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مسئله قرآن و مرجعیت قرآن و رجوع به قرآن و استفهام از قرآن در مسائل 
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(عمومیانزی)قرآنازبشریفرهنگوعلومگرفتنفاصله-1

.کریمقرآنبهاسالمیعلومبیشترتوجهلزوم-2

پرهیزو(رنگجامععلم)قرآنیمطلوبعلمبهرسیدنلزوم-3

بعدیتکعلوماز

ضرورت مرجعیت علمی قرآن: اول



رنقدردینوانسانیعلومچالشبرایاندیشیچارهلزوم-4

میالدیجدید

انسانیعلومهبوسیلشرقبهنسبتغربنواستعمارازجلوگیری-5

–اخالقیاموردربویژه)بشریفرهنگبازسازیلزوم-6

.انحرافاتازجلوگیریبرای(...وهنری–خانوادگی

درمیاسالنوینتمدنایجادبرایقرآنازگیریالگولزوم-7

.حاضرعصر

ضرورت مرجعیت علمی قرآن: اول



نسانیاعلومتولیدوانسانیعلومبویژهعلومدرتحول-1

بنیانقرآن

علومیبازآفرینصورتدردینوانسانیعلومچالشرفع-2

قرآناساسبرانسانی

علمبازافرینیصورتدرغربنواستعمارازجلوگیری-3

قرآناساسبرانسانی

قرآنیرویکردبااسالمیعلومبازآفرینی-4

اهداف مرجعیت علمی قرآن: دوم



قرانیاهدافاساسبرطبیعیعلومبهدهیجهت-5

(قرآنینگرجامعدانش)مطلوبعلمبهرسیدن-6

برمسالهنروخانوادگیواجتماعیفرهنگبهرسیدن-7

قرآناساس

کریمقرآناساسبراسالمینوینتمدنایجاد-8

اهداف مرجعیت علمی قرآن: دوم



:زیرمقاالتجملهاز(افزارنرم)انسانیعلوموقرآنکنگرهآثارمجموعه-1

اصفهانیرضاییمحمدعلیقرآن،علمیمرجعیتمقاله.یک

حسنمحمدقرآن،جامعیتوجاودانگیوجهانیباقرآنعلمیمرجعیترابطهمقاله.دو

طوسی

اهللیتآدینی،علمالگویباسیاسینظاممطالعهدرکریمقرآنعلمیمرجعیتمقاله.سه

قاسمیمحمدعلیولکبهروزغالمرضاقلمبهآملی،جوادی

عماد،بنتتربةدکتر،13و12القرنینخاللالتربویهالمناهجوالقرآنیهالمرجعیة-2

والشبابةالثقافبوزارةوالفنونالثقافةبمدیریةالمساعدةالمدیرةنواکشوطو،جامعة

.2014والریاضة،

پیشینه مرجعیت علمی قرآن: سوم



فقهمثلبودنمنبعـ1

حدیثمثلامضاییمرجعـ2

«هُفَدَعُواَللَّهِكِتَابَخَالَفَمَاوَفَخُذُوهُاَللَّهِكِتَابَوَافَقَفَمَا:النبیعن»

(۶۹،  صفحه۱،  جلدالکافی)

(صدریدشهاستنطاقیشیوه)زمانهسواالتبهییپاسخگوـ3

مرجعیت علمی قرآنمعانی و کاربردهای : چهارم



(...اهدافومبانیدر)علومبهدهیجهت-4

(حسوعقلکنار)معرفتیمرجعیت-5

«الناسبینلتحکمبالحقالکتابانزلناانا»حکمیمرجعیت-6

(105/نساء)

الدینجمالسید)قرآنبهبازگشت=عملیسیطره-7

(اسدآبادی

معانی و کاربردهای مرجعیت علمی قرآن: چهارم



(سازتمدن)الگوییمرجعیت-8

(89/نحل)«شیءلکلتبیانا»تبیینیمرجعیت-9

(طباطباییعالمه)بودنعلومسرچشمه-10

ادبیمرجعیت-11

معانی و کاربردهای مرجعیت علمی قرآن: چهارم



(انسانهادردهایبخشیشفا)درمانیمرجعیت-12

(استخراجیواستنباطی)استنادیمرجعیت-13

«اَللَّهِكِتَابِعَنْفَاسْأَلُونِیبِشَیءٍحَدَّثْتُکُمْإِذَا»:(ع)الباقرعن

(۳۰۰،  صفحه۵الکافی،  جلد)

(پارادیمی)فرهنگیمرجعیت-14

معانی و کاربردهای مرجعیت علمی قرآن: چهارم



مبانی مرجعیت علمی قرآن: پنجم

:مبانی عام تفسیری

استاالهىوحىقرآن.1

قرآنناپذیرىتحریف.2

قرآنبودنحکیمانه.3

قرآنگرىهدایتوهدفمندى.4

انسانفطرتباقرآنهاىآموزههماهنگى.5



مبانی مرجعیت علمی قرآن: پنجم

بطونوفهمهاىساحتداراىقرآن؛.6

قرآنظواهرحجیت.7

قرآنتفسیروفهمجوازوامکان.8

لماتکمنطقىووحیانىترتیب)قرآنساختارىانسجام.9

(آیاتو

زمانهفرهنگوقرآنتعامل.10



مبانی مرجعیت علمی قرآن: پنجم

قرآنىعلوممبناىانتخاب.11

قرآنزبانمورددرنظریهانتخاب.12

قرآندر(...وکنایهمجاز،)ادبىصنایعوجود.13

قرآنبودنجاودانىوجهانىقرآنجامعیت.14

تفسیرحجیتونمایىواقع.15

(بیتاهلوپیامبر)سنتوقرآنناپذیرىجدائى.16



مبانی مرجعیت علمی قرآن: پنجم

:مبانی خاص

قرآنوجود آیات علمی قرآن در حوزه علوم طبیعی و انسانی در : یک

ی زبان آیات علم( حقیقت بودن و معرفت بخش بودن)معنادار بودن : دو

.قرآن

بشریشمول هدایت قرآنی بر همه ابعاد زندگی بشر و علوم : سه

(:  نفی سکوالریسم)قرآن کتاب عمل و زندگی: چهار

قرآنزنده و پویا بودن : پنجم



علمی قرآننتایج مرجعیت : ششم

ـ تحوّل در علوم انسانی بر اساس قرآن 1

(تأکید مقام معظم رهبری ـ دامت برکاته)

ف نظر از صر)ـ تولید علوم انسانی اسالمی مبتنی بر قرآن 2

(اختالف در مفهوم

ی مثل تفسیر های تخصص)ـ تولید تفسیرهای میان رشته ای 3

...(تفسیر تربیتی، انور الباز و 



نتایج مرجعیت علمی قرآن: ششم

ـ اعجاز علمی قرآن در حوزه علوم انسانی4

دیدـ پاسخ به نیاز مهم شرق و جلوگیری از استعمار ج5

(نظریه پردازی علمی قرانی)در علمنوگستری -6

محل  چالش  دین وعلوم انسانی در قرن بیست ویک-7



علمی قرآنروش شناسی مرجعیت : هفتم
:شیوه های عام

قرآنبهقرآنتفسیرروشـ1

رواییتفسیرروشـ2

عقلیتفسیرروشـ3

علمیتفسیرروشـ4

(باطنی)اشاریتفسیرروشـ5

اجتهادیجامعتفسیرروشـ6



علمی قرآنروش شناسی مرجعیت : هفتم

:شیوه های خاص

ایرشتهمیانموضوعیتفسیرشیوه-1

تفسیرعلمیدرمطمئنیاقطعیعلوماستخدام-2

درقرآنایرشتهمیانمطالعاتضوابطرعایتلزوم:تذکر

علمیهاییافتهوآیهوداللتمفسر

صدرشهیدبرونقرآنیموضوعیتفسیرشیوه-3


