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درآمد
ــوزه  ــی در ح ــل اساس ــک اص ــا ی ــم نه  تنه ــرآن کری ــی ق ــت علم ــث مرجعی بح
تفکــر اســامی اســت، بلکــه یکــی از آرزوهــای بــزرگان و اندیشــمندان مســلمان 
ــیعه  ــمندان ش ــوی دانش ــا از س ــز باره ــر نی ــوده و در دوره معاص ــخ ب ــول تاری در ط
ــوان محــور  ــد به عن ــرآن بای ــن اســاس، ق ــر ای ــه اســت. ب ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی م
مشــترک همــه مســلمانان قــرار بگیــرد و در دانش هــای مختلــف اعــم از اســامی 
و انســانی، محــور و مــدار باشــد و شــاخصه اصلــی حرکــت اســامی در جهــان بــر 
مبنــای آن شــکل بگیــرد. در ایــن مســیر، تاش هــای بی دریغــی صــورت پذیرفتــه؛ 
ــه  ــا ب ــردی آن ت ــی نظــری و جهت گیری هــای کارب امــا ابعــاد روش  شــناختی، مبان
امــروز مــورد توجــه جــدی قــرار نگرفتــه و در حــوزه تــاش آکادمیِک دانشــمندان 
اســامی نبــوده اســت. البتــه هرکــدام از بــزرگان علمــی، گوشــه ای از ایــن مباحــث 
را دنبــال کرده انــد کــه مــا بــا اســتفاده از آن ســرمایه ها می توانیــم تحقیــق و 

پژوهــش در ایــن زمینــه را پیــش ببریــم.
ــداد حرکــت  ــم گرچــه در امت ــرآن کری پژوهش هــا پیرامــون مرجعیــت علمــی ق
علمــی گذشــته  اســت، امــا هرگــز تکــرار گذشــته نیســت؛ زیــرا بــا ایــن نــگاه و بــا 
ایــن جهــت، تاکنــون پژوهش هــای جــدی ای صــورت نگرفتــه و اگــر پژوهشــی 
هــم بــوده، به صــورت پراکنــده انجــام شــده  اســت. ایــن پژوهش هــا، بیــش از هــر 
چیــز از نــوع پژوهــش توســعه ای اســت و وظیفــه این گونــه پژوهش هــا برخــاف 
ــرای  ــازی ب ــایی و بسترس ــه افق گش ــر ب ــردی، ناظ ــن و کارب ــای بنیادی پژوهش ه
پژوهش هــای آینــده می باشــد. لــذا ایــن نــوع تحقیقــات بــر آن اســت تــا فضاهــای 
جدیــد مطالعاتــی را گشــوده و عرصه هــای تــازه ای را در آن حــوزه دانشــی شــکل 

دهــد.
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آسیب شناســی علــوم موجــود بیانگــر آن اســت کــه علــِم مــدرن در مبانــی بینشــی 
و اعتقــادی خــود، ســطوح باالتــر عالــم هســتی را نادیــده می گیــرد، بــر نفــی جهــان 
ــن و  ــه دغدغه هــای بنیادی ــی اصــرار مــی ورزد، ب فراطبیعــت و معرفت هــای وحیان
ــای  ــا و ارزش ه ــری باوره ــت، از به کارگی ــد و در نهای ــان ارج نمی نه ــوی انس معن
اخاقــی در فعالیت هــای علمــی اجتنــاب داشــته و دارد. بنابرایــن از دیــدگاه اســام 
ــدس  ــاب مق ــوان کت ــم به عن ــرآن کری ــژه ق ــی و به وی ــع دین ــه مناب ــد ک ــد دی بای
ــا  ــد ب ــه او بتوان ــد ک ــان می ده ــه انس ــی را ب ــش و نگرش ــوع بین ــه ن ــلمانان، چ مس
بهره گیــری از آن، بــه علــوم و آگاهی هایــی دســت یابــد کــه ســیر حیــات انســان 
را بــا بهــروزی و ســعادتمندی همــراه ســازد. بــر ایــن اســاس، پیگیــری بحــث تحقق 
مرجعیــت علمــی قــرآن کریــم در علــوم و دانش هــای ســاخت یافته بشــری، امــری 

ضــروری اســت.
ــمه  ــن سرچش ــی ای ــگاه معرفت ــم از جای ــرآن کری ــی ق ــت علم ــرد مرجعی رویک
به عنــوان  طبیعــی  و  انســانی  اســامی،  علــوم  در  وحیانــی  و  آســمانی  بلنــد 
ــک از  ــر ی ــن در ه ــی آورد. همچنی ــان م ــخن به می ــوم س ــون عل عرصه های گوناگ
ــوان ســطوح آن دانــش وجــود دارد  ــوم و دانش هــا، قلمروهــای مختلفــی به عن عل
کــه مرجعیــت علمــی قــرآن کریــم به دنبــال بررســی تأثیــر قــرآن بــر ایــن ســطوح 
ــر  ــه، در هــر علمــی چارچوب هایــی وجــود دارد کــه ب ــرای نمون دانشــی اســت. ب
ــا  ــد و  ب ــا را می پذیرن ــی آنه ــر علم ــان در ه ــت و متخصص ــذار اس ــوم تأثیرگ عل
ایــن پیش فرض هــا وارد آن دانــش می شــوند. همچنیــن در حــوزه دانش هــای 
مختلــف، بــا الیه هــای متفــاوت دانــش روبــه رو می شــویم کــه از مبــادی و مبانــی 
ــه خرده نظریه هــا رســیده  ــه کان نظریه هــا و ســپس ب اساســی شــروع می شــود و ب

و از آنجــا بــه گزاره هــا وارد می شــود.
ــی  ــد ادبیات ــا هــدف تولی ــه نخســت ب ــا در مرحل ــر آن داشــت ت ــا را ب ــن مهــم م ای
ــوان  ــا عن ــر را ب ــن حاض ــم، مت ــرآن کری ــی ق ــت علم ــتای مرجعی ــد در راس جدی
»منشــور مرجعیــت علمــی قــرآن کریــم« بــا انجــام پژوهش هــای مختلــف و 
بــا بهره گیــری از اســاتید حــاذق در مطالعــات قرآنــی و میان رشــته ای علــوم، 
ــی از  ــاله جمع ــاش چندس ــل ت ــور، حاص ــن منش ــم. ای ــر درآوری ــته تحری به رش
اســاتید و صاحب نظــران حــوزوی و دانشــگاهی اســت کــه در راســتای رویکــرد 
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مســأله محوری دفتــر تبلیغــات اســامی، یکــی از محورهــای اساســی فعالیــت میــز 
ــی،  ــای دین ــق باوره ــی در قطــب تعمی ــگ قرآن ــق فرهن تخصصــی توســعه و تعمی
نگاشــته شــده و پــس از آن در شــورای راهبــری قطب هــای فکــری فرهنگــی دفتــر 
تبلیغــات به عنــوان یکــی از اســناد باالدســتی ایــن نهــاد علمــی، فرهنگــی قــرار گرفتــه 
اســت. ایــن منشــور به صــورت رســمی از ســوی دفتــر تبلیغــات اســامی بــه شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگــی تقدیــم گردیــده تــا مراحــل قانونــی آن جهــت تصویــب و 

ابــاغ بــه مراکــز علمــی انجــام گــردد.
ــت ها و  ــداف و سیاس ــر اه ــس از ذک ــم، پ ــرآن کری ــی ق ــت علم ــور مرجعی منش
همچنیــن مفهوم شناســی دقیــق از ایــن واژه و عنــوان، بــه بررســی مبانــی، عرصه هــا، 
قلمــرو و گونه هــای مرجعیــت علمــی قــرآن کریــم می پــردازد. ایــن منشــور، به عنوان 
گام نخســت در جهــت تولیــد ادبیــات علمــی براســاس قــرآن کریــم نگاشــته شــده و 
ضــروری اســت کــه در مراحل بعــد با همت اســاتید، صاحب نظــران و پژوهشــگران، 
گفتمان ســازی و جریان ســازی مرجعیــت علمــی قــرآن کریــم در مراکــز و نهادهــای 

علمــی حــوزوی و دانشــگاهی تحقــق یابــد.
در پایــان الزم می دانــم از حمایت هــای حجــت االســام و المســلمین احمــد واعظی، 
ــف  ــلمین نج ــام و المس ــت االس ــامی، حج ــات اس ــر تبلیغ ــرم دفت ــت محت ریاس
لک زائــی، رئیــس محتــرم پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ اســامی و همچنیــن اعضای 
محتــرم کارگــروه مرجعیــت علمی قــرآن کریــم حجج االســام و المســلمین آقایان 
عبدالکریــم بهجت پــور، محمدعلــی مهــدوی  راد، محمدعلــی رضایــی اصفهانــی، 
محمدصــادق یوســفی مقــدم، محمــد فاکــر میبــدی، غام حســین اعرابــی، غام رضا 
بهــروزی لــک، محمدعلــی میرزایــی، شــمس اهلل مریجــی، ســعید بهمنــی، مجتبــی 
الهــی خراســانی، محمــد قطبــی، عیســی عیســی زاده، محمدعلــی مبینــی، مرتضــی 
غرســبان و ســید اســداهلل موســوی عبــادی کــه با صــرف وقت خــود، پشــتیبانی علمی 
کارگــروه را برعهــده دارنــد، سپاســگزاری نمایــم. امیــد آن دارم کــه خداونــد متعــال 
توفیــق حرکــت در ایــن مســیر ارزش منــد را بیــش از پیــش و بــا قدرتــی افــزون در 

ســایه توجهــات اهل بیت)علیهم الســام( بــه همــه مــا عنایــت فرمایــد. ان شــاءاهلل.
محمدتقی سبحانی
رئیس قطب تعمیق ایمان دینی
دفتر تبلیغات اسامی حوزه علمیه قم
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مقدمه 
ــن مرجــع  ــع، جــاودان و آخری ــی جام ــوان کتاب ــم را به عن ــی قرآن کری خدای تعال
معرفتــی و هدایتــی بشــر در همــۀ عرصه هــای زندگــی بــر پیامبــر اعظــم )ص( نازل 
ــام)ص(  ــت و رسول گرامی اس ــده گرف ــت از آن را برعه ــود محافظ ــرد و خ ک
ــز از گمراهــی اعــام کــرد.  ــه قــرآن و عتــرت را تنهــا راه گری تمسک جســتن ب
ــی و  ــتن معرفت ــِی تمسک جس ــاد اساس ــی از ابع ــی، یک ــت علم ــد مرجعی بی تردی
ــر آن اســت کــه قــرآن کریــم  ــه قــرآن کریــم اســت. منشــور حاضــر ب عملــی ب
بایــد در همــۀ دانش هــا و کنش هــای کان بشــری به عنــوان راهنمــای اساســی و 
میــزان ســنجش حقیقــت بــه کار آیــد و در کنــار ســایر منابــع معرفتــی، به عنــوان 
مهم تریــن مصــدر معرفــت در میــدان تولیــد دانــش نگریســته شــود؛ امــا بــه دالیــل 
بســیار، امــروزه نه تنهــا قــرآن کریــم در علــوم انســاني جایــگاه مرجعیتــي نــدارد، 
ــرداری  ــم بهره ب ــرآن کری ــد از ق ــه بای ــه ک ــز آن گون ــامي نی ــوم اس ــه در عل بلک

نشــده اســت. 
ــل  ــیوۀ تعام ــد و ش ــي در دوران جدی ــاي علم ــر فعالیت ه ــم ب ــرش حاک ــوع نگ ن
ــتاوردهاي  ــار دس ــه در کن ــت ک ــده اس ــب ش ــاني موج ــاي انس ــا عرصه ه آن ب
ــته  ــراه داش ــز به هم ــاري نی ــار زیان ب ــي و آث ــاي منف ــر، پیامده ــراي بش ــت ب مثب
ــوي  ــرده و از س ــاال ب ــر را ب ــي بش ــطح زندگ ــویی س ــم از س ــرفت عل ــد. پیش باش
ــات  ــي را در حی ــوب فراوان ــار نامطل ــر آن، آث ــم ب ــر حاک ــت تفک ــر، به جه دیگ
ــر  ــم ب ــرش حاک ــه نگ ــت. ازآن جاک ــته اس ــاي گذاش ــی برج ــی و اجتماع اخاق
ــتر در  ــر بیش ــد بش ــه دارد، رش ــۀ مادی گرایان ــا جنب ــر تنه ــم در دوران معاص عل
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جنبه هــاي ظاهــری بــوده و جهــات روحــي و معنــوي وی بــه انحطــاط گراییــده 
اســت. علــِم مــدرن ســطوح باالتــر هســتي را نادیــده مي گیــرد، بــر نفــي جهــان 
فراطبیعــت و معرفت هــاي وحیانــی اصــرار مــي ورزد، بــه دغدغه هــاي بنیادیــن و 
ــري باورهــا و ارزش هــاي اخاقــي در  ــوي انســان ارج نمي نهــد، از به کارگی معن
فعالیت هــاي علمــي امتنــاع مــی ورزد و نســبت بــه آثــار تخریبــي نــگاه انحصــاری 
خــود بي تفــاوت اســت. همــۀ اینهــا نشــان دهندۀ آن اســت کــه بازگشــت علــوم 
بــه دیــن، ضــروری اســت و ازآن جاکــه اســام دیــن حــق و قــرآن کریــم منبــع 
اصلــي آن اســت، ضــرورت بازگشــت بــه قــرآن در همــۀ علــوم آشــکار مي شــود.

مــراد از علــم در ایــن منشــور هــر نــوع دانــش ســاخت یافته ای اســت کــه 
ــان  ــش داده و می ــا را پوش ــائل و گزاره ه ــا، مس ــی، نظریه ه ــه اي از مبان مجموع
ــف از  ــن تعری ــد. ای ــد برقرارمی کن ــد پیون ــجم و روش من ــي منس ــا به صورت آنه
ــود  ــامل مي ش ــي را ش ــاني و طبیع ــوم انس ــم از عل ــري، اع ــوم بش ــۀ عل ــم، هم عل
ــد  ــرد؛ هرچن ــر می گی ــه، کام و اخــاق را درب ــد فق ــوم اســامي مانن و همــه عل
در گام نخســت علــوم طبیعــي در اولویــت ایــن منشــور نبــوده و تأکیــد بــر علــوم 
انســاني و اســامي اســت. بــر ایــن اســاس، ضــروری اســت کــه نهادهــای علمــی و 
فرهنگــی کشــور، مرجعیــت علمــی قــرآن کریــم را رســالت  اساســی خود دانســته 
و بــرای تحقــق آن، منشــور راهبــردی مرجعیــت علمــی قــرآن کریــم را به شــرح 

زیــر مبنــای راهبــری، ســتادی و اجرایــی قــرار دهنــد.

اهداف 
1. فراهــم آوردن زیرســاخت هاي علمــي جهــت تحقــق مرجعیــت علمــی قــرآن 

کریــم؛
2. نهادینه شدن مرجعیت قرآن کریم در محتوای علوم و فرآیند تولید علم؛
3. ابتنای نظام هاي کان و ُخرد معرفتی و اجتماعی بر معارف قرآن کریم؛

ــم در  ــرآن کری ــري از ق ــه و بهره گی ــه در مراجع ــه روش نظام یافت ــتیابي ب 4. دس
علــوم؛

5. زمینه ســازی و فرهنگ ســازی در جهــت اتــکای عالمانــۀ کنشــگران فرهنگــي 
اجتماعــي بــه قــرآن کریــم.
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سیاست ها
ــی  ــات علم ــام( در مطالع ــای اهل بیت)علیهم الس ــه آموزه ه ــی ب 1. اولویت بخش

قــرآن کریــم؛ 
2. پیشــبرد رویکــرد تمدنــی در مطالعــات و برنامه هــای مرجعیــت علمــی قــرآن 

کریــم؛ 
3. رویکرد سامان مند و نظام واره به فهم آموزه های قرآن کریم؛

4. اتقان استناد و ضابطه مندی مطالعات مرجعیت علمی قرآن کریم؛ 
5. زمینه ســازی جهــت هم افزایــی مراکــز علمــی حــوزوی و دانشــگاهی در 

ــم؛  ــرآن کری ــی ق ــت علم ــق مرجعی تحق
6. گســترش مرجعیــت علمــی قــرآن کریــم بــه عرصه هــای پژوهشــی، آموزشــی 

و ترویجــی علــوم.

مفاهیم کلیدی
مرجعیت

مرجعیــت به معنــای مــورد رجــوع و محــل مراجعــۀ دیگــران اســت و در اصطــاح 
بــه معانــی مختلفــی ماننــد، اصالــت، محوریــت، اّولیــت، اَْولویــت، مهیمــن، معیــار 

و منبعیت بــودن قــرآن اشــاره دارد.
علم

مــراد از »علــم« در عنــوان مرجعیــت علمــی قــرآن کریــم، دانش های ســازمان یافته 
و روش منــد در قالــب رشــته های گوناگــون اســت. ایــن دانش هــا، شــامل 
کلیــۀ دانش هــای اســامی، انســانی و طبیعــی می شــود جــز آنکــه تمرکــز ســند 
مرجعیــت علمــی قــرآن کریــم بــر علــوم اســامی )ماننــد فقــه، کام و...( و علــوم 
ــی،  ــت، جامعه شناس ــوق، مدیری ــاد، حق ــت، اقتص ــت، سیاس ــد تربی ــانی )مانن انس

روان شناســی و...( اســت. 
قرآن کریم

ــه  قرآن کریــم کتــاب آســمانی و منبــع اصلــی و اساســی مســلمانان اســت کــه ب
ــی و  ــورت دفع ــام )ص( به ص ــر اس ــر پیامب ــد ب ــب خداون ــن، از جان ــی مبی عرب
تدریجــی در مــدت 23 ســال نــازل شــده و آن حضــرت همــۀ آیــات را بــر مــردم 
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ــته و بســیاری از اصحــاب آن را  ــت نوش ــا دق ــان وحــی، آن را ب ــده و کاتب خوان
ــم،  ــرآن کری ــریعات ق ــارف و تش ــد. مع ــل کرده ان ــر نق ــه توات ــوده و ب ــظ نم حف
ــوی و اخــروی در  ــردی، اجتماعــی، دنی ــه زندگــی ف ــوط ب ــارف مرب اعــم از مع

ــه کمــال نهایــی، از جامعیــت برخــوردار اســت. جهــت هدایــت انســان ب
مرجعیت علمی قرآن کریم

ــرآن  ــا دارو روشــمند ق ــم، اثرگــذاری معن ــرآن کری ــت علمــی ق ــراد از مرجعی م
کریــم بــر دانش هــای ســاخت یافته اســت. ایــن اثرگــذاری بــه  گونه هــای 
مختلــف و در عرصه هــای گوناگــون دانشــی جــاری اســت. البتــه ایــن اثرگــذاری 

ــوم نیســت. ــاد عل ــر مســتقیم در همــۀ ابع ــای تأثی ــاً به معن لزوم

مبانی و اصول 
1. جامعیت قرآن کریم؛

2. جاودانگی قرآن کریم؛
3. پاسخگوبودن قرآن کریم به نیازهای اساسی انسان و جامعۀ معاصر؛

ــوان مفســران واقعــی  ــت )علیهم الســام( به عن ــرآن و اهل بی ــرِی ق 4. جدایی ناپذی
ــرآن کریم؛  ق

5. پذیرش عقل به عنوان منبع شناخت در بهره گیری از قرآن کریم؛
6. بهره گیــری از تجربــۀ بشــری و روش هــای علمــی در تولیــد دانش هــای بشــری 

و تبییــن معــارف قــرآن کریم؛
7. نظام مندی مفاهیم و معارف قرآن کریم.

عرصه های مرجعیت علمی قرآن کریم
ــوم،  ــج عل ــدی رای ــاس طبقه بن ــم براس ــرآن کری ــی ق ــت علم ــای مرجعی عرصه ه

ــوم می شــود: شــامل ســه دســته از عل
1. علوم اسالمی

ــامی و در  ــع اس ــاس مناب ــه براس ــت ک ــی اس ــه دانش های ــر ب ــامی ناظ ــوم اس عل
ــن شــده اســت؛  ــای گوناگــون اســامی تدوی ــگ و حوزه ه بســتر تمــدن، فرهن

ــم اخــاق و... . ــم فقــه، علــم کام، عل ــد: عل مانن
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2. علوم انسانی
ــور  ــر مح ــه ب ــت ک ــری اس ــاخت یافتۀ بش ــم س ــر عل ــانی، ه ــوم انس ــراد از عل م
ــانی  ــات انس ــاد حی ــدی از ابع ــف بُع ــرای کش ــان و ب ــودی انس ــاحت های وج س

تولیــد  شــده و امــروزه آن را از علــوم انســانی به شــمار می آورنــد. 
3. علوم طبیعی

ــای  ــی ویژگی ه ــا بررس ــوع آنه ــه موض ــتند ک ــی هس ــی دانش های ــوم طبیع عل
ــاهده و  ــی از مش ــی ناش ــواهد تجرب ــر ش ــی ب ــی مبتن ــای طبیع ــی پدیده ه فیزیک
آزمایــش اســت. در علــوم طبیعــی دانشــمندان می کوشــند تــا پدیده هــای طبیعــی 

ــد. ــح دهن ــا روش علمــی و براســاس فرآیندهــای طبیعــی توضی را ب

قلمرو مرجعیت علمی قرآن کریم
مطالعــات علمــی نســبت بــه هــر یــک از دانش هــای ســاخت یافته شــامل مباحــث 
ــن اســاس، قلمــرو مرجعیــت علمــی  ــر ای برون علمــی و درون علمــی می باشــد. ب

قــرآن کریــم عبــارت اســت از:
1. فراعلم و برون علم

هــر علمــی دارای مباحــث پایــه ای و پیش فرض هایــی اســت کــه در خــود 
ــا  ــم ی ــم، برون عل ــث فراعل ــد و از مباح ــرار نمی گیرن ــی ق ــورد بررس ــم م آن عل
پیشــاعلم به شــمار می آینــد و شــامل مبانــی، اصــول موضوعــه، مبــادی تصــوری 
و تصدیقــی علــوم هســتند. مفاهیــم فراعلمــی امــوری همچــون تعریــف جهــان، 
ــاد وجــودی آن، روش دســتیابی  ــت انســان و ابع ــه، چیســتی هوی انســان و جامع
ــوم و  ــری و مدیریــت عل ــل آنهــا، شــیوه های راهب ــه گزاره هــای علمــی و تحلی ب
فرآیندهــای تولیــد دانــش را دربــر می گیــرد. بــر ایــن اســاس، مباحــث فراعلمــی 

عبــارت اســت از:
الف( مبانی و اصول موضوعۀ علوم

هــر دانــِش ســاخت یافته بــه دســته ای از مبانــی، اصــول  پایــه و مفاهیــم کان تکیــه 
ــاد  ــزا و ابع ــر اج ــد و ب ــمار می آین ــم به ش ــوب آن عل ــۀ چارچ ــه منزل ــه ب دارد ک
آن دانــش به صــورت غیرمســتقیم تأثیــر می گذارنــد. جامعــۀ علمــی ایــن مفاهیــم 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــا م ــن دانش ه ــه و در مت ــلم گرفت ــروض و مس ــوری مف را ام
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نمی گیــرد. مرجعیــت قــرآن کریــم در ایــن مبانــی، اصــول  پایــه و مفاهیــم کان، 
به معنــای ســنجش مبانــی و مفاهیــم دانش هــای موجــود از منظــر قــرآن کریــم و 

پیشــنهاد اصــول و مبانــی جدیــد بــرای تحــول در دانش هــا اســت.
ب( روش شناسی

 مــراد از مرجعیــت علمــی قــرآن در روش شناســی، ارزیابــی روش هــای گوناگون 
ــد و  ــا، قواع ــۀ روش ه ــا ارائ ــت و ی ــم اس ــرآن کری ــر ق ــف از منظ ــوم مختل عل

ــد. ــن می باش ــناختی نوی ــای روش ش رویکرده
ج(راهبری و مدیریت علوم

اثر گــذاری قــرآن کریــم بــر سیاســت گذاری و فرآیندهــای تولیــد علــم از 
طریــق راهکارهایــی چــون فرهنگ ســازی و جریان ســازی، آینده پژوهــی، 

طبقه بنــدی، کاربســت و تشــکیل نظام هــای پشــتیبان صــورت می پذیــرد.
2. درون علمی

مطالعــات درون علمــی، ناظــر بــر بخش هــای درون هریــک از دانش هاســت کــه 
شــامل پنــج بخــش می شــود:

الف(مفروضات و اصول  پایۀ دانش
ــه  ــوط ب ــای مرب ــم و گزاره ه ــه ای از مفاهی ــه، مجموع ــول  پای ــات و اص  مفروض
ــوع،  ــد. موض ــکل می ده ــی آن را ش ــای اساس ــه پایه ه ــت ک ــاص اس ــی خ دانش
ــه ایــن اصــول  ــدازۀ بســیاری ب ــا ان قلمــرو و رویکردهــای اساســی هــر علمــی، ت

ــردد.  ــاز می گ ــه ب  پای
ب(قواعد و اصول علم

منظــور از قواعــد و اصــول علــم، مجموعــه ای از قضایــای عــام اســت کــه هرچنــد 
ــت  ــل عمومی ــی به دلی ــد، ول ــمار می آین ــم به ش ــائل عل ــا و مس ــس گزاره ه از جن
موضــوع و حکــم، در کل یــا بخشــی از دانــش جــاری می شــوند. ماننــد قواعــد 
فقــه، قواعــد کام و... . از ایــن قواعــد در علــوم طبیعــی و انســانی بیشــتر بــا عنــوان 

»قوانیــن« نیــز یــاد می شــود.
ج(فرضیه ها و نظریه ها

ــل  ــاص و قاب ــداد خ ــا رخ ــده ی ــن پدی ــرای تبیی ــنهادی ب ــح پیش ــه، توضی فرضی
ــوم  ــائل عل ــک از مس ــل هری ــرای ح ــش ب ــل پژوه ــتین راه ح ــا نخس ــون و ی  آزم
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اســت و نظریــه، دیــدگاه حاصــل از فرضیه هــا اســت کــه بــر پایــۀ قواعــد و قوانیــن 
ــر می شــوند.  ــرد و پــس از آزمون یافتگــی، تعمیم پذی کلــی دانــش شــکل می گی
ــا و  ــوای فرضیه ه ــاختار و محت ــمندان را در س ــم دانش ــرآن کری ــا، ق ــن معن ــا ای ب

ــاند. ــاری می رس ــانی ی ــامی و انس ــوم اس ــوزۀ عل ــا، در ح نظریه ه
د(گزاره ها و مسائل علم

گزاره هــای علمــی، ســنگ  بنــای اســتدالل  و تعیین کننــدۀ مســئلۀ تحقیــق اســت 
و محقــق را در بررســی پژوهــش هدایــت می کنــد. مســئلۀ علمــی موقعیتــي اســت 
کــه محقــق در آن بــا اشــراف بــر وضعیــت فعلــی، وضعیــت مطلــوب را پی جویی 
مي کنــد؛ ولــي راه و روش عبــور از وضعیــت فعلــی بــه وضعیــت مطلــوب در آن 
روشــن نیســت. قــرآن کریــم نه تنهــا بــا پیش نهــادن مســئله های علمــی بــه توســعه 
ــائل،  ــل مس ــای ح ــۀ زمینه ه ــا ارائ ــه ب ــد، بلک ــک می کن ــا کم ــق دانش ه و تعمی

دانشــمندان را بــه تولیــد گزاره هــای علمــی راهنمایــی می کنــد.
هـ(مدل ها و الگوها

مدل هــا یــا الگوهــا در علــوم، حاصــل مجموعــه ای از گزاره هــا و نظریه هــا اســت 
کــه بــر پایــۀ قواعــد کلــی و در یــک نظــم درونــی، عرصــه ای از قلمــرو دانــش را 
در یــک ســامانۀ واحــد به تصویــر می کشــد. مــراد از مرجعیــت قــرآن در الگوهــا 
و مدل هــا آن اســت کــه علــوم بــا بهره گیــری از دســتاوردهای خــود، الگوهــا را 

براســاس ســاختارها و ســازه های قــرآن تعریــف کننــد.

گونه های اثرگذاری قرآن کریم
بــا پذیــرش ایــن نظریــه کــه قــرآن کریــم در عرصه هــا و قلمــرو علــوم مرجعیــت 
ــرآن  ــذاری ق ــای اثرگ ــودکه گونه ه ــخ داده ش ــش پاس ــن پرس ــه ای ــد ب دارد، بای
در عرصه هــای پیش گفتــۀ علــوم چیســت؟ چرا کــه همــۀ ایــن اثرگذاری هــا 
یکســان نیســت و در هریــک از محورهــای یادشــده بایــد گونه هــای تأثیــر قــرآن 
ــف  ــی تعری ــی خاص ــا روش شناس ــک از گونه ه ــرای هری ــردد و ب ــخص گ مش

ــر اســت: ــم به شــرح زی ــرآن کری ــت علمــی ق ــای مرجعی شــود. گونه ه
1. اثرگذاری استنباطی )مرجعیت به منزلۀ منبع(

ــوا، روش، اصــول و  ــی، محت ــا اســت کــه مبان ــن معن ــه ای ــتنباطی ب ــت اس مرجعی
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ــی  ــم قرآن ــد عل ــود. تولی ــتنباط ش ــرآن اس ــتقیم از ق ــور مس ــم به ط ــائل عل ــا مس ی
ــرای  ــرآن ب ــه ق ــه اش مراجعــه مســتقیم ب ــی دارد و نخســتین مرتب مراحــل و مراتب
اســتخراج گزاره هــا و شــبکۀ معنایــی موضــوع موردنظــر اســت. ازایــن رو، یکــی 
از ســاحت های مرجعیــت قــرآن کریــم مراجعــه بــه قــرآن و بهره منــدی مســتقیم 
از درون مایه هــای آن از طریــق تفســیر، اجتهــاد و اســتنباط اســت. پــس منبعیــت 
قــرآن بــه ایــن معنــا می باشــد کــه مباحــث علمــی اعــم از برون علمــی یــا 

ــود. ــتخراج ش ــم اس ــرآن کری ــن ق ــتقیم از درون مت ــور مس ــی، به ط درون علم
2. اثرگذاری استلهامی )مرجعیت به منزلۀ الهام بخشی(

اثرگــذاری اســتلهامی قــرآن کریــم بــه ایــن معنــا اســت کــه دربــارۀ مســئله و یــا 
گــزارۀ علمــی موردنظــر، مضمــون و مفــاد مســتقیمی به طــور عینــی و اجتهــادی 
ــامل  ــه ش ــرآن ک ــی از ق ــاد آیات ــوع مف ــوان از مجم ــا می ت ــت؛ ام ــرآن نیس در ق
معــارف، احــکام، قصــص، مواعــظ و توصیفاتــی کــه دربــارۀ آن مســئله اســت، 
دیــدگاه خــاص قــرآن را الهــام گرفــت. روشــن اســت کــه در منطــق اســتلهام، 
میــان آنچــه مــا می فهمیــم و آنچــه در متــن قــرآن کریــم اســت، داللــت مطابقــی، 
تضمنــی و اســتلزام قطعــی وجــود نــدارد، بلکــه برداشــتی فراتــر از داللــت لفظــی 
در حــوزۀ فهــم اســت کــه نیازمنــد تدویــن شــیوه و روش خــاص خــود اســت. 

3. اثرگذاری استکمالی )مرجعیت به منزلۀ کمال بخشی(
ــردن  ــیدن و تکمیل ک ــای کمال بخش ــم، به معن ــرآن کری ــتکمالی ق ــذاری اس اثرگ
و  ایده هــا  اســاس،  ایــن  بــر  اســت.  بشــری  علمــی  ایده هــای  و  نظریه هــا 
نظریه هــای علمــِی مبتنــی بــر فهــم و عقــل بشــری، بــا کمــک فهــم قرآنــی ارتقــا و 
کمــال یافتــه و ابعــادی نــو بــرای عقــل آشــکار می گــردد کــه بــدون مراجعــه بــه 
قــرآن فهمیــده نمی شــد. در این جــا به طــور مســتقل، مطلبــی از قــرآن اســتخراج 
نشــده اســت، بلکــه قــرآن کریــم نظریــه و یــا ایــده ای را عمــق بخشــیده و توســعه 

می دهــد. 
4. اثرگذاری َحَکمیتی )مرجعیت به منزلۀ میزان(

منظــور از اثرگــذاری حکمیتــی قــرآن، تأییــد یــا رد ایــده یــا نظریــۀ علمــی اســت. 
بــه ایــن معنــا کــه گاهــی یــک قاعــده یــا نظریــه و یــا یــک گــزارۀ علمی بــه قرآن 
کریــم عرضــه می شــود و پــس از بررســی روشــن می گــردد کــه قــرآن کریــم بــا 
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مضمــون آن موافــق اســت، و یــا به کلــی آن را رد می کنــد و یــا تنهــا ابعــادی از 
ــودن قــرآن  ــا رد قــرار می دهــد. بنابرایــن، منظــور از میزان ب آن را مــورد تأییــد ی
کریــم به گونــۀ حکمیــت، همــواره رد و یــا تأییــد کامــل نیســت، بلکــه بــا مقایســه 
و داوری قــرآن کریــم معلــوم می شــود کــه کــدام نظــر به واقــع نزدیک تــر 

اســت و نســبت بــه نظریــۀ دیگــر برتــری دارد. 
5. اثرگــذاری نگرشــی و بینشــی )مرجعیــت به منزلــۀ تعیین کننــده 

و تغییردهنــدۀ نگــرش یــا بینش(
اثرگــذاری نگرشــی و بینشــی به معنــای تصــرف قــرآن کریــم در پس زمینه هــای 
معرفــت بشــری نســبت بــه انســان و جهــان اســت. با تغییــر بینــش و نگرش انســان، 
ــز تغییــر می کنــد.  ــا نی ــی و روش هــای بررســی پدیده هــا و قضای ــه مبان ــگاه او ب ن
بررســی تاریــخ علــم نشــان می دهــد کــه تحول هــای اساســی در دانــش از مســیر 
ایــن تغییــر اتفــاق می افتــد و بــا تحــول در نــگاه انســان بــه دنیــا و انســان، فلســفه، 
ــی  ــر و دگرگون ــتخوش تغیی ــز دس ــاوری نی ــت و فن ــای مدیری ــم و عرصه ه عل

می گــردد. 




