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Abstract  
The main purpose of the present research is to use the Qur'an in the production of 
transcendental human sciences from the perspective of Imam Khomeini. This study is 
innovative in terms of explaining the relationship between the types of encountering the 
Qur'an with the production of various human sciences and this study is presented with an 
analytical-analytical method. The results show that according to Imam Khomeini's 
viewpoint, at least three methods in the interaction of human sciences with the Quran can 
be deduced, including: the closeness basis, the standard basis and the transcendental basis. 
These three bases produce three models of human sciences that can be called the human 
sciences of the closeness, standard human sciences and transcendental human sciences. The 
beginning point of the transcendental point should be scientific determination and scientific 
resurrection for God, and then it should be the decision to exploit and refer wisely to the 
Holy Quran. 
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 چكيده
ي انواع مواجهه قرآن   باشد. تبيين رابطه  هدف اصلي پژوهش حاضر استفاده از قرآن در توليد علوم انساني متعالي از منظر امام خميني مي

دهد، براساس   تحليلي ارائه شده است. نتايج نشان مي-ي حاضر بوده كه با روشي استنباطي  هاي مقاله با توليد انواع علوم انساني از نوآوري
ديدگاه امام خميني، حداقل سه روش در تعامل علوم انساني با قرآن قابل استنباط است، شامل: مبناي متداني، مبناي متعارف و مبناي 

م انساني متداني، علوم انساني متعارف و علوم ها را علو  توان آن متعالي. اين سه مبنا توليد سه مدل علوم انساني را به دنبال دارد كه مي
ي   برداري و مراجعه باشد و در ادامه، تصميم به بهره ي آغاز علوم انساني متعالي، عزم علمي و قيام علمي للّه مي  انساني متعالي ناميد. نقطه

 روشمند به قرآن كريم.
 

 شناسي توليد علم.  شرو قرآن، علوم انساني متعالي، امام خميني، هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
ي تحول علوم انساني در كشور منتشر شده است   نگاهي اجمالي به آثار و مباحثي كه درباره

دهد؛  ديگر دارند، از يك حقيقت واحد خبر مي  رغم تمام اختالفاتي كه با يك  (ر.ك: فهرست منابع) به
نگري است. وانگهي علوم انساني فعلي ما و آن حقيقيت اين است كه علوم انساني رايج، نيازمند باز

كنيم، بر مبادي و  عنوان علوم انساني متعارف ياد مي  كه از آن به علوم انساني متداني و يا با تسامح به
) و 14/6/1389اي:  بر نگاه مادي (خامنه  مباني متعارض با مباني قرآني و اسالمي بنا شده و غالباً مبتني

گري، نداشتن نگاه معنوي به انسان و جهان، حيوان انگاشتن انسان  يش ماديهايي است كه مبنا  فلسفه
 ).25/2/1386و عدم مسئوليت انسان در قبال خداوند متعال است (همو: 

تبيين مباني قرآني علوم انساني متعالي و پرهيز از خصائص علوم متداني براي جهان اسالم مهم 
ي اصلي تمدن اسالمي و گامي در رفع   مايه  بنديگر، معارف قرآني   و ضروري است. از سوي

حال، جايگاه قرآن در علوم انساني مغفول واقع شده   شود. با اين مهجوريت قرآن كريم محسوب مي
ها و   شناسي مهمِ علوم انساني جامعه علمي ماست: غفلت از قرآن در نقد ديدگاه است. اين آسيب
و مبناي علوم انساني اسالم ناب محمدي باشد. اين درحالي تواند پايه  كه قرآن مي  باور نداشتن اين

ي علم رباني تأسيس كرده است.   است كه قرآن، نظم نوين سياست و اقتصاد و فرهنگ را برپايه
 كند.  ي ما با قرآن براي توليد علوم انساني متعالي اهميت پيدا مي  جاست كه روش مواجهه  اين

 شناسي قابل ارائه باشد؛ از روش رسد كه دو مفهوم نظر مي  چنين به
توان دانش  معناي شناخت روش توليد علم؛ به اين معني كه با چه روشي مي  شناسي به . روش1

 را توليد كرد.
 معناي شناخت روش فهم يك متفكر در توليد علم.  شناسي به . روش2

پرسش  جا به اين  ينتعبير ديگر، در ا  شناسي، معناي اول است؛ به جا مراد ما از روش  در اين
برد؟ پاسخ ما  دهيم كه براي توليد علوم انساني متعالي قرآن بنيان، از چه روشي بايد بهره پاسخ مي

در اين مقاله، مستند به آثار مكتوب و شفاهي امام خميني خواهد بود. الزم به يادآوري است كه 
مقاله است و ناميدن ديدگاه ديگران به بندي علوم انساني به متعالي و متداني از متمايزات اين   طبقه
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چنين اصطياد و   معنا نيست كه آن متفكران از اين اصطالح استفاده كرده باشند. هم  اين نام، به اين
 شود. هاي اين مقاله محسوب مي ي ديدگاه قرآني امام خميني در اين باب، از نوآوري  ارائه

 الف. مباني مواجهه با قرآن كريم
هاي لغت معموالً به: بنيان، بنياد، شالوده، زيربنا، اساس و  است و در فرهنگمباني جمع مبن

). مباني 6603: 7تا: ج  ؛ انوري، بي60-57: 1393كنند (احساني،  اطالق مي "مبنا"ي هر چيزي   پايه
شود. منبع كه جمع آن منابع است، به: چشمه، سرچشمه، محل پيدايش چيزي،  از منابع اخذ مي

آمدن آب از زمين؛ سبب، علت، مبدأ، مرجع، آبشخور و   مأخذ، جاي جوشيدن و بيرونمنشأ، اصل، 
 ).7379: 7تا: ج  مايه معنا شده است (انوري، بي  بن

شوند. مباني  رو هستيم، از يك مباني معين گرفته مي  عنوان علوم انساني با آن روبه  محتوايي كه ما به
ي   ، عقل و تجربه(ع)بيت  نساني متعالي: كتاب، سنت پيامبر و اهل. منابع علوم ا كنند از منابع تغذيه مي

معتير است. علوم انساني متداني، فاقد بخشي از اين منابع هستند و بايد بگويند كه ما منابع را مثالً از: 
گيريم. عقلي كه ادعاي استقالل كند، به  عقل يا تجربه يا عرف، عادات، فرهنگ، آداب و رسوم و مي

كند.  تر مي  آيد و در نتيجه، انسان را از هر حيواني خطرناك هوت و غضب و شيطنت درمياسارت ش
تنها حدود و   ديگر، وحي نه  تواند ارائه نمايد. از سوي ناپذير سخن علمي نمي  تجربه هم در امور تجربه

دهد كه  رار ميكند، بلكه معارفي را در اختيار انسان ق ها و مقررات را براي انسان تعيين مي چارچوب
 ).18: 1388تنهايي دريابد و بفهمد (ر.ك: جوادي آملي،   ها را به  تواند آن انسان نمي

 :تواند گويا باشد مي ذيلاگر بخواهيم مراحل توليد علوم انساني متعالي را ذكر كنيم، نمودار 
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جمله علوم هاي مختلف، از  رسد كه سه مبنا پيش روي مؤمنان و دانشمندان رشته نظر مي  به
 انساني، براي مواجهه با قرآن كريم وجود دارد: مباني متداني، مباني متعارف و مباني متعالي.

 . مبناي متداني1

بنيان، مبنايي است كه در آن، روابط منسجم آيات   منظور از مبناي متداني در علوم انساني قرآن

شود؛  يا آياتي ديگر استدالل مي قرآن تقطيع شده، و با در نظر نگرفتن برخي از آيات، به آيه

كنند. امام خميني در اين زمينه معتقد  بعدي فهم و تبيين مي  درنتيجه در اين روش، آيات را تك

اند؛  اي آيات قرآن را محدود و محصور در امور معنوي و عرفاني و اخروي كرده است كه عده

 ي سوم هم تمام معنويات را به  ند؛ دستها ي مقابل، فقط به امور تعبدي پرداخته  اي هم در نقطه عده

 -ي چهارم، تمام آيات قرآن را در راستاي ايجاد عدالت اجتماعي   گردانند. دسته ماديات برمى

: 1388؛ همو، 220: 3 : ج1378اند (امام خميني،   يعني تساوي تفسير كرده -معناي ماركسيستي آن   به

ها معتقدند   دهند؛ طبق اين ديدگاه آن نسبت مي ). ديدگاهي هم هست كه آن را به اخباريون93

)؛ 56: 1 : ج1416عمل به ظواهر قرآن بدون تفسير معصوم ممنوع و مردود است (شيخ انصاري، 

). راجع به تفسير 208: 1389دانند (عباسي،  عبارتي، اصالت عدم قرينه را در قرآن حجت نمي  به

ختيار را پذيرفته و تمام آيات را معطوف به جبر و مفسري كه از لحاظ كالمي، فقط جبر و يا فقط ا

گيري تفسير و فهم  ها باعث شكل  توان گفت، مباني غلط آن كند نيز مي يا اختيار تفسير و تبيين مي

توان گفت نگاه  چنين مي  شود. هم متداني از قرآن كريم و در نتيجه توليد علوم انساني متداني مي

زايي و رضا  به قرآن كريم نيز نگاهي متداني است (شريف لكهاي تروريستي و تكفيري  گروهك

 »نُؤْمنُ بِبعضٍ ونَكْفُرُ بِبعض«). اين مبنا كه در قرآن از آن با تعبير 375: 1: ج1393زايي،  لك

) ياد شده است، مورد تأييد قرآن 91(حجر:  » الَّذينَ جعلُوا الْقُرْآنَ عضينَ«) و 85و بقره:  150(نساء:

يست و بنابراين نبايد براي فهم معناي قرآن كريم و توليد علوم انساني متعالي، از اين مبناي غلط ن

شوند كساني كه دانش زيادي ندارند، نبايد به تفسير  دليل امام خميني متذكر مي  همين  استفاده كرد. به

 ).93: 1388 قرآن بپردازند و ديگران هم نبايد به تفسير آنان اعتنا كنند (امام خميني،



12   1397، زمستان 23، شماره 6سياست متعاليه، سال 

 . مبناي متعارف2
شود و تقريباً نگاهي هماهنگ و  پذير در نظر گرفته مي  بر اساس مبناي متعارف، قرآن متني فهم

آيد؛  ميان مي  تر سخن به  ي قرآن كريم وجود دارد؛ اما از مقصد قرآن كم  منسجم در اين مبنا به همه
 شود. عنوان راهبرد به آن اشاره مي  تر به  يا كم

بودن آيات و سور،   توجه به وجوه اعجاز قرآن، سبب نزول آيات، اوقات نزول، مكي و مدني
گيرد (ر.ك:  اختالف قرائات و اختالف مفسرين شيعه و سني در چارچوب مبناي متعارف قرار مي

 شود (براي مطالعه ديدگاه امام تر معرفي مي  ). در ادامه، مبناي متعارف بيش108: 1387امام خميني، 
 ) 92ـ  91: 1388خميني راجع به برخي از تفاسير ر.ك: امام خميني، 

 . مبناي متعالي3
بر مبناي متعارف، به مقصد نهايي و مقاصد ابتدايي و مياني قرآن   براساس مبناي متعالي، عالوه

شود. امام خميني براساس همين تفاوت بنيادين و  عنوان يك راهبرد اساسي و مهم توجه مي  به
، ضمن ارج نهادن به زحمات مفسران، با نگاهي اصالحي به وضعيت تفسير قرآن در ميان جوهري

شمسي] تفسيري براى كتاب خدا نوشته  1321نويسد: تا كنون [سال  نگرد و مي  مسلمانان جهان مي
آن است كه مفسر، مقاصد آن كتاب را شرح  "تفسير كتاب"نشده است. از نظر ايشان، معنى كلّى 

تصريح خداوند متعال:   صود صاحب كتاب را بيان كند. ايشان معتقد است مقصد قرآن بهدهد و مق
: 1370گري در اين مسير است (امام خميني،  دادن راه سلوك انسانيت و روشن  هدايت، تعليم، نشان

آن، هاي  هاي قرآن و بلكه هر آيه از آيه ). با توجه به اين نكته، مفسر بايد در هر قصه از قصه193
ي هدايت انسان از عالَم ماده به عالم غيب را براي مخاطب خويش بازگو كند؛ زماني مفسر،   نحوه

نزول را (امام خميني،  "سبب"نزول قرآن را به مخاطب ارائه كند، نه  "مقصد"واقعاً مفسر است كه 
 ).193ـ  192: 1370

كه تفاوت مبناي متعالي با دو   مطالعه كرد و فهميد. براي اين "مقصدمحور"پس بايد قرآن را 
كنيم كه مربوط به دانش علوم سياسي  تر شود، مثالي ذكر مي مبناي متعارف و متداني روشن

ي قلب علوم انساني) است. زماني شخصي به امام خميني نوشته بود بر اساس فرمايش   منزله  (به
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 »تُؤْتى الْملْك منْ تَشاء« كند: قرآن، خداوند سلطنت و حكومت را به هركس كه بخواهد اعطا مي
كنيد؟!  )؛ اكنون هم خداوند قدرت را به شاه داده است؛ چرا شما با او مخالفت مى26عمران:   (آل

امام خميني توضيح دادند كه اين سخن برابر است با تكذيب قرآن. ايشان چنين استدالل كردند كه 
و حضرت  (ع)ود؛ پس چرا حضرت موسىها داده ب  سلطنت فرعون و نمرود را هم خداوند به آن

بينيم  ) مي348: 3 : ج1378هاي طاغوتي مخالفت كردند؟! (امام خميني،  با آن حكومت (ع)ابراهيم
كه با در نظر نگرفتن مقصد و هدف قرآن و نداشتن نگاه متعالي به قرآن، اين كتاب آسماني 

در راستاي توليد علوم  "ايت قرآنغ"نفع ظالمين قابل مصادره شدن است. توجه به   آساني به  به
شود كه قرآن از حالت كتاب قصه يا كتاب تاريخ و يا كتاب ادبي خارج  انساني متعالي باعث مي

شود و حالت فرازماني و فرامكاني بيابد و محصور و محدود در يك زمان و مكان مشخص نشود؛ 
علوم انساني متعالي بر اساس پس براي بنا كردن  سازي است. چنين كتابي، كتاب زندگي و انسان

ي خود به راهبرد متعالي تكيه دارد و   نوبه  قرآن كريم، به مباني متعالي نياز داريم؛ مباني متعالي نيز به
 خيزد. روش متعالي از راهبرد متعالي برمي

0Fب. اركان مواجهه

 با قرآن 1
 تبيين كرد: توان در چند مرحله، اركان روش مواجهه با قرآن را به اختصار چنين مي

 باورداشتن عظمت قرآن .1
اصوالً عظمت هر كالم و كتابى به اين عوامل ارتباط دارد: عظمت متكلّم و كاتب كتاب، 

ي كتاب، عظمت حامل كتاب، عظمت   عظمت مطالب و مقاصد كتاب، عظمت رسول و واسطه
تنها   آن. نهحافظ و نگاهبان كتاب، عظمت شارح و مبين كتاب، عظمت وقت ارسال و كيفيت 

نحو اتم و اكمل در قرآن كريم وجود دارد؛ بلكه مختص قرآن شريف است.   تمامي اين موارد به

                                                           
شود كه منظور از مواجهه در اينجا، تقابل و رويارويي نيست، بلكه مراد از اين واژه، مراجعه به قرآن براي فهم  . تأكيد مي1

 آن است.
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 1422و آملى،  195: 1370دهيم؛ از جمله: امام خميني،  (تفصيل آن را به كتب مربوط ارجاع مي
 ).402: 2 الف: ج

وإِذا قُرِئَ «ي كريمه:   نشيند. آيه كس در كنار كالم خدا نمي  در علوم انساني متعالي، كالم هيچ
) فقط به اين معني نيست كه در زمان شنيدن 204(اعراف:  » الْقُرْآنُ فَاستَمعوا لَه وأَنْصتُوا لَعلَّكُم تُرْحمون

اهللا جوادي اين معني را هم دارد كه وقتي راجع به   قرآن سكوت كنيد، بلكه بنابر فرمايش آيت
خويش را فرمود، در برابر نظر قرآن، نظر خود و يا ديگران را مطرح نكنيد و در مطلبي قرآن نظر 
 گويد. هاي ذهني خود را كنار بگذاريد و فقط ببينيد قرآن چه مي فهم قرآن، آورده

 . توجه به مقاصد قرآن2
هاي مهم امام خميني است. ايشان بر اين باور است كه  توجه به مقصد قرآن يكي از دغدغه

طور كلّى   به«)؛ چراكه 192: 1370(امام خميني، » ن تفسيري براى كتاب خدا نوشته نشدهتاكنو«
مفسر وقتى «(همان). و اصوالً » معنى تفسير كتاب آن است كه شرح مقاصد آن كتاب را بنمايد

» طور كه در تفاسير وارد است  مقصد از نزول را به ما فهماند، مفسر است، نه سبب نزول، به آن
). بر اساس مقصد قرآن، مقصد 194). البته مقصود امام انتقاد به تفاسير نيست (همان، 193ن: (هما

رو مديريت جامعه بايد معطوف به هدايت انسان در   شود؛ از اين علوم انساني متعالي هم تعيين مي
زايي و  ي انسان و جامعه ر.ك: شريف لك  ي رابطه  گيرد (براي مطالعه امور دنيوي و معنوي انجام 

 ).81-63: 1395زايي،  رضا لك

 . آموختن از قرآن3
به كتاب شريف الهى نظر تعليم داشته باشى و آن را كتاب «پس از مقاصد قرآن، الزم است 

ي ما از اين كتاب   كه استفاده  تعليم و افاده بدانى و خود را موظف به تعلّم و استفاده بدانى... و اين
: 1370(امام خميني، » مين است كه به آن نظر تعليم و تعلم نداريمبزرگ بسيار كم است، براى ه

). مراد امام خميني از نگاه تعليمي داشتن به قرآن، معاني و بيان و صرف و نحو نيست؛ بلكه 192
بايد هر آيه براساس هدف نزول قرآن فهميده و تفسير شود. هدف از نزول قرآن، هدايت انسان در 

اين كتاب شريف، كه «تعبير حضرت امام   اي روحي و قلبي و جسمي است. بهه ي ابعاد و جنبه  همه
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به شهادت خداى تعالى كتاب هدايت و تعليم است و نور طريق سلوك انسانيت است، بايد مفسر 
نمايى به  اهتداي به عالم غيب و حيث راه  در هر قصه از قصص آن، بلكه هر آيه از آيات آن، جهت

 ).193-192(همان: » طريق معرفت و انسانيت را به متعلّم بفهماندطرق سعادت و سلوك 

 شناسي استفاده از قرآن  . توجه به آسيب4
بر نگاه   گيرد. عالوه در اين مرحله، شناسايي موانع استفاده از قرآن كريم مورد توجه قرار مي

تك آيات و سور،   كي ت  منسجم و هماهنگ به قرآن كريم و در نظر داشتن مقصد آن هنگام مطالعه
ها   ها را هم شناخت تا به طرف آن راهه ها و بي راهه  شان راه هدايت هستند، بايد كج  كه هر كدام

 شود. نرفت. در ادامه به برخي از اين موانع اشاره مي

 . پيروي از هواي نفس4,1

توان   ) سه راه و سه راهبرد كالن را مي23(جاثيه:  »أَفَرَأَيت منِ اتَّخَذَ إِلهه هواه«ي:   ي كريمه  در آيه
و از   دريافت كه حاوي يك راه متعالي و دو راه متداني است: نخست؛ راه كساني كه در زندگي 

شان  شان هستند و صرفاً در راستاي منافع مادي  ، تابع هواي نفس  جمله در توليد علوم انساني
كنند و به  پردازي مي س هواي نفس ديگران نظريهكنند. دوم؛ راه كساني كه بر اسا پردازي مي نظريه

ميل طاغوت   ميل طاغوت درون و نه به  پردازند. سوم؛ راه كساني كه نه به توليد علوم انساني مي
 ورزند. برون، بلكه بر اساس اعتقادي پاك و توحيدي به توليد علوم انساني همت مي

اند و راهبرد علوم انساني   راهه اهه و بير  از بين اين سه راه و سه راهبرد، اولي و دومي كج
كه انسان غيرمؤمن   اي  شوند، نه راهبرد علوم انساني متعالي؛ لذا علوم انساني متداني محسوب مي

بهره است، آلوده و نامطمئن و در  بهره يا بي  دليل كه وي از نور ايمان كم  كند، به اين توليد مي
 شود: ظن معرفي مي  معرض سوء
»قٌيا أَيفاس كُمنُوا إِنْ جاءا الَّذينَ آمنُوا  هيإٍ فَتَبتقوايى  ؛ اى اهل ايمان! اگر بدكار بىبِنَب

 ).20(حجرات: » برايتان آورد، خبرش را بررسى و تحقيق كنيد خبرى 
با مدد از اين آيه، شايد بتوان گفت كه عنصر ايمان و تحت تأثير هواي نفس قرار نداشتن، به 

كند،  اي كه وي توليد مي   هاي دانشمندان علوم انساني متعالي و علوم انساني پردازي نظريه سخنان و
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ي   چنين در عرصه  هاي او نگريسته شود. هم ظن به يافته  شود با حسن دهد و باعث مي ارزش مي
علوم انساني متعالي، كتابي در اولويت تدريس و ترجمه و تحقيق و مبناي عمل در سياست و 

بودن، مؤمن به خدا و   بر دانشمند  اش عالوه گيرد كه نويسنده  صاد و فرهنگ و امنيت و ... قرار مياقت
ها و موانع فهم قرآن كريم  دور از هواي نفس باشد؛ بنابراين پيروي از هواي نفس، يكي از آسيب  به

 انجامد.  است و در نتيجه، به توليد علوم انساني متعالي نمي

 علمي. خودبسندگي 4,2

يكي ديگر از موانع فهم قرآن، حجاب خودبيني است. اگر شخص خود را نسبت به استفاده از 
همان دانش اندك   حال او سودي نخواهد داشت؛ چون او به  به نياز بداند، قرآن معارف قرآن بي

.). به 83(غافر:  »م منَ الْعلْمفَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالْبينات فَرِحوا بِما عنْده«خويش خوشحال است: 
گاه ممكن نبود با اتكا به توانايي خود به آن دست يابد، محروم  ترتيب، خود را از دانشي كه هيچ  اين
دهد كه بگويد   كه خداوند متعال در قرآن به رسول اعظم دستور مي  )؛ حال آن151كند (بقره:  مي

 ).114پروردگارا بر دانشم بيفزا (طه: 
، بايد »خداوند غني و انسان فقير است«كه قرآن كريم تصريح فرموده:  طرف ديگر، چناناز 

تواند فقر و نياز معرفتي او را  بالذات مي  لحاظ معرفتي نيز انسان فقير است و تنها، غني  بپذيريم كه به
ين اساس برطرف كند. بنابراين علوم انساني متعالي، نيازي حياتي به معارف وحياني دارد و بر ا

وار بيرون بيايد و  ي ضخيم اصطالحات و مفاهيم خودساخته، پروانه  الزم است كه انسان از پيله
دادن روح و روان و   وارد باغ معارف قرآن شود و تصميم بگيرد كه از معارف وحي براي سامان

ساني پروراندن علوم ان -در يك كالم  -جسم و جان و سياست و اقتصاد و فرهنگ و مديريت و 
همت انديشمندان متعهد و   صورت است كه علوم انساني متعالي، به  متعالي توشه برگيرد. در اين

 مؤمن شكوفا خواهد شد.

 هاي نادرست فرض  . پيش4,3

ها ميان ما و   ها و باورهاي غلط و نادرست است كه پذيرفتن آن فرض  يكى ديگر از موانع، پيش
باعث خواهد شد آياتي را كه با مقبوالت و مسلمات ساختگي اي خواهد آويخت و  آيات الهي پرده
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كلي بسته است؛ زيرا   اهللا به  اشتباه كه راه معرفت  ي  ما در تعارض است، توجيه كنيم. مانند اين عقيده
رو در   اند؛ از اين  مقايسه كرده "تفكر ممنوع در ذات خدا"ي جمال الهي را با بحث   برخي مشاهده

اهللا سخن   ي مأثوره از لقاء  گويند؛ در صورتي كه آيات قرآن و نيز ادعيه سخني نميباره هيچ   اين
شود   ). اهميت اين نكته زماني آشكار مي1365؛ ملكي تبريزي، 197: 1370اند (امام خميني،  گفته

 عنوان غايت علوم انساني متعالي مطرح گردد. يا اين مطلب كه انسان مجبور صرف يا  كه لقاءاهللا به
فرض غلط كه برخي از اصطالحات و مفاهيم مثل آزادي و   چون اين پيش  مختار صرف است. يا هم

 ها مطلبي فرموده باشد.  جهت بعيد است كه قرآن راجع به آن  همين  امنيت و ... مدرن هستند و به

 . انحصار فهم4,4

ديگري حق  آسيب بعدي در استفاده از قرآن اين است كه معتقد باشيم جز مفسران، كس
استفاده از قرآن و قدرت فهم آن را ندارد. كساني كه چنين اعتقادي دارند، تفكر و تدبر در قرآن را 

ي اخالقي، ايماني و عرفاني از قرآن هيچ   كه استفاده  اند؛ حال آن رأي اشتباه گرفته  با تفسير به
رأي مربوط به آيات احكام است   بهرأي باشد. در واقع، تفسير   ارتباطي به تفسير ندارد تا تفسير به

ها را تعبدي پذيرفت (امام   صورت مستقل قضاوت كند و بايد آن  ها به  ي آن  تواند درباره كه عقل نمي
رأي قرآن، باعث   بودن تدبر در قرآن، از تفسير به  ). در نظر داشتن متفاوت199: 1370خميني، 

و تكرار نشويم و ارتباطي دوسويه و مستقيم با متن شود كه در علوم انساني متعالي دچار ركود  مي
خواست الهي جواب   هاي جديد به محضر قرآن برسيم و به  قرآن كريم برقرار كنيم و با پرسش

تر   بگيريم. البته هرچه آشنايي و انس ما با قرآن و زبان قرآن و روايات و ادعيه و ادبيات و ... بيش
تنباط مسائل مختلف از قرآن كريم خواهيم داشت. از طرفي، تري هم براي اس  باشد، امكان بيش

ها نيست؛ بلكه ايشان   معناي كنار گذاشتن تفاسير و مراجعه نكردن به آن  سخن امام خميني هم به
 دانند. را مردود مي ي انحصاري به تفاسير، بدون تفكر در آيات  مراجعه

 . گناه4,5

تاثير گناه بر «اند و بدون شك  موانع فهم قرآن كريمحجاب گناه و حجاب حب دنيا نيز از ديگر 
 فرمايد: ). امام خميني در همين زمينه مي381: 1385(پورسينا، » جانبه است  معرفت، قطعي و همه
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يكى ديگر از حجب كه مانع از فهم قرآن شريف و استفاده از معارف و مواعظ «
طغيان و سركشى اين كتاب آسمانى است، حجاب معاصى و كدورات حاصله از 

نسبت به ساحت قدس پروردگار عالميان است كه قلب را حاجب شود از ادراك 
 ).202: 1370(امام خميني،  » حقايق

هاي علمي و  بست  از جمله بن -ها  بست  عنوان راهي براي عبور از بن  قرآن كريم از تقوا به
أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم  يا«كند:  ياد مي -فكري موجود بر سر راه علوم انساني متعالي 

 ها توانيم از كنار آثار منفي احساس ي معرفت داريم، نمي  اگر دغدغه«). بنابراين 29(انفال:  »فُرْقاناً
بر معيارهاي منطقي   تفاوت عبور كنيم و تصور كنيم كه صرف تكيه آلود خود بي  هاي گناه و خواسته

 :1385(پورسينا، » تواند ما را به معرفت برساند باور مي  هاي موثق تحصيل استفاده از روشو 
381.( 

 كاربستن روش تطبيق  . به5
معناست كه بر اساس مقصد قرآن، وضعيت موجود انسان و جامعه را به قرآن   تطبيق به اين

هاي مختلف  رآن به عرصههايش را دريافت؛ از اين راه است كه ق  ها و ضعف  عرضه كرد و قوت
 فرمايد: يابد. امام خميني مي  راه مي -از جمله علوم انساني  -زندگي، اعم از علمي و عملي 

شمار  ي قرائت قرآن كه انسان را به نتايج بسيار و استفادات بى  يكى از آداب مهمه«
تفكر  ، چنان است كه در هر آيه از آيات شريفه كه  و آن  است "تطبيق"نائل كند، 

ي آن مرتفع   واسطه  كند، مفاد آن را با حال خود منطبق كند و نقصان خود را به مى
 ).206: 1370(امام خميني، » كند و امراض خود را بدان شفا دهد

فرمايد: ببيند كه  كند. براي نمونه مي هايي را هم ذكر مي امام خميني، پس از تعريف تطبيق، مثال
  ، سبب مطرودشدن شيطان از بارگاه قدس با آن همه عبادت(ع)دمي حضرت آ  ي شريفه  در قصه

شود كه دليل  دهد: از آيات شريفه استفاده مي چه بوده تا خود را از آن تطهير كند. ايشان ادامه مي
انَا خَيرٌ منْه خَلَقْتَنى منْ «نكردن ابليس، خودبينى و عجب بوده و همين باعث شد كه بگويد:   سجده
فرمايد: ما از اول  شوند و مي ). امام در ادامه، وارد تطبيق اين آيه مي12(اعراف:  »لَقْتَه منْ طينٍنارٍ وخَ
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ي او متّصف هستيم و در فكر آن   عمر شيطان را ملعون و مطرود خوانديم و خود به اوصاف خبيثه
و هم مطرود چه سبب مطروديت او از درگاه قدس است، در هر كسى باشد ا  بر نيامديم كه آن

 ).206: 1370(امام خميني، » است
هاي ديگري هم از امام خميني نقل كرد كه در ادامه   شايد بتوان براي كاربست اين نظريه مثال

 شود: مالحظه مي
يهِم آياتُه زادتْهم إنَّما الْمؤْمنُونَ الَّذينَ إذَا ذُكرَ اللّه وجِلَت قُلُوبهم وإذَا تُليت علَ«خوانيم:  . در قرآن مي1

حال، انسان مسلمان بايد بررسي كند و اين خصوصيات را بر خود منطبق  »إيماناً وعلى ربهِم يتَوكَّلُونَ
ي اضالع مختلف جامعه با اين آيه   كند و ببيند كه تا چه ميزاني اين خصوصيات را دارد. رابطه

ترسد يا از خداي بزرگ؟ آيا  هاي استكباري مي از قدرتي نظام سياسي   چيست. مثالً در حوزه
ها و   شود؟ آيا دستگاه خدا توكل دارد يا براي حل هر مشكلي دست به دامن ديگران مي  به

خدا و خوف از خدا و   سمت توكل به  هايي كه مديريت جامعه را بر عهده دارند، جامعه را به سازمان
شان فقط كسب قدرت و ثروت است؟ اين   كنند، يا هدف ميافزايش ايمان قلبي هدايت و مديريت 

ها و نهادها را  كند تا نسبت وضعيت موجود و آن دانش و تفكري كه افراد، سازمان تطبيق كمك مي
(ر.ك: تقريرات فلسفه، » كند، با قرآن روشن گردد و در گام بعد، اصالح و تقويت شود اداره مي

 ).343: 3 ج
اجباري فرستاد، امام خميني فرمود شما سربازان   حانيون را به سربازى. وقتي شاه، طالب و رو2

ايد، تعليمات نظامي را با شجاعت فرا بگيريد؛  ها فرستاده شده كه به پادگان (عج)عصر  حضرت ولي
 فرمايد: سپس با استفاده از روش تطبيق مي

 باشد كه چون حضرت موسى(ع) كه در آغوش فرعون بزرگ شد و اساس ظلم و«
جور او را در هم پيچيد، شما هم روز مناسبى تحت دستور مقام صالحى بتوانيد اين 

هاى فساد و ظلم را از بيخ و بن  هاى خبيث را قطع [كنيد]، و اين ريشه دست
 ).452: 2 : ج1378(امام خميني، » برآوريد

حضور هاي رژيم پهلوي را بر  شود كه امام خميني، حضور سربازان در پادگان مالحظه مي
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 حضرت موسي در قصر فرعون مصر تطبيق داده است.
كوپترهاى آمريكا در طبس با قدرت الهي   هواپيماها و هلي 1359. وقتي در ارديبهشت ماه 3

هاي بيدار  درهم كوبيده شدند، امام خميني اين پرسش و پاسخ را در معرض وجدان تمام انسان
كوپترها و   را ساقط كرد؟ و سپس پاسخ داد: هلي كوپترهاى آقاى كارتر  قرار داد كه چه كسي هلي

ها مأمور خدا بودند. باد هم مأمور خداست؛ قوم  ها ساقط كردند؛ چون شن هواپيماهاي او را شن
ي شريفه است:   ). اين مطلب ايشان برگرفته از اين آيه380: 12 عاد را هم باد از بين برد (همان، ج

رسد امام خميني نابودي قوم عاد را بر  نظر مي  ). لذا به6(حاقه:  »صرْصرٍ عاتية وأَما عاد فَأُهلكُوا بِريحٍ«
اند. اين  ي باد نابود شده  وسيله  اند كه هر دو به كوپترهاى آمريكا تطبيق داده  نابودي هواپيماها و هلي

در علوم انساني  توان آن را المللي است كه مي  نگاه، يك نگاه جديد در تحليل مسائل سياسي و بين
 متعالي مطرح كرد و نتايج آن را پي گرفت.

كشيدند. در  چالش مي  هاي رقيب را به  . در جهان اسالم هم ايشان با همين منطق، ديدگاه4
ي   ي نهم از سوره  دهيم و آيه فرمودند كه ما قرآن را داور قرار مي جريان تجاوز عراق به ايران 

 گوييم به اين آيه عمل كنيد: كنيم و مى ميها تالوت   حجرات را براي آن
»غَتما فَإِنْ بنَهيوا بحلنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصؤْمنَ الْمفَتانِ مإِنْ طائلَى الْأُخْرى  وما عداهإِح  

ا بِالْعدلِ وأَقْسطُوا إِنَّ أَمرِ اللَّه فَإِنْ فاءت فَأَصلحوا بينَهم  ء إِلى حتَّى تَفي  تَبغي  فَقاتلُوا الَّتي
 ).9(حجرات:  »اللَّه يحب الْمقْسطينَ

ترتيب امام خميني كامالً كاربردي، با تطبيق آيه بر صدام ظالم، از كشورهاي اسالمي كه   به اين
جنگند  خواهد كه بنا به فرمايش قرآن با ظالم و متجاوز بجنگند و اگر نمي مدعي اسالم بودند، مي

). اين 348: 3 : ج1378طرف باشند (  كم بي  كنند، دست را محكوم كنند و اگر هم محكوم نمي او
بر   هاي توليد علوم انساني متعالي مبتني برداشت امام خميني از قرآن با روش تطبيق است و از نشانه

 باشد.  قرآن مي
ق، دولت آمريكا را ) و روش تطبي74؛ ص: 60. امام خميني با استفاده از منطق قرآن (يس: 5

داند كه  خواري مي  چون فرعون و نمرود در زمان حاضر و مصداق شيطان بزرگ و بت جهان  هم
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 ).89: 20 : ج1378چون موسي و ابراهيم و محمد با او مبارزه كرد (  بايد هم
 تمايل به سلطه،«نويسد:  مي "مورگنتا". در مباحث كامالً نظري نيز، تطبيق بسيار كارگشاست. 6

جان "نقل از   ). وي به58: 1384(مورگنتا، » يكي از عناصر موجود در تمامي مجامع انساني است
 آورده است: "ساليسبوري

ها از موهبت كسب شهرياري يا سلطنتي برخوردار نيستند، اما   ي انسان  اگرچه همه«
). 60: (همان» انساني كه كالً دچار جباريت نباشد، نادر است و يا اصالً وجود ندارد

ي   طلبي خود را در داخل جامعه  اكثريت مردم قادر نيستند قدرت«ميان   اما در اين
 ).185(همان: » ملي ارضا كنند

مردم... «دهد اين است كه  طلبي مردم پيشنهاد مي راهي كه مورگنتا براي ارضاي حس قدرت
معني كه] قدرتي كه   .. [به اينالملل منتقل نمايند.  ي بين  صحنه  نشده را به  هاي ارضا اين خواست

شود و موفقيت ناشي از  كنند، به قدرت ما تبديل مي الملل اعمال مي  ي بين  نمايندگان ما در صحنه
» كند كنيم، جبران مي ي ملي تجربه مي  هايي را كه در جامعه برخورداري از قدرت ملي، ناكامي

 ).186(همان: 
ي   ها در همه ي انسان  ) معتقد است همه30ت (روم:ي قرآني فطر  امام خميني براساس نظريه

طرف هركه و هرچه احساس كنند كمال مطلق   دنبال كمال مطلق هستند و به  ها، ذاتاً و فطرتاً به زمان
طلبي را فطري  طلبي است. امام خميني، قدرت شوند. يكي از مصاديق كمال، قدرت است، روانه مي

جا كه ساختار اين عالم و اوضاع دنيا و شرايط حيات   د: از آننويس داند و مي ها مي تمام انسان
ي انسان   ي انسان را ندارد، پس بايد در دار وجود، جهاني باشد كه اراده  بشري اقتضاي نفوذ اراده

ي او [و اعمال قدرت   اي باشد كه با نفوذ اراده گونه  در آن كامالً نافذ باشد و شرايط و ساختار آن به
(امام » انسان در آن عالم، فعال ما يشاء و حاكم ما يريد باشد«ارض نداشته باشد و انسان] تع
دنبال قدرت هستند و در صورت حضور در   ها به ي انسان  اساس، همه  ). بر اين187: 1377خميني، 

ها   كنند و در صورت عدم حضور در بهشت، اين خود، عذاب جان آن بهشت، آن را تجربه مي
 خواهد بود.
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دنبال قدرت   كه انسان به  كه مشاهده شد، ديدگاه امام خميني، مورگنتا و ساليسبوري در اين  نانچ
كه چگونه بايد عطش قدرت را   است، براساس تفسير امام خميني از اين آيه، تطبيق دارد؛ اما در اين

و متفكر ديگر بر قرآن، و ديدگاه د  برطرف كرد، تفاوتي در ميان است. ديدگاه امام خميني منطبق
كند.  ي آنان، فقط ناامني و خشونت را در جهان زياد مي  مخالف با قرآن است و عمل به توصيه

توان نتيجه گرفت كه  شود با تطبيق نظرات ديگران بر آيات قرآن، مي كه مالحظه مي  بنابراين، چنان
علوم انساني متعالي را بنا  توان توان علوم انساني رايج و ديدگاه ديگران را نقد كرد و هم مي هم مي

 نهاد.

 گيري  نتيجه
ي مقاله حاضر تبيين روش استفاده از قرآن كريم در توليد علوم انساني متعالي از منظر   مسأله

كه بررسي شد، براساس ديدگاه امام خميني، حداقل سه نوع روش در   امام خميني بود. چنان
ها را: مبناي متداني، مبناي متعارف و مبناي   توان آن مواجهه با قرآن كريم قابل استنباط است كه مي

توان  شود كه مي هاي مواجهه با قرآن، باعث توليد سه مدل علوم انساني مي متعالي ناميد. انواع مدل
ديگر   ترتيب: علوم انساني متداني، علوم انساني متعارف و علوم انساني متعالي ناميد. به  ها را به  آن

اي است كه آن مباني   رو هستيم، متكي به مباني  ما با نام علوم انساني با آن روبهسخن، محتوايي كه 
ي علوم   ي خود، تكيه به منابع دارد؛ اين منابع، و روش رويكرد به منابع است كه سازنده  نوبه  نيز به

انساني  ي آغاز علوم  رسد بتوان گفت كه نقطه نظر مي  انساني متداني و متعارف و متعالي است. به
ي روشمند به   برداري و مراجعه باشد و در ادامه، تصميم به بهره متعالي، عزم علمي و قيام علمي للّه 

 قرآن كريم.
رسد در انتخاب رويكرد مناسب مواجهه با قرآن و سنت، دستگاه حكمت متعاليه  نظر مي  به

ليد علوم انساني متعالي اين كه روشن است مراد ما از تو  داراي قدرت و قابليت الزم است. چنان
محتواي  -اند  جزء شرح داده  به  ي خواندن نماز را جزء  كه نحوه  چنان -نبود كه در آيات و روايات 

عنوان منبع و مبنا و با روشي كه با   اند؛ بلكه بايد به هاي مختلف علوم انساني را هم گفته گرايش
و  "روش تطبيق"كاربستن   س فهم مقاصد قرآن و بهي امام خميني تبيين شد، براسا  محوريت انديشه
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نظر   آرام به توليد علوم انساني متعالي اقدام نمود. به  ي پرسش به محضر قرآن كريم، آرام  ارائه
شود و  ترين كار دانشمند و محقق علوم انساني متعالي، در قسمت تطبيق خالصه مي رسد مهم مي

شود كه آيا   حال، اين پرسش مطرح مي  ماند. در عين ام ميبدون تطبيق، فعاليت محقق در عمل ناتم
اي را با هر مصداقي تطبيق كرد؟ مالك و معيار و مبناي تطبيق يك يا چند آيه بر  توان هر آيه مي

 تواند باشد؟ يك مصداق و يا مصاديق چيست و يا چه مي
ومرج مصداقي حفظ   رجچه مالك و معيار تطبيق است و تطبيق را از ه  به اختصار بايد گفت آن

كند، اهتمام به مبناي متعالي قرآن بر اساس نگاه منسجم و هماهنگ به قرآن و راهبرد  مي
ي   محور آن است؛ كه در واقع بر اساس مقصد قرآن طراحي شده است. شايد با مطالعه هدايت

 تر شود.  مجدد آن، با اين نگاه جديد، پاسخ پرسش روشن
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 عـابـمن

 قرآن كريم.
 البالغه.  هجن

. قم: پژوهشگاه علوم و مباني تربيت عقالني از منظر قرآن كريم). 1393احساني، محمد ( .1
 فرهنگ اسالمي.

ها و  مصاحبه  نظران (مجموعه علوم انساني از ديدگاه صاحب). 1393اصغري، فيروزه ( .2
 . تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي. گفتگوها)

. تهران: سازمان چاپ و تفسير المحيط األعظم و البحر الخضم). ق1422آملى، سيد حيدر ( .3
 .2، ج انتشارات وزارت ارشاد اسالمى

. قم: مؤسسه النشر االسالمي التابعه فرائد االصولق). 1416انصارى، مرتضى بن محمدامين ( .4
 لجماعه المدرسين، چاپ پنجم.

علوم انساني نزد انديشمندان شناسي  روش). 1392ساداتي، احمد ( ايمان، محمدتقي و كالته  .5
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.شناختي از علم اسالمي) ي مدلي روش  مسلمان (ارائه

مد  ح م   اري ك م . با هي ن دي   م ل ع   ان ك و ام   ي رب ج ت   م ل ار ع ت اخ س. )1384(نجفي)، حسين ( بستاني .6
 .    اه گ ش و دان   حوزه   شگاه ژوه : پ  . قم  بي مود رج ح ظر م رن ؛ زي  ي ن ي گائ   ل ض ف وال و اب   ي خان  ي ل ع  ح ت ف

گيري از متون ديني در  ): روش بهره2سوي علم ديني(  گامي به). 1392(نجفي)، حسين ( بستاني .7
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.علوم تجربي

شناسي نقادانه علوم انساني و   آسيب). 1394پايا، علي؛ ابراهيم آبادي، حسين؛ آروين، بهاره ( .8
 . تهران: طرح نقد.اجتماعي در ايران

. قم: پژوهشگاه علوم و بر آراي آگوستين  تاثير گناه بر معرفت با تكيه). 1385پورسينا، زهرا ( .9
 فرهنگ اسالمي.

 . قم: اسراء.الملل  اسالم و روابط بين). 1388جوادي آملي، عبداهللا ( .10
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هاي علم  وجوي علوم انساني اسالمي: تحليل نظريه  در جست). 1392خسروپناه، عبدالحسين ( .11
 . قم: معارف.اجتهادي در توليد علوم انسانيـ  ديني و آزمون الگوي حكمي

ي تنظيم و نشر آثار امام خميني   . تهران: مؤسسهآداب الصلوه). 1370اهللا (  خميني، سيدروح .12
 (چاپ بيستم).

 ي. ن ي م خ   ر آثار امام ش و ن   م ظي ن ت   هران: موسسه . ت  ث دي ح   ل ه چ   حر ش). 1377اهللا (  خميني، سيدروح .13
ي تنظيم و نشر آثار امام خميني،   . تهران: مؤسسهصحيفه امام). 1378اهللا (  خميني، سيدروح .14

 .21ج
 .ي تنظيم و نشر آثار امام خمينى  . تهران: مؤسسهتقريرات فلسفه). 1381اهللا (  خميني، سيدروح .15
. اي از انديشه و آراي امام خميني آيين انقالب اسالمي: گزيده). 1387اهللا (  خميني، سيدروح .16

 ي تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ پنجم.  تهران: مؤسسه
ي تنظيم و نشر آثار امام   . تهران: مؤسسهي حمد  تفسير سوره). 1388اهللا (  خميني، سيدروح .17

 خمينى، چاپ يازدهم.

 . تهران: امام صاددق(ع).درآمدي بر علوم انساني اسالمي). 1388ي اصغر (خندان، عل .18
 . تهران: كانون انديشه جوان.كاوشي در چيستي علوم انساني مدرن). 1394زرشناس، شهريار ( .19
. تهران: پژوهشكده معنا، امكان و راهكارهاي تحقق علم ديني). 1389سوزنچي، حسين ( .20

 مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
السنن التاريخيه في القرآن. اعاد صياغة عباراته و ترتيب م). 2011شهيد سيد محمدباقر (صدر،  .21

 . بيروت: دار احياء التراث العربي.الدين  افكاره الشيخ محمدجعفر شمس
. مقدمه و تصحيح و المظاهر االلهية فى اسرار العلوم الكمالية). 1387صدرالمتالهين شيرازي ( .22

 اى. تهران: بنياد حكمت صدرا. تعليق از سيدمحمد خامنه

ي راهبردي) با تاكيدبر علوم   الگوي تحول در علوم انساني(حوزه). 1394صدقي، ابوالفضل ( .23
 . رساله دكتري، دانشگاه عالي دفاع ملي.امنيتي

 . قم: دارالعلم.ترجمه و شرح فرائدالصول). 1389عباسي، محمدمسعود ( .24
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د و بررسى عملكرد و باورهاى گروهك نق"). 1393زايي، رضا ( زايي، شريف؛ لك لك .25
هاى افراطى و   ي جهانى جريان  مجموعه مقاالت كنگره. در: "تكفيرى جنداهللاـ  تروريستى

 .1البيت(ع)، ج  . قم: دار اإلعالم لمدرسة اهلتكفيرى از ديدگاه علماى اسالم
اهللا   آيتي سياسي   انسان و جامعه در انديشه"). 1395زايي، رضا ( زايي، شريف؛ لك لك .26

 .63-81، ص.15، شماره 4، دوره سياست متعاليه ."اي خامنه
. قم: شناسي علوم اسالمي در تحول علوم انساني  ظرفيت). 1394مجمع عالي حكمت اسالمي ( .27

 انتشارات حكمت اسالمي.
 . كاشاني ض . تهران: فياهللا  رساله لقاء). 1365ملكي تبريزي، جواد ( .28
. ترجمه حميرا مشيرزاده. تهران: دفتر ها سياست ميان ملت). 1384مورگنتا، هانس جي ( .29

 الملل، چاپ سوم.  مطالعات سياسي و بين
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 تهران: آفتاب توسعه.
شناسي،   ي با تأكيد بر جامعهي مباني علوم انسان  ي قرآن در عرصه  گستره). 1394نقي، حسين ( .31

ي كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم،   نامه  . پايانشناسي و علوم تربيتي  روان
 دانشكده علوم و فنون قرآن تهران.
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