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 مقدمه

 ارگروهک دبیرخانه و است شده تدوین کریم قرآن علمی مرجعیت منشور محورهای اساس بر رو پیش مسائل نظام

 کمک با و یقرآن فرهنگ تعمیق و توسعه میز و دینی باورهای تعمیق قطب پشتیبانی با کریم قرآن علمی مرجعیت

 موظف ی،علم شخصیهای و مراکز سایر و اسلامی فرهنگ و علوم پژوهشگاه کریم، قرآن علمی مرجعیت کارگروه

 پروژه یقطر از را مسائل آن پاسخ علمی، گفتمان به منشور تبدیل و سازی فرهنگ بر افزون سال سه طی است

 .آورد فراهم کریم قرآن علمی مرجعیت همایش های خروجی و علمی های

 محور اصلی طراحی گردیده که عبارتند از: 6همایش مرجعیت علمی قرآن در 

 مرجعیت علمی قرآن  کریممبانی  -1

 دلایل مرجعیت علمی قرآن کریم -2

 عرصه های مرجعیت علمی قرآن کریم -3

 قلمرو مرجعیت علمی قرآن کریم -4

 گونه های مرجعیت علمی قرآن کریم -5

 تحقق مرجعیت علمی قرآن کریم -6
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 مرجعیت علمی قرآن مبانی: اولمحور 

 ، برآمده از منشور عبارتند از:مبانی مرجعیت علمی قرآن

 کریم؛ قرآن جامعیّت -1

 کریم؛ قرآن جاودانگی -2

 معاصر؛ جامعۀ و انسان اساسی نیازهای به کریم قرآن گوبودنپاسخ -3

  کریم؛ قرآن از واقعی مفسّران عنوان به( ع) بیتاهل و قرآن ناپذیری  جدایی -4

 کریم؛ قرآن از گیریبهره در شناخت منبع عنوان به عقل پذیرش -5

 .قرآن معارف تبیین و بشری هایدانش تولید در علمی هایروش و بشری تجربۀ از گیریبهره -6

 کریم؛ قرآن معارف و مفاهیم مندی نظام -7

 امکان ستحی ارتباط و مداخله مرجعیت علمی قرآن در علوم   -8

 می قرآن در علوم دلایل و ضرورت مرجعیت عل -9

 

مبانی مرجعیت علمی قرآن  باید به گونه ای مورد بررسی قرار گیرد که نسبت این مبانی با مرجعیت علمی قرآن 

 در این بخش مطرح می گردد:بر این اساس، موضوعات ذیل به عنوان موضوعات پیشنهادی  تبیین شود.

 عنوان مقاله ردیف

 مرجعیت علمی قرآن؛ آن بر جامعیّت قرآن کریم بر تأثیردیدگاهها در مورد   .1

 تأثیر جاودانگی قرآن کریم بر مرجعیت علمی قرآن؛  .2

 ن؛مرجعیت علمی قرآ باگوبودن قرآن کریم به نیازهای اساسی انسان و جامعۀ معاصر رابطه پاسخ  .3

 بیت )ع( بر مرجعیت علمی قرآن؛ ناپذیری  قرآن و اهلتأثیر جدایی  .4

 رابطه استفاده از عقل به عنوان منبع شناخت با مرجعیت علمی قرآن؛  .5

 مرجعیت علمی قرآن؛های علمی در تولید علم با رابطه استفاده از تجربۀ بشری و روش  .6

 مرجعیت علمی قرآن؛تأثیر نظام مندی مفاهیم و معارف قرآن کریم بر   .7
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 محور دوم : دلایل مرجعیت علمی قرآن

ینی ن کریم است که بر اسا منابع ددلایل مرجعیت علمی قرآن کریم، ادله اثبات کننده مرجعیت علمی قرآ مراد از

 عبارتند از:

 قرآن علمی مرجعیت قرآنی درون دلایل -1

 قرآن علمی مرجعیت قرآنی برون دلایل -2

 مرجعیت علمی قرآندلایل روایی  -

 دلایل عقلی مرجعیت علمی قرآن -

 

محقق در بخش دلایل باید به تفصیل به هر دسته از ادله اثبات کننده مرجعیت علمی قرآن بر اساس منابع دینی 

اشاره نماید. همچنین به تفصیل می توان به تشریح یک دلیل قرآنی، روایی یا عقلی پرداخت. بر این اساس، 

 عنوان موضوعات پیشنهادی در این بخش مطرح می گردد:موضوعات ذیل به 

 عنوان مقاله ردیف

 دلایل قرآنی مرجعیت علمی قرآن  .1

 مرجعیت علمی قرآن رواییدلایل   .2

 مرجعیت علمی قرآن عقلیدلایل   .3

 اثبات مرجعیت علمی قرآن بر اساس آیه ...  .4

 ... روایتاثبات مرجعیت علمی قرآن بر اساس   .5

 اثبات مرجعیت علمی قرآن بر اساس دلیل عقلی ...  .6
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 ی مرجعیت علمی قرآنعرصه هام: سومحور 

 .شودمی علوم از دسته سه شامل علوم، رایج بندیطبقه اساس بر کریم قرآن علمی مرجعیّت هایعرصه

 اسلامی علوم .1

 وناگونگ های¬حوزه و فرهنگ تمدّن، بستر در و اسلامی منابع اساس بر که است هایی دانش به ناظر اسلامی علوم

 ... .و اخلاق علم کلام، علم فقه، علم: مانند. است شده تدوین اسلامی

 انسانی علوم .2

 عدیبُ کشف برای و انسان وجودی های ساحت برمحور که است بشری یافتۀساخت علم هر انسانی، علوم از مراد

 . آورند می شمار به انسانی علوم از را آن امروزه و شده تولید انسانی حیات ابعاد از

 طبیعی علوم .3

 شواهد بر نیمبت طبیعی هایپدیده فیزیکی هایویژگی بررسی هاآن موضوع که هستند هاییدانش طبیعی علوم

 روش اب را طبیعی هایپدیده تا کوشندمی دانشمندان طبیعی علوم در. است آزمایش و مشاهده از ناشی تجربی

 .دهند توضیح( آن مانند و عرفانی یا الهی نه و) طبیعی فرآیندهای اساس بر و علمی

 

ظرفیت سنجی عرصه های مختلف علوم در تحقق مرجعیت علمی قرآن باشد.  تحقیقات در این بخش، باید ناظر به

ذیل  بر این اساس، موضوعات مقایسه نماید. دو عرصه علمی با یکدیگرهمچنین محقق می تواند این ظرفیت را در 

 به عنوان موضوعات پیشنهادی در این بخش مطرح می گردد:

 عنوان مقاله ردیف

 مرجعیت علمی قرآن در علوم اسلامیظرفیت های تحقق   .1

 مرجعیت علمی قرآن در علوم انسانیظرفیت های تحقق   .2

 مرجعیت علمی قرآن علوم طبیعی و تجربیظرفیت های تحقق   .3

 و انسانی مرجعیت علمی قرآن در علوم اسلامیمقایسه تطبیقی ظرفیت های تحقق   .4

 طبیعیمقایسه تطبیقی ظرفیت های تحقق مرجعیت علمی قرآن در علوم اسلامی و   .5

 انسانی و طبیعیمرجعیت علمی قرآن در علوم مقایسه تطبیقی ظرفیت های تحقق   .6
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 مرجعیت علمی قرآن : قلمرو: چهارممحور 

ر این باشد. بعلمی میعلمی و درونیافته شامل مباحث برونهای ساختمطالعات علمی نسبت به هر یک از دانش

اساس، قلمرو مرجعیّت علمی قرآن کریم به صورت کلی و تعریف و تبین هر کدام در منشور تعریف شده است 

 و در نظام مسائل فروعات آن نیز اضافه گردیده است که عبارت است از: 

 رون علمیب -0

گیرند و از هایی است که در خود آن علم مورد بررسی قرار نمیفرضای و پیشهر علمی دارای مباحث پایه

 تصدیقی و تصوّری مبادی موضوعه، اصول مبانی، شامل آیند وعلم یا پیشاعلم به شمار میمباحث فراعلم، برون

 وجودی ابعاد نسان و جامعه، چیستی هویّت انسان و ا جهان، چون تعریفاموری هم است. مفاهیم فراعلمی علوم

 یدتول فرآیندهای علوم و مدیریّت و های راهبریها، شیوههای علمی و تحلیل آنیابی به گزارهدست آن، روش

 بر این اساس، مباحث فراعلمی عبارت است از: .گیرددربرمی دانش را،

 موضوعه اصول و مبادی مبانی، 0-0

پایه و مفاهیم کلان تکیه دارد که به منزلۀ چارچوب آن علم به ای از مبانی، اصولبه دسته یافته،هر دانش  ساخت

 گذارند. جامعۀ علمی این مفاهیم را اموریآیند و بر اجزا و ابعاد آن دانش به صورت غیرمستقیم تأثیر میشمار می

پایه عیّت قرآن کریم در این مبانی، اصولگیرد. مرجها مورد بررسی قرار نمیمفروض و مسلّم گرفته و در متن دانش

های موجود از منظر قرآن کریم و پیشنهاد اصول و مبانی و مفاهیم کلان، به معنای سنجش مبانی و مفاهیم دانش

 ها است.جدید برای تحوّل در دانش

 شناسی روش 0-2

 از منظر قرآن کریم استهای گوناگون علوم مختلف شناسی، ارزیابی روشمراد از مرجعیّت علمی قرآن در روش

 شناختی نوین است.ها، قواعد و رویکردهای روشو یا ارائۀ روش

 مدیریت و راهبری 0-3

 و زیسافرهنگ چون کارهاییراه طریق از علم تولید فرآیندهای و گذاریسیاست بر کریم قرآن گذاریاثر

 .پذیردمی صورت پشتیبان هاینظام تشکیل و کاربست بندی،طبقه پژوهی،آینده سازی،جریان

 رون علمید -2

 :شودمی بخش پنج شامل که هاست دانش از یک هر درون های بخشبه  ناظر علمی،درون مطالعات

 پایه اصول و مفروضات مفاهیم، 2-0

 نآ اساسی هایپایه که است خاص دانشی به مربوط های گزاره و مفاهیم از ایمجموعه پایه،اصول و مفروضات

 .رددگ بازمی پایهاصول این به بسیاری اندازۀ تا علمی، هر اساسی رویکردهای و قلمرو موضوع،. دهد می شکل را

 اصول و قواعد 2-2
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 به علم مسائل و ها¬گزاره جنس از هرچند که است عام قضایای از ای مجموعه علم، اصول و قواعد از منظور

 فقه، قواعد مانند. شوندمی جاری دانش، از بخشی یا کل در حکم، و موضوع عمومیّت دلیل به ولی آیند،می شمار

 .شودمی یاد نیز «قوانین» عنوان با قواعد این از...  و کلام قواعد

 مسائل و ها گزاره 2-3

 هدایت ش،پژوه بررسی در را محقّق و است تحقیق مسئلۀ کنندۀتعیین و استدلال بنای سنگ علمی، های گزاره

 جویی پی ار مطلوب وضعیّت فعلی، وضعیّت بر اشراف با آن در محقّق که است موقعیّتی علمی مسئلۀ. کند¬می

 با نهات نه کریم قرآن. نیست روشن آن در مطلوب وضعیّت به فعلی وضعیّت از عبور روش و راه ولی کند،می

 دانشمندان ئل،مسا حلّ  هایزمینه ارائۀ با بلکه کند،می کمک هادانش تعمیق و توسعه به علمی هایمسئله نهادنپیش

 .کندمی راهنمائی علمی هایگزاره تولید به را

 ها نظریه و ها فرضیه 2-4

 حلّ  برای شپژوه حلّ راه نخستین و پایه یا و آزمونقابل و خاص رخداد یا پدیده برای پیشنهادی توضیح فرضیّه،

 شکل انشد کلّی قوانین و قواعد پایۀ بر که است هافرضّیه از حاصل دیدگاه نظریه، و است علوم مسائل از یک هر

 محتوای و ارساخت در را دانشمندان کریم قرآن معنا، این با. شوند می پذیرتعمیم یافتگی،آزمون از پس و گیردمی

 .رساند-می یاری انسانی و اسلامی علوم حوزۀ در ها، نظریّه و ها فرضیّه

 الگوها و ها مدل 2-5

 نظم یک در و کلّی قواعد پایۀ بر که است هانظریّه و هاگزاره از ایمجموعه حاصل علوم، در الگوها یا هامدل

 و الگوها در قرآن مرجعیّت از مراد. کشدمی تصویر به واحد سامانۀ یک در را دانش قلمرو از ایعرصه درونی،

 قرآن های¬سازه و ساختارها اساس بر را الگوها خود، دستاوردهای از گیریبهره با علوم که است آن هامدل

 .کنند تعریف

 

، باید ظرفیت سنجی یا روش شناسی تأثیر قرآن بر هر یک از قلمروهای علوم در محور قلمرو مرجعیت علمی قرآن

مورد تحقیق قرار گیرد. همچنین محقق در این محور می تواند با رویکرد تطبیقی به مقایسه عرصه های مختلف 

بر این اساس، موضوعات ذیل به عنوان موضوعات زد. علوم در تأثیر قرآن بر یک قلمرو خاص آن علوم بپردا

 پیشنهادی در این بخش مطرح می گردد:

 عنوان مقاله ردیف

 ؛مبانی و اصول موضوعۀ علوم تأثیر قرآن برظرفیت سنجی   .1

 علوم؛ روش شناسی ظرفیت سنجی تأثیر قرآن بر  .2

 علوم؛ راهبری و مدیریت ظرفیت سنجی تأثیر قرآن بر  .3

 ؛پایۀ دانشمفروضات و اصول تأثیر قرآن برظرفیت سنجی   .4
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 ؛قواعد و اصول علم ظرفیت سنجی تأثیر قرآن بر  .5

 ؛فرضیه ها و نظریه ها ظرفیت سنجی تأثیر قرآن بر  .6

 ؛ها و مسائل علمگزاره ظرفیت سنجی تأثیر قرآن بر  .7

 علوم؛مدل ها و الگوهای  ظرفیت سنجی تأثیر قرآن بر  .8

 ؛مبانی و اصول موضوعۀ علوم برتأثیر قرآن روش شناسی   .9

 علوم؛ روش شناسی تأثیر قرآن برروش شناسی   .11

 علوم؛ راهبری و مدیریت تأثیر قرآن برروش شناسی   .11

 ؛پایۀ دانشمفروضات و اصول تأثیر قرآن برروش شناسی   .12

 ؛قواعد و اصول علم تأثیر قرآن برروش شناسی   .13

 ؛نظریه هافرضیه ها و  تأثیر قرآن برروش شناسی   .14

 ؛ها و مسائل علمگزاره تأثیر قرآن برروش شناسی   .15

 علوم؛مدل ها و الگوهای  تأثیر قرآن برروش شناسی   .16

 و انسانی در علوم اسلامیمبانی و اصول موضوعۀ علوم  تأثیر قرآن برمقایسه تطبیقی   .17

 و انسانی در علوم اسلامیروش شناسی علوم  تأثیر قرآن برمقایسه تطبیقی   .18

 علوم در علوم اسلامی و انسانیراهبری و مدیریت  تأثیر قرآن برمقایسه تطبیقی   .19

 در علوم اسلامی و انسانی پایۀ دانشمفروضات و اصول تأثیر قرآن برمقایسه تطبیقی   .21

 در علوم اسلامی و انسانیقواعد و اصول علم  تأثیر قرآن برمقایسه تطبیقی   .21

 در علوم اسلامی و انسانی فرضیه ها و نظریه ها تأثیر قرآن برمقایسه تطبیقی   .22

 در علوم اسلامی و انسانی ها و مسائل علمگزاره تأثیر قرآن برمقایسه تطبیقی   .23

 در علوم اسلامی و انسانیمدل ها و الگوهای علوم  تأثیر قرآن برمقایسه تطبیقی   .24
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 ی مرجعیت علمی قرآنم: گونه هاپنجمحور 

ها و قلمرو علوم، مرجعیّت دارد، باید به این پرسش پاسخ داده شودکه نظریّه که قرآن کریم در عرصهبا پذیرش این 

ت و سان نیسها یککه همۀ این اثرگذاریگفته علوم چیست؛ چراهای پیشهای اثرگذاری قرآن در عرصهگونه

ی شناسها روشی هر یک از گونههای تأثیر قرآن مشخّص گردد و برادر هر یک از محورهای یادشده باید گونه

 های مرجعیّت علمی قرآن کریم به شرح زیر است:خاصّی تعریف شود. گونه

 استنباطی -0

 استنباط قرآن زا مستقیم طور به علم مسائل یا و اصول روش، محتوا، مبانی، که است معنا این به استنباطی مرجعیّت

 و هاگزاره راجاستخ برای قرآن به مستقیم مراجعه اشمرتبه نخستین و دارد مراتبی و مراحل قرآنی علم تولید. شود

 و قرآن به مراجعه کریم قرآن مرجعیّت های ساحت از یکی رو،ازاین. است نظر مورد موضوع معنایی شبکۀ

 است معنا این هب قرآن منبعیّت پس.  است استنباط و اجتهاد تفسیر، طریق از آن هایمایهدرون از مستقیم مندیبهره

 .شود استخراج کریم قرآن متن درون از مستقیم طور به علمی،درون -علمیبرون از اعم علمی مباحث که

 استلهامی -2

 مفاد و مضمون نظر، مورد علمی گزارۀ یا و مسئله دربارۀ که است معنا این به کریم قرآن استلهامی اثرگذاری

 عارف،م شامل که قرآن از آیاتی مفاد مجموع از توان می اما نیست؛ قرآن در اجتهادی و عینی طور به مستقیمی

 است روشن. گرفت الهام را قرآن خاصّ  دیدگاه است، مسئله آن دربارۀ که توصیفاتی و قصص احکام، مواعظ،

 استلزام و تضمّنی مطابقی، دلالت است، کریم قرآن متن در چهآن و فهمیممی ما چهآن میان استلهام، منطق در که

 خاصّ  ¬روش و شیوه تدوین نیازمند که است فهم حوزۀ در لفظی دلالت از فراتر برداشتی بلکه ندارد، وجود قطعی

 .است خود

 استکمالی -3

. است شریب علمی های ایده و ها نظریّه کردنتکمیل و بخشیدنکمال معنای به کریم، قرآن استکمالی اثرگذاری

 و یافته الکم و ارتقا قرآنی، فهم کمک با بشری، عقل و فهم بر مبتنی علمی  های نظرّیه و ها ایده اساس، این بر

 مطلبی ،مستقل طور به جااین در. شدنمی فهمیده قرآن به مراجعه بدون که گردد می  آشکار عقل برای نو ابعادی

 .دهد¬می توسعه و بخشیده عمق را ای¬ایده یا و نظریّه کریم قرآن بلکه است، نشده استخراج قرآن از

 حکمیتی -4

 نظریّه یا اعدهق یک گاهی که معنا این به است؛ علمی نظریّۀ یا ایده ردّ  یا تأیید قرآن، حکمیّتی اثرگذاری از منظور

 ضمونم با کریم قرآن که گرددمی روشن بررسی از پس و شود می عرضه کریم قرآن به علمی گزارۀ یک  یا و

 این،بنابر. دهد می قرار رد یا تأیید مورد را آن از ابعادی تنها یا و کندمی رد را آن کلّیبه یا و است، موافق آن

 قرآن داوری و مقایسه با بلکه نیست، کامل تأیید یا و رد همواره حکمیّت، گونۀ به کریم قرآن بودنمیزان از منظور

 .دارد برتری دیگر نظریّۀ به نسبت و است ترنزدیک واقع به نظر کدام که شودمی معلوم کریم

 بینشی و نگرشیعلوم  4-0



11 
 

 جهان و انسان هب نسبت بشری معرفت هایزمینه  پس در کریم قرآن تصّرف معنای به بینشی و نگرشی اثرگذاری

. کند می ییرتغ نیز قضایا و ها پدیده بررسی های روش و مبانی به او نگاه انسان، نگرش و بینش تغییر با. است

 نگاه در حّولت با و. افتدمی اتّفاق تغییر این مسیر از دانش در اساسی هایتحوّل که دهدمی نشان علم تاریخ بررسی

 .گرددیم دگرگونی و تغییر خوشدست نیز، آوریفن و مدیریّت هایعرصه و علم فلسفه، انسان، و دنیا به انسان

 

 راثرگذاری قرآن بگونه های در محور قلمرو مرجعیت علمی قرآن، باید روش شناسی تأثیر قرآن بر هر یک از 

همچنین محقق در این محور می تواند با رویکرد تطبیقی به مقایسه عرصه های  علوم مورد تحقیق قرار گیرد.

بر این اساس، موضوعات ذیل به عنوان موضوعات مختلف علوم در هر یک از گونه های اثرگذاری بپردازد. 

 پیشنهادی در این بخش مطرح می گردد:

 عنوان مقاله ردیف

 قرآن بر علوم؛ استنباطیاثرگذاری روش شناسی   .1

 قرآن بر علوم؛ استلهامیاثرگذاری روش شناسی   .2

 قرآن بر علوم؛استکمالی اثرگذاری روش شناسی   .3

 قرآن بر علوم؛ حکمیتیاثرگذاری روش شناسی   .4

 قرآن بر علوم؛بینشی  و نگرشیاثرگذاری روش شناسی   .5

 قرآن در علوم اسلامی و انسانی؛ استنباطیاثرگذاری مقایسه تطبیقی   .6

 قرآن در علوم اسلامی و انسانی؛ استلهامیاثرگذاری مقایسه تطبیقی   .7

 قرآن در علوم اسلامی و انسانی؛استکمالی اثرگذاری مقایسه تطبیقی   .8

 قرآن در علوم اسلامی و انسانی؛ حکمیتیاثرگذاری مقایسه تطبیقی   .9

 قرآن در علوم اسلامی و انسانی؛نشی بی و نگرشیاثرگذاری مقایسه تطبیقی   .11
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 تحقق مرجعیت علمی قرآنم: ششمحور 

 مرجعیت علمی قرآن کریم شامل مباحث ذیل است:تحقق 

 قرآن علمی مرجعیت شناسی وضعیت -1

 قرآن علمی مرجعیت شناسی آسیب -2

 قرآن علمی مرجعیت تحقق راهکارهای -3

 قرآن علمی مرجعیت پژوهی آینده -4

 

 ی تحقق مرجعیت علمیارائه راهکارها ،آسیب شناسی ،وضعیت سنجیتحقیق در این محور باید در خصوص 

بر این اساس، موضوعات ذیل به عنوان  .همچنین آینده پژوهی مرجعیت علمی قرآن صورت گیردو  قرآن

 موضوعات پیشنهادی در این بخش مطرح می گردد:

 عنوان مقاله ردیف

 ؛مرجعیت علمی قرآن در علوم اسلامیوضعیت سنجی تحقق   .1

 ؛مرجعیت علمی قرآن در علوم انسانیتحقق وضعیت سنجی   .2

 ؛مرجعیت علمی قرآن علوم طبیعی و تجربیتحقق وضعیت سنجی   .3

 ؛مرجعیت علمی قرآن در علوم اسلامیتحقق آسیب شناسی   .4

 ؛مرجعیت علمی قرآن در علوم انسانیتحقق آسیب شناسی   .5

 ؛مرجعیت علمی قرآن علوم طبیعی و تجربیتحقق آسیب شناسی   .6

 ؛مرجعیت علمی قرآن در علوم اسلامیتحقق راهکارهای   .7

 ؛مرجعیت علمی قرآن در علوم انسانیتحقق راهکارهای   .8

 ؛مرجعیت علمی قرآن علوم طبیعی و تجربیتحقق راهکارهای   .9

 ؛مرجعیت علمی قرآن در علوم اسلامیتحقق آینده پژوهی   .11

 ؛مرجعیت علمی قرآن در علوم انسانیتحقق آینده پژوهی   .11

 ؛مرجعیت علمی قرآن علوم طبیعی و تجربیتحقق آینده پژوهی   .12

 

 

 

 مرجعیت علمی قرآن کریم همایشدبیرخانه 


