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:دالیل و شواهد( اول

دالیل نقلی: الف
:دالیل و شواهد قرآنی: یک

حجت بودن قرآن برای همه بشر و در همه ابعاد -1

زندگی علمی و عملی 

آیات تحدّی و اعجاز-

(183خطبه /نهج البالغه)حجه اهلل علی خلقه ... القرآن (: ع)عن علی-



مطابق واقع و موافق عقل، فطرت)حق بودن قرآن -2

(و تجربه

(.176/بقره)« نّزل اهلل الکتاب باحلق»-

(جداکننده حق از باطل)فرقان بودن قرآن-3

َل الُْفْرَقاَن ََعَ »- (.1/قانفر)« َعْبِدهِ ِِلکوَن لِلَْعالَِمنَی نَِذیرا  نَزَّ



(جداکنندگی)قول فصل -4

(.13/طارق)« إِنَُّه لََقْوٌل َفْصٌل »

قرآن مرجع علمی در اختالفات-5

َقِّ ِِلَْحکَم بنََی »
ْ
نَْزْْلَا إَِِلک الْکَتاَب بِاحل

َ
.(105/اءنس)« اْلَّاِس إِنَّا أ

:مرجعیت علمی قرآن موجب مهجوریت زدایی از آن-6

َُذوا هَذا الُْقْرآَن َمْهُجورا  » .(105/نساء)«َوقَاَل الرَُّسوُل یا َربِّ إِنَّ َقْوِِم اَّتَّ



(کلیات جهت دهنده: )قرآن بیان کننده امور-7

(.111/یوسف)« ء  َوَتْفِصیَل لکِّ َش »

(.89/نحل)« ء  تِبْیانا  للِکِّ َش »

شمول هدایتی قرآن بر امور عملی و علمی-8

.(185/بقره)« ُهدى  لِلنَّاِس »



اطالق هدایت شامل همه ابعاد زندگی بشر

هدایت در امور اعتقادی ـ جهت دهی به  کالم( 1

هدایت در امور اخالقی ـ جهت دهی به  اخالق( 2

هدایت در امور سیاسی ـ جهت دهی به علوم سیاسی( 3

هدایت در امور اجتماعی ـ جهت دهی به علوم اجتماعی( 4

هدایت در امور اقتصادی ـ جهت دهی به علوم اقتصادی( 5



اطالق هدایت شامل همه ابعاد زندگی بشر

هدایت در امور قوانین ـ جهت دهی به علم حقوق و فقه( 6

هدایت در امور مدیریتی ـ جهت دهی به علم مدیریتی( 7

هدایت در امور تاریخی ـ جهت دهی به علم تاریخ( 8

هدایت در مباحث روانی و روحی ـ جهت دهی به علم ( 9

روان شناسی

... تربیت  و (10



اشارات راهبردی و جهت دهنده قرآن در حوزه -9

(بویژه علوم انسانی)علوم 

ویژه در پاسخگویی قرآن به نیاز های انسان معاصر ب-10

حوزه علوم انسانی



:دالیل و شواهد( اول

دالیل نقلی: الف

:دالیل و شواهد روایی: دو

پناه بردن به قرآن در مشکالت امور و فتنه ها -1

طَعِ اللَّیْلِ فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَیْکُمُ الْفِتَنُ کَقِ»(: ص)عن رسول اهلل-

(13۴: ، ص7۴، ج(بیروت-ط )بحار األنوار )« الْمُظْلِمِ فَعَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ



قرآن است( ع)منبع سخنان اهل بیت -2

بِ کِتَاإِذَا حَدَّثْتُکُمْ بِشَیْءٍ فَاسْأَلُونِی عَنْ»(: ع)عن الباقر-

(300، صفحه5الکافی، جلد)« اَللَّهِ

قرآن امام شماست-3

«اِمـامـاًعَلَیکُمْ بِـالْقُرآنِ فَاتَّخِذُوهُ »(: ص)عن رسول اهلل-

(.3300، ح 515، ص 1کنزالعمال، ج )

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/4705/%D8%B1%D9%87%D9%80%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%82%D9%80%D8%B1%D8%A2%D9%86


قرآن شامل علوم است-4

«  فان فی القرآن علم االولین و االخرین»(: ع)عن علی-

(179، ص 2۴بحار األنوار، ج )

استقرآن حجت الهی -5

القرآنُ آمِرٌ زاجِرٌ ، و صامِتٌ ناطقٌ ، حُجَّةُ »(: ع)عن علی-

(183/نهج البالغه)« اللّه ِ على خَلقِهِ ، أخَذَ علَیهِ مِیثاقَهُم



:احادیث عرضه مفاد روایات بر قرآن-6

ما وافق کتاب اهلل فخذوه و ما خالف»(: ص)عن الرسول -

(.69ص 1الکافی، ج )« کتاب اهلل فدعوه



:شواهدودالیل(اول

:تجربیوعقالییوعقلیشواهدودالیل:ب

جربهتاساسبربشرمشکالتموجبفعلیانسانیعلوم-1

.استخطاناپذیرمنبعتنهاقرآنولیاستخطاپذیر

قرآنبخالفبشریعلومجاودانگیوجامعیتعدم-2

.کریم

(موفق)قرآن سازیتمدنتاریخیتجربه-3



قلمرو مرجعیت علمی قرآن( دوم

:قلمرو عام: الف

دیدگاه حداکثری-1

دیدگاه حداقلی-2

دیدگاه میانه-3

وجود کلیات جهت دهنده علوم در قرآن نه جزئیات-



:قلمرو خاص: ب
:قلمرو مرجعیت علمی قرآن در علوم طبیعی: یک

....(هستی شناختی )مبانی علوم طبیعی -1

.(تسلط بر طبیعت در راستای خدمت و کمال)اهداف علوم طبیعی -2

(عدم فساد)اصول مربوط به طبیعت -3

...(زمین و دریا و )احکام مربوط به طبیعت -4

...(اخالق علمی و )آموزه های اخالقی در حوزه علوم طبیعی -5



:قلمرو خاص: ب

:قلمرو مرجعیت علمی قرآن در علوم انسانی:دو

اهداف-2مبانی-1

احکام-4اصول-3

:روش ها -6علمیاخالق-5

مثل ممنوعیت ربا در اقتصاد  -

روش تزکیه و الهام در علوم تربیتی-



:قلمرو خاص: ب

:مرجعیت علمی قرآن در علوم اسالمی: سه

اهداف-2مبانی-1

احکام-4اصول-3

روش ها-6اخالق علمی-5

...(کالم و –قرآن منبع در فقه )منبع -7



:قلمرو خاص: ب

:مرجعیت علمی قرآن در علوم ادبی: چهار

مرجعیت منبع-1

مرجعیت امضایی-2

حاکم بر جهت دهی به مبانی و اهداف و اصول-3

ادبیات عرب



:قلمرو خاص: ب

:مرجعیت علمی قرآن در تمدن سازی: پنجم

، انسان: در زمینه نرم افزاری)مرجعیت الگویی -1

...(خانواده، جامعه و نیز سخت افزاری مثل بناها و 

جهت دهی به مبانی، اهداف ، اصول تمدن اسالمی-2



:قلمرو خاص: ب

:مرجعیت علمی قرآن در فرهنگ: ششم

(فرانظام)مرجعیت پارادایمی -1

مبانی، )جهت دهی به زیر ساخت های فرهنگی -

(اهداف، اصول، روش ها



عرصه های مرجعیت علمی قرآن( سوم

:تاثیر در مبانی علوم: الف

مبانی هستی شناختی-1

مبانی انسان شناختی-2

مبانی ارزش شناختی-3

مبانی معرفت شناختی-4



عرصه های مرجعیت علمی قرآن( سوم

:تاثیر در اهداف علوم: ب

(لقاء اهلل)تاثیر گذاری در اهداف عام علوم -1

تاثیر گذاری در اهداف خاص علوم-2

...عدالت و = در حوزه اقتصاد -

...معنویت و = در حوزه تربیت -

تقویت روح انسان با عبادات= در حوزه روان شناسی-

رهبری الهی= در حوزه مدیریت -



:تاثیر در اصول حاکم بر علوم: ج

یشتن در اصل تغییر پذیر بودن انسان و لزوم تغییرات از خو-

تربیت

اسیاصل تقدم دوستی خدا بر دوستی دیگران در روان شن-

اصل حاکمیت الهی بر سازمان در مدیریت-

اصل مشروعیت الهی در سیاست-

اصل ممنوعیت فساد و باطل خواری در اقتصاد-



:تاثیر در روش ها: د

روش های عام علوم( الف

شهود( وحی)نقلی –تجربی –روش عقلی -

روش های خاص علوم( ب

روش تزکیه و الهام: در تربیت-

روش بیع نه ربا: در اقتصاد-

...منع روش پیمان شکنی و خدعه و : در سیاست-

مشورت همراه قاطعیت و محبت: در مدیریت-



نظریه ها و دیدگاه های مرجعیت( چهارم

(سرچشمه الهی علوم در قرآن)(ق505م )غزالینظریه -1

العود الی )(ق1275م)آبادینظریه سید جمال الدین اسد -2

(در زندگی اجتماعی مسلمانانجریان قرآن )(القرآن



نظریه ها و دیدگاه های مرجعیت( چهارم

قرآنبازگشت علمی به (ق1050متوفی )مالصدرا -3

قرآنبازگشت علمی به ( ق1091متوفی )کاشانی فیض -4

قرآن عامل پیدایش و ( ش1360م)عالمه طباطبایی نظریه -5

علومگسترش 



نظریه ها و دیدگاه های مرجعیت( چهارم

(  ق135۴متوفی )دیدگاه عالمه سید محمد حسین فضل اهلل -6

(پاسخگویی قرآن به همه نیازها در همه عصرها)

(بازگشت به قرآن)دیدگاه امام خمینی -7

زم قرائت قرآن و حاضر بودن قرآن در تمام شئون زندگی انسان از امور ال»

.ر باشدقرآن باید در تمام شئون زندگی ما حاض. است، لکن کافی نیست



نظریه ها و دیدگاه های مرجعیت( چهارم

دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی -8

ت، کریم نه تنها بیانگر عقاید، اخالق، احکام و حقوق فردی و اجتماعی اسقرآن )

(عهده دار تبیین علوم و فنون روز حوزوی ودانشگاهی نیز هست

( ابتناء علوم انسانی بر قرآن)دیدگاه امام خامنه ای -9

(بازگشت به قرآن و بازسازی علوم انسانی بر اساس قرآن)

(مرجعیت علمی قرآن در تمدن سازی)دکتر غالمرضا بهروزلک -10



قرآن و مسائل روز جهان اسالمعلمی مرجعیت :پنجم

تفرقه و فقدان وحدت-1
کشورهاتفرقه-ملیتیتفرقه-اعتقادیتفرقه-فقهیتفرقه

استعمارزدگی و تسلط بیگانگان-2

قرآنیراهکارهای

عقب ماندگی علمی مسلمانان-3

قرآنیراهکارهای–عوامل

(سکوالریسم)چالش دین و دنیا -4



چالش های مرجعیت علمی قرآن:ششم

قرآن بسندگی قرآنیون-1

(اخباری ها)حدیث بسندگی -2

تحریف قرآن-3

کفایت عقل و تجربه بشر-4

تاثیر پذیری قرآن از فرهنگ زمانه-5


