع شـود که مقصود را بهخوبی انتقال داده و بهسـبب اشـترا ک
در الفـاظ ،ذهـن را بـا تشـویش و ابهـام در معنـا همـراه نکنـد .و درنهایـت در حـوزه روش نیـز عالوهبـر
اینکـه الزم اسـت قواعـد عـام روش تحقیـق لحـاظ شـود ،باید شـناختی جامـع از روش علمی که نقش
میانرشـته را ایفـا میکنـد و همچنیـن الزامـات مربـوط بـه قـرآن صورت گیـرد تا تحقیق در مسـیر صحیح
خویـش حرکـت کنـد.
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رضائی اصفهانی ،محمدعلی ( .)1375درآمدی بر تفسیر علمی قرآن .قم :اسوه.

شهـا و گرای 
رضائـی اصفهانـی ،محمدعلـی ( .)1382درسـنامه رو 
شهـای تفسـیری .قـم :مرکـز جهانـی علـوم
اسلامی.
رضائی اصفهانی ،محمدعلی ( .)1387تفسیر قرآن مهر .قم :پژوهشهای تفسیر و علوم قرآنی.
رضائی اصفهانی ،محمدعلی ( .)1388روششناسـی مطالعات میانرشـتهای در تفسـیر قرآن .اندیشـه دینی،
.127-128 ،32
رضایی ،مهدی ( .)1383آفرینش و مرگ در اساطیر .تهران .مرکز بینالمللی گفتگوی تمدنها.
رضوان ،عمربنابراهی م (1413ق) .آراء المستشرقین حول القرآن الکریم و تفسیره .ریاض :دارالطیبه.
زرقانی ،محمد عبدالعظیم (بیتا) .مناهل العرفان فی علوم القرآن .بیجا :بینا.
زرکشی ،محمد بن عبداهلل (1410ق) .البرهان فی علوم القرآن .بیروت :دارالمعرفة.
روالنـد ،اس .)1387( .میانرشـتگی .در :مجموعـه مقـاالت مبانـی نظـری و روششناسـی مطالعـات
میانرشـتهای (ترجمـه مجیـد کرمـی) .تهـران :پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی.
سارتون ،جورج ( .)1346تاریخ علم (ترجمه :احمد آرام) .تهران :امیرکبیر.
سبحانی ،جعفر ( .)1387راهنمای حقیقت .تهران :نشر مشعر.
سبزواری ،محمد (1406ق) .الجدید فی تفسیر القرآن المجید .بیروت :دارالتعاریف.
سعیدی روشن ،محمدباقر ( .)1379علوم قرآن .قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟هر؟.
سـعیدی روشـن ،محمدباقـر ( .)1383تحلیـل زبـان قـرآن و روششناسـی فهـم آن .تهـران :پژوهشـگاه فرهنـگ
و اندیشـه اسلامی.
سیاسی ،علیا کبر ( .)1336منطق و روششناسی .تهران :دانشگاه تهران.
سیدرضی ،محمد (1414ق) .نهجالبالغه .قم :هجرت.
سیوطی ،جالل الدین(1421ق) .االتقان فی علوم القرآن .بیروت :دارالکتاب العربی.
صادقی تهرانی ،محمد ( .)1386نقدی بر دینپژوهی فلسفه معاصر .تهران :امید فردا.
صدر ،محمدباقر(1978م) .دروس فی علماالصول .بیروت :دارالکتب اللبنانی.
صفـار ،محمدبـن حسـن (1404ق) .بصائـر الدرجـات فـی فضائل آل محمد؟مهع؟ .قم :مکتبه آیهاهلل المرعشـی
النجفی.
خورسـندی طاسـکوه ،علـی ( .)1387گفتمـان میانرشـتهای دانـش .تهـران :پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعی.
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خورسـندی طاسـکوه ،علـی ( .)1388تنـوع گونهشـناختی در آمـوزش و پژوهـش میانرشـتهای .فصلنامـه
مطالعـات میانرشـتهای در علـوم انسـانی.57-83 ،)4(1 ،
طباطبایـی ،سیدمحمدحسـین (1411ق) .المیـزان فـی تفسـیر القـرآن .قـم :دفتـر انتشـارات اسلامی جامعـه
مدرسـین حـوزه علمیـه قـم.
طباطبایی ،سیدمحمدحسین ( .)1353قرآن در اسالم .تهران :دارالکتب االسالمیة.
عبدالرحمن ،عبدالهادی (1993م) .سلطه النص .بیروت :مرکز الثقافی العربی.
عسکری ،سیدمرتضی ( .)1382نقش ائمه در احیای دین .تهران :مرکز فرهنگی انتشارات منیر.
علویمهر ،حسین ( .)1384آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران .قم :مرکز جهانی علوم اسالمی.
عیاشی ،محمدبن مسعود ( .)1380تفسیر العیاشی .تهران :مطبعة العلمیة.
فتحالهی ،ابراهیم ( .)1390متدولوژی علوم قرآنی .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق؟ع؟.
فغفورمغربی ،حمید ( .)1386رابطه گزارههای قرآنی و گزارههای علمی .دوفصلنامه قرآن و علم.35-60 ،1 ،
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فلبـر ،هلمـوت ( .)1383اصطالحشناسـی و مهندسـی دانـش (ترجمـه :علـی مهرامـی) .نامـه فرهنگسـتان،
.199 ،)23(3
فیض کاشانی ،محمد (1415ق) .تفسیر الصافی .تهران :مکتبه الصدر.
قراملکی ،احدفرامرز ( .)1390روششناسی مطالعات دینی .مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
قیطوری ،عامر ( .)1382قرآن ،ساخت شکنی و بازگشت نشانه .قم :کتاب طه.
کاسـترونوو ،راس ( .)1387در پنـاه دانـش میانرشـتهای :جفرسـون ،دوبو یـس و نفـی سیاسـت .در مجموعـه
شهـا و چشـماندازهای مطالعـات میانرشـتهای (ترجمـه :مهـدی رحمانـی) .تهـران:
مقـاالت چال 
پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی.
کاوه ،محمد ( .)1389عصمت کرداری نبی و گسـتره آن در قرآن و عهدین .فصلنامه علوم اسلامی،)18(5 ،
.101-124
کلینی ،محمدبن یعقوب (1407ق) .الکافی .تهران :دارالکتب االسالمیة.
مؤدب ،سیدرضا ( .)1380روشهای تفسیر قرآن .قم :اشراق.
مجتهـد شبسـتری ،محمـد ( .)1381نقـدی بـر قرائـت رسـمی از دیـن (بحرانهـا ،چالشها ،راهحلهـا) .تهران:
طـرح نو.
محمدپور ،احمد ( .)1389روش در روش (درباره ساخت معرفت در علوم انسانی) .تهران :جامعهشناسان.
مسلم ،مصطفی (1426ق) .مباحث فیالتفسیر الموضوعی .دمشق :دارالقلم.
مصباح یزدی ،محمدتقی ( .)1380قرآنشناسی .قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟هر؟.
معرفت ،هادی ( .)1382تاریخ قرآن .تهران :سمت.

مکارم شیرازی ،ناصر ( .)1378تفسیر نمونه .تهران :دارالکتب االسالمیة.
میرباقـری ،سـیدمهدی ( .)1387جهـتداری علـوم از منظـر معرفتشـناختی .قم :پژوهشـگاه علـوم و فرهنگ
اسالمی.
نعمتی پیرعلی ،دلآرا ( .)1391تطبیق انگاره وحی در عهدین و قرآن کریم .الهیات تطبیقی.101-114 ،)7(1 ،
نوالی ،محمود ( .)1312فلسفه علم و متدولوژی .تبریز :دانشگاه تبریز.
نوروزی ،محمدجواد ( .)1376مبانی فکری سکوالریسم .فصلنامه معرفت.22-34 ،22 ،
نوروزی ،محمدجواد ( .)1391دست در دست صبح .قم :دفتر نشر معارف.
وارنر ،رکس ( .)1389دانشنامه اساطیر جهان .تهران :اسطوره.
واعظی ،احمد ( .)1390نظریه تفسیر متن .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
واعظی ،احمد ( .)1380درآمدی بر هرمنوتیک .تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
ونـک ،دومینیـک ( .)1388کاربردهـای میانرشـتگی تحـوالت علـوم ،صنعـت و آمـوزش (ترجمـه :توحیـده
مالباشـی) .تهـران :پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی.
هـادوى تهرانـى ،مهـدى ( .)1377مبانـى كالمـى اجتهـاد در برداشـت از قـرآن كر یـم .قـم :مؤسسـه فرهنگـى
خانـه خـرد.
هاشمی ،سیدعلی ( .)1385پرسمان قرآنی نبوت .قم :بوستان کتاب.
یداهللپور ،بهروز ( .)1383مبانی و سیر تاریخی تفسیر موضوعی قرآن .قم :دارالعلم.
یر ،دامپی ( .)1371تاریخ علم (ترجمه :عبدالحسین آذرنگ) .تهران :سمت.

یعقوبنـژاد ،محمدهـادی ( .)1393سـازماندهی علـوم انسـانی اسلامی ،نیـازی میانرشـتهای .فصلنامـه
مطالعـات میانرشـتهای علـوم انسـانی.111-137 ،)2(6 ،
Bruun, H., et al (2005). Promoting Interdisciplinary Research: Case of the Academy of Finland.
Academy of Finland, Helsinki.
Rowland, S. (2002). Interdisciplinarity as a site of contestation. Paper presented at the annual
conference of the British Education Research Association, University of Exeter.
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Abstract

The direct bond between the Qur’an and Muslims’ beliefs is one of the important
factors, considered to result in a kind of exclusivism in conducting research on
the Qur’an on the part of religious scholars in the Islamic tradition of studying
the Qur’an. Due to this kind of control, there has always been a restriction as
to how the Qur’an must be approached. Thus, the results of these studies have
been mainly in accordance with the Islamic beliefs and principles, because the
researchers have already been fully familiar with Islam, Islamic theology and
the Qur’an. But by the virtue of the changes and developments occurring in
science and research and the emergence of interdisciplinary studies and also to
avoid exclusivism, a larger number of researchers currently engage in Qur’anic
studies. Considering the inevitability of this climate, the sensitivity of research
on the Qur’an and necessity of preventing mistakes in this field, it is of great
importance to identify theological requirements for Qur’anic study in various
fields of research. This article, by focusing on the theological requirements
for interdisciplinary research on the Qur’an and using library method, tries
to introduce the requirements for this type of research at three levels of
epistemology, terminology and methodology so as to develop a proper outline
for such research and thus alleviate worries about the results of interdisciplinary
Qur’anic studies.
Keywords: theological requirements for Qur’anic studies, interdisciplinary
studies, the Qur’an, epistemology, terminology, methodology.
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