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راهنماينويسندگان
دوفصلنامــه تخصصــی «پژوهشهــای میانرشــتهای قــرآن کریــم» در راســتای منویــات مقــام معظــم
رهبــری (مــد ظلــه العالــی) بــه منظــور اشــاعه و گســترش مطالعــات میانرشــتهای در زمینــه قــرآن و ایجــاد
بســتری مناســب بــرای کاربــردی کــردن مفاهیــم ،فرهنــگ و پژوهشهــای قرآنــی در ســطوح مختلــف
ســازمانها و مؤسســات و همچنیــن انتشــار نتایــج پژوهشهــای میانرشــتهای قــرآن کریــم بــه همــت
ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور (جهــاد دانشــگاهی) پایهریــزی و راهانــدازی شــده اســت.
راهنماي نويسندگان مقاالت
دو فصلنامــه تخصصــي پژوهشهــاي میانرشــتهای قــرآن كريــم وابســته بــه ســازمان قرآني دانشــگاهیان
كشــور (جهــاد دانشــگاهي) اســت .ايــن نشــريه در قالــب دوفصلنامــه و بــه زبــان فارســي ،منتشــر میشــود
و در برگيرنــده مقــاالت مرتبــط بــا تمــام گرايشهــاي میانرشــتهای قرآنــي اســت .عالقهمنــدان،
پژوهشــگران و صاحبنظــران محتــرم میتواننــد مقــاالت خــود را بــه آدرس فصلنامــه ارســال کننــد تــا
پــس از بررســي و تأییــد داوران در نوبــت چــاپ قــرار گيرنــد .عــدم رعايــت اصــول مذكــور ،موجب عدم
پذيــرش يــا تأخيــر در مراحــل بررســي علمــي ،چــاپ و انتشــار مقــاالت دريافتــي خواهــد شــد.
تعهدات
نويســنده مقالــه و در صــورت گروهــي بــودن ،نويســنده پاســخگو ،بايــد تعهــد کنــد كــه مقالــه ارســالي
تاكنــون در هيــچ نشــريه علمــي ديگــري منتشــر نشــده اســت و همزمــان بــا ايــن نشــريه بــه نشــريه ديگــري
ارائــه نخواهــد شــد .مســئوليت علمــي مطالــب نيــز به عهــده نويســنده يا نويســنده پاســخگوي مقاله اســت.
اصول و معيارهاي كلي
 -1تمامــي مقــاالت بايــد بــه زبــان فارســي بــوده و در نــگارش آنهــا ،آييــن نــگارش فارســي كام ـ ً
ا
مراعــات شــود ،در مــورد بــه كار بــردن اصطالحــات علمــي ،در صــورت وجــود معــادل فارســي پذيرفتــه

شــده ،ترجمــه اصطــاح و بالفاصلــه اصــل اصطــاح در داخــل پرانتــز آورده شــود ،در غيــر ايــن صورت،
ذكــر اصــل اصطــاح كافــي اســت.
 -2فصلنامــه در رد يــا قبــول و اصــاح مقــاالت آزاد اســت و در صــورت لــزوم ،نظــرات اصالحــي و
مشــورتي خــود را بــه اطــاع نويســنده يــا نويســندگان میرســاند.
مقــاالت دريافتــي و ملحقــات آنهــا در دفتــر فصلنامــه ،بايگانــي نمیشــود و در هــر صــورت ،مســترد
نخواهــد شــد( .الزم بــه ذكــر اســت كــه مقالــه نمیبایســت از  30صفحــه متعــارف  A4تجــاوز کنــد).
تنظيم بخشهای مختلف مقاله
در تنظيم و نگارش قسمتهای مختلف مقاالت ارسالي ،بايد ترتيب زير مراعات گردد:
صفحه اول شامل موارد زير است:
عنــوان كامــل مقالــه بــه فارســی و انگلیســی بايــد در برگيرنــده موضوع مقاله باشــد .بــرای عنوان فارســی
قلــم ( ،)B Zarســایز  13ضخيــم و بــرای عنــوان انگلیســی قلــم ( )Times News Romanســایز  12ضخیــم
بــه کار برده شــود.
نــام و نــام خانوادگــي نويســنده يــا نويســندگان ،رتبه علمــي -در صــورت دارا بودن ســمت دانشــگاهي-
كــه بايــد بالفاصلــه پــس از عنــوان مقالــه آورده شــود (جهــت دسترســي ســاير محققيــن بــه نويســنده
 E-mailو نشــاني نويســنده پاســخگو ،شــامل نشــاني كامــل پســتي ،شــماره تلفــن ،نمابــر و مقالــه).
صفحه دوم شامل چكيده مقاله با مشخصات زير است:
چكيده بايد به دو زبان فارسي و انگليسي (حداقل  200و حداكثر در  250كلمه) تهيه شود.
الــف) چكيــده فارســي؛ الزم نيســت داراي ســاختار باشــد ،ليكــن الزم اســت اهــداف ،روش تحقيــق،
مهمتريــن يافتــه و نتيجــه مطالعــه را در برگيــرد.
در پايان چكيده بايستي سه تا پنج واژه با عنوان کلیدواژهها معرفي شود.
ب) چكيده انگليسي؛ الزم است داراي ساختار باشد.
ج) در پايــان چكيــده انگليســي میبایســت ســه تــا پنــج واژه بــه عنــوان کلیدواژههــا ()Keywords
معرفــی شــود.
صفحات بعدي شامل متن مقاله ،با مشخصات زير است:
مقدمه و بيان مسأله (فرضيات ،سؤاالت پژوهش و ضرورت تحقيق).
بايــد ضمــن بيــان هــدف از تحقيــق ،خالصـهای از مطالعــات و مشــاهدات مرتبــط با تحقيــق مورد نظــر را كه
در گذشــته بــه انجــام رســيده اســت ،بــا ذكــر منابــع مربــوط بيــان نمايــد (در سرتاســر متــن مقاله بــرای جمالت
فارســی از فونــت  B Zarبــا ســایز  12و بــرای جمــات و آیــات عربــی از فونــت Arabic Typesetting
استفادهشــود).

روششناسی پژوهش
بايــد نحــوه طراحــي ،مطالعــه ،چگونگــي انتخــاب نمونه و نيــز چگونگي جمـعآوری و تجزيــه و تحليل
دادههــا را بــه طــور كامــل شــرح داد (معرفــي ابزارهــاي اندازهگیــری و شــواهد مبنــی بــر اعتباریابی).
یافتهها
 -1یافتههای حاصل از تحقيق بايد در قالب متن ،جداول و نمودارها به طور كامل بيان شود.
 -2مطالب مطرح شده در متن ،جداول و نمودارها نبايد تكرار باشد.
نتيجهگیری
در ايــن قســمت ،رونــد انجــام تحقيــق حاضــر و یافتههــای حاصــل از آن بــا موارد مشــابه قبلــي ،در داخل
و خــارج كشــور مقايســه و در مــورد داليــل رد يــا قبــول آنهــا بــه صــورت كامــل بحــث میشــود؛ در پايان
بهتــر اســت جهت بهتــر انجام شــدن تحقيقات مشــابه در آينــده ،راهكارهايي پيشــنهاد شــود.
تشكر و قدرداني
در ايــن قســمت ،نويســنده يــا گــروه نويســندگان میتواننــد از افــراد يــا مؤسســاتی كــه بــه نحــوي در
انجــام مطالعــه يــا تدويــن مقالــه ،همــكاري کردهانــد ،تقديــر بــه عمــل آورنــد .اســتفاده يــا عــدم اســتفاده
ايــن قســمت در متــن مقالــه اختيــاري اســت.
منابع و مآخذ
ً
فهرســت منابــع بــه كار رفتــه در مقالــه ،بايــد حتمـا در صفحهای جــدا تايپ و بــه روش  APAو بر اســاس
حــروف الفبا تنظيم شــود.
حالتهای گوناگون استناد در متن
 -1اگــر اســتناد از نقــل قــول مســتقيم باشــد و در ضمــن نامــي از صاحــب اثــر در متــن بــرده نشــود ،در
داخــل پرانتــز ،ابتــدا نــام خانوادگــي پديــد آورده (ويرگــول) ســپس ســال انتشــار و در نهايــت صفحــه اثــر
(پــس از دونقطــه و فاصلــه) آورده میشــود .مثــال« :مفهــوم هرمنوتيــك بــه منزلــه شــاخهای خــاص از
دانــش ،پديدهــاي نوظهــور و مربــوط بــه دوران مدرنيتــه اســت» (واعظــي ،1386 ،ص.)23 .
 -2در صورتیکــه اثــر داراي دو نويســنده باشــد نــام هــر دوي آنهــا در پرانتــز آورده میشــود؛ ماننــد:
(بهشــتي و باهنــر ،1384 ،ص .)93 .همچنیــن در صورتــي كــه بيــش از دو نفــر باشــند در اوليــن اســتناد
اســامي تمامــي نويســندگان آورده میشــود؛ ماننــد وينــدال ،اولســون و ســيگنايزر ،1999 ،ص ،)354.امــا
در اســتنادات بعــدي فقــط نــام يــك نويســنده آورده میشــود و بــه جــاي مابقــي از واژۀ همكاران اســتفاده
میشــود؛ ماننــد( :وينــدال و همــکاران ،1999 ،ص.)354 .
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 -3اگــر نــام پديــد آورنــده در متــن آورده شــده باشــد ،ديگــر لزومــي بــه ذكــر نــام پديــد آورنــده اثر در
پرانتــز نيســت .بــراي مثــال :واعظــي ( )1386معتقــد اســت« :مفهــوم هرمنوتيــك بــه منزلــه شــاخهای خاص
از دانــش ،پديدهــاي نوظهــور و مربــوط بــه دوران مدرنيته اســت».
 -4درصورتیکــه نــام نویســنده و نویســندگان التیــن در متــن ذکــر میشــود ،در بار نخســت الزم اســت
کــه در پاورقــی بــه صورت انگلیســی نیز نوشــته شــود.
مأخذ نويسي در انتهاي متن
مأخــذ نويســي کتابهــا در انتهــاي مطالــب ،بــه ترتيــب حــروف الفبــاي نــام خانوادگــي صاحب آثــار و
بــه شــرح ذيــل تنظيــم میشــود:
 نــام خانوادگــي پديــد آورنــده (ویرگــول ،فاصلــه) ،نــام كوچــك (یکفاصله) ،ســال انتشــار در داخلپرانتــز (نقطــه ،فاصلــه) ،عنــوان اثــر بــه شــکل ایتالیــک (نقطــه ،فاصلــه) ،نــام و نــام خانوادگــي مترجــم
(ویرگــول ،فاصلــه) ،شــماره جلــد (ویرگــول ،فاصلــه) ،محــل نشــر (دونقطــه ،فاصلــه) ،نــام انتشــارات
(نقطــه).
مأخذ نويسي مقاالت نيز همانند كتاب بوده و تنها تفاوت اندكي دارد.
 نــام خانوادگــي پديــد آورنــده (ويرگــول ،فاصلــه) نــام کوچــک (یکفاصلــه) ،ســال انتشــار در داخلپرانتــز (نقطــه ،فاصلــه) ،عنــوان اثــر (نقطــه ،فاصلــه) ،عنــوان نشــریه بــه شــکل ایتالیــک (ویرگــول ،فاصله)،
شــماره دوره -در صــورت وجــود شــماره در داخــل پرانتــز (ویرگــول ،فاصلــه) ،شــمار ه صفحــه (نقطه).
* اگــر تعــداد آثــار اســتفاده شــده از يــك نويســنده در طــول ســال بيشــتر از يــك آثــار باشــد ،آنهــا
را بــه ترتيــب الفبــاي كوچــك انگليســي و بعــد از نــام خانوادگــي و نــام در كنــار تاريــخ انتشــار -داخــل
پرانتــز -متمايــز میشــود.
فرهنگی ،علی اکبر (.)1373 aارتباطات انسانی .جلد اول ،تهران:انتشارات تهران.
فرهنگــی ،علــی اکبــر ( .)1373 bافکار عمومــی در روابط عمومی .فصلنامه هنر هشــتم ،سالاول،شــماره
دوم ،شماره مسلسل  ، 6صص.82-70
نحوه ارسال مقاالت
بــراي درج مقــاالت در فصلنامــه ،الزم اســت اصــل مقالــه (بــه صــورت فایــل  )Wordو نيز تقاضــاي درج مقاله
از طــرف نويســنده اول (اصلــي) خطــاب بــه ســردبير بــه آدرس الكترونيكــي  quranjournal@gmail.comو یا
 http://jiqs.irارســال شود.
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راهبردقرآنکریم درجلوگیری از
تبدیلخشماجتماعی بهخشونت
حسین شجاعی :1دانشجوی دکتری ،پژوهشگر مرکز مطالعات میان رشتهای قرآن کریم ،جهاد دانشگاهی
محمد حسین اخوان طبسی :دانشجوی دکتری ،پژوهشگر مرکز مطالعات میان رشتهای قرآن کریم ،جهاد دانشگاهی
دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میانرشتهای قرآن کریم
سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،1398صص 24 -7
تاریخ دریافت مقاله98 /01 /18 :
تاریخ پذیرش مقاله98 /04/13 :

چکيده
خشــم اجتماعــی پدیــدهای شــناخته شــده در جهــان اســت؛ ذات ایــن پدیــده نــه منفــی و نــه مثبــت اســت.
نحــوه اظهــار و تأثیــرات پــس از بــروز ایــن هیجــان اســت کــه خــوب یــا بــد بــودن آن را تعییــن میکنــد .مقاله
پیــش رو بــا تمرکــز بــر رابطــه مــردمـ دولــت ســعی کــرده اســت تــا حــدود ثغــور وجــه منفــی یــا مثبــت بــروز
خشــم اجتماعــی را تعییــن نمایــد و بــه بیــان راهکارهایــی قرآنــی بپــردازد کــه عمــل بدانهــا مانــع از تبدیــل
خشــم اجتماعــی بــه خشــونتهای ویرانگــر میشــود .ایــن مقالــه کــه بــا روش کتابخانـهای تدوینیافتــه اســت
خشــم اجتماعــی مثبــت را خشــمی معرفــی مینمایــد کــه باعث اصــاح و ســازندگی حاکمــان و قــرار گرفتن
ایشــان در مســیر پاســخگویی بــه مطالبــات مردمــی گــردد و خشــم منفــی را خشــمی بیــان میکنــد کــه بــه
ســبب بیتوجهــی دولتمــردان تبدیــل بــه خشــونت میگــردد و تــوأم بــا آن موجــب ازهمپاشــیدگی انســجام
اجتماعــی و غلبــه هرجومــرج بــر جامعــه میگــردد .بــر اســاس یافتههــای ایــن تحقیــق راهحــل قــرآن بــرای
جلوگیــری از تبدیــل خشــم اجتماعــی بــه خشــونت در چهــار مرحلــه خالصــه میشــود کــه طبیعت ـاً عمــل
دولتمــردان بدانهــا باعــث خواهــد شــد تــا بــه تبعــات ایــن حــوزه دچــار نگردنــد .ایــن چهــار مرحله بــه ترتیب
عبارتانــد از1 :ـ اجــازه ارائــه انتقــاد و بــروز خشــم؛ 2ـ دریافــت و تحلیــل دقیق انتقــادات؛ 3ـ گفتگــو و پذیرش
متواضعانــه خطاهــا؛ 4ـ تــاش بــرای اصــاح.
کلید واژهها :قرآن ،خشم ،خشونت ،خشم اجتماعی.
 .1نویسنده مسئولshojaeihosein030@gmail.com :
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 .1طرح مسئله
افزایــش خشــم و خشــونتورزی در دوره معاصــر باعــث شــده اســت تــا ایــن مســئله بهعنــوان یکــی از
جدیتریــن بحرانهــای جهانــی شــناخته شــود؛ از همیــن رو مؤسســات و مراکــز مختلفــی در جهــان متمرکــز
بــر روی ایــن مســئله مهــم گردیدهانــد .مؤسســه بینالمللــی گالــوپ یکــی از معتبرتریــن مراکــزی اســت کــه
در ایــن حــوزه مشــغول فعالیــت اســت ( .)http://gallup.comایــن مرکــز هــر ســاله با ســنجش مقدار خشــم و
خشــونت حاکــم بــر جهــان ســعی میکنــد تــا پرمخاطرهتریــن کشــورهایی کــه درگیــر ایــن مســئله هســتند را
معرفــی کنــد .نگاهــی گــذرا بــه جــدول این مؤسســه واقعیتــی نامیمون را پیش میکشــد .متأســفانه کشــورهای
جهــان اســام بــر اســاس شــاخصهای آمــاری ایــن مؤسســه همــواره در صــدر جــدول قــرار دارنــد.
شــاید ناباورانــه بــه نظــر برســد امــا ایــن امــر واقعیتــی اســت کــه از آن هیــچ گریــزی نیســت؛ امــا ســؤال اصلی
آن اســت کــه دلیــل اصلــی چنیــن امــری را در چــه میتــوان جســت؟ بهراســتی دینــی کــه خــود دایــه دار مهــر
و عطوفــت اســت و در کتــاب مقدســش همــواره بــه رأفــت و محبــت بــه مــردم دعــوت شــده اســت چــرا بــه
چنیــن جایگاهــی باید برســد؟
بــه نظــر میرســد یکــی از مهمتریــن دالیــل پدیــد آمــدن ایــن وضعیــت را در ســوء مدیریتــی بایــد پیجویی
کــرد کــه بــر جهــان اســام حاکــم اســت .متأســفانه در بســیاری از کشــورهای اســامی ،حاکمــان شایســتگی
الزم را بــرای ســردمداری ندارنــد .بــه همیــن خاطــر جامعــه بــا فســادها و بحرانهایــی پایانناپذیــر روب ـهرو
میگــردد .وضعیــت نابســامان حاکمیــت در جهــان اســام موجــب به ســتوه آمدن مــردم و در نتیجـهی منطقی
آن عصبانیــت ایشــان گردیــده اســت .طبیعــی اســت کــه بــا انباشــت خشــم و نهایتـاً غلیــان آن جامعه به ســمت
خشــونت ورزی م ـیرود .بهــار عربــی را دقیق ـاً برآینــد چنیــن وضعیتــی بایــد دانســت .چرخــه ناکارآمــدی،
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دیکتاتــور منشــی ،انباشــت خشــم و نهایتـاً رســیدن خشــم بــه درجــه انفجــار و تبدیــل آن بــه خشــونت دقیقـاً
محــوری اســت کــه همـهی کشــورهای عــرب در چنــد ســال اخیــر پشــت ســر گذاشــتند؛ امــا چــه ســود کــه
مجــددا ً حاکمانــی بــر آنهــا گمــارده شــدند کــه مجــددا ً فعالیــت ایــن چرخــه را بــه راه خواهنــد انداخــت؛ امــا
چگونــه میتــوان از ایــن چرخــه رهایــی یافــت؟ آیــا روی آوردن بــه غــرب راهحــل ایــن مشــکل اســت؟ آیــا
دیــن اســام راه عالجــی بــرای ایــن موضــوع نــدارد؟ در پاســخ بــه ایــن ســؤاالت باید گفــت کــه فرهنگ غنی
و پربــار جهــان اســام ،مملــو از راهکارهــای رهاییبخــش اســت .تنهــا بایــد بــه ایــن آموزههــا توجــه نمــود و
بــا بهرهگیــری از دانشهــای جدیــد بــه ســراغ فهــم آنهــا رفــت تــا ایــن درک روشــنیبخش حرکــت در
مســیر آینده باشــد.
بــرای نمونــه در قــرآن سلســله مراحلــی را میتــوان مشــاهده نمــود که عمــل کــردن بدانها باعــث جلوگیری
از تبدیــل خشــم اجتماعــی بــه خشــونت را میگیــرد .اگــر حاکمــان مســلمان بــه همیــن آموزههــای کوچــک
اعتنــا نماینــد هــم از یکســو دوام سیاســی خویــش را تضمیــن خواهنــد کــرد و هــم از ســوی دیگــر رضایــت
مــردم را بــه دنبــال خواهنــد داشــت .مقالــه پیــش رو تالشــی کوچــک در راســتای معرفــی ایــن راهــکار اســت.
نویســندگان مقالــه در ایــن اثــر ســعی کردهانــد تــا در گام اول بــا معرفــی دقیق خشــم و ابعــاد آن و ســپس رابطه
خشــم بــا ایجــاد ثبــات و عــدم ثبــات جامعه پتانســیلهای ســازنده و مخــرب خشــم را معرفــی نماینــد و در گام
دوم بــا ارائــه راهکارهــای قــرآن مســیر جلوگیــری از تولیــد خشــونت در جامعــه را مخصوصـاً بــرای حاکمــان
جامعــه تبییــن نماید.
متأســفانه حــوزه خشــم اجتماعــی در جامعــه اســامی آنچنانکــه شایســته اســت شــناخته شــده نیســت .آثار
اندکــی بــا موضــوع خشــم اجتماعــی نگاشــته شــده اســت کــه عمــدهی آنها نیــز از منظــری جامعهشــناختی به
موضــوع نگریســتهاند .طبیعتـاً بــا ایــن فقــر منبــع وقتــی بــه ســراغ مطالعــات اســامی میآییــم بــا اثــری هــر چند
مقدماتــی و مختصــر نیــز روبـهرو نیســتیم .البتــه طبیعــت ســخت ایــن مســئله را میتــوان عمدهتریــن دلیــل فقــد
منبــع در ایــن حــوزه دانســت .چــه آنکــه در ایــن حــوزهی مطالعاتــی ســه دانــش روانشناســی ،جامعهشناســی
و علــوم سیاســی آنهــم بــه شــکل میــان رشــتگی و نــه چنــد رشــتگی درهــم تنیــده شــدهاند .ازایـنرو مقالــه
پیــش رو را اولیــن گام برداشــته شــده در مطالعــات اســامی میتــوان بــه شــمار آورد کــه البتــه بــه همیــن خاطر
خالــی از نقــص و عیب نیســت.
ایــن مقالــه در ســه بخــش کلــی تدویــن شــده اســت .بخــش اول صحبــت از نگــرش قــرآن در تأثیــر تعــادل
هیجانــات اجتماعــی بــر حفــظ جامعــه اســت .بخــش دوم مقالــه از جایــگاه خشــم در حفــظ و تزلــزل تعــادل
اجتماعــی ســخن بــه میــان آورده اســت و بخــش ســوم نیمنگاهــی به راهبــرد قــرآن بــرای جلوگیــری از تبدیل
خشــم اجتماعــی بــه خشــونت انداختــه اســت .در ادامــه بــه شــکلی تفصیلیتــر پیرامــون اولیــن بخــش ایــن
مقالــه ،یعنــی نگــرش قــرآن در تأثیــر تعــادل هیجانــات اجتماعــی بــر حفــظ جامعــه صحبــت میشــود.
 .2نگرش قرآن در تأثیر تعادل هیجانات اجتماعی بر حفظ جامعه
اگــر قــران کریــم را از ســاحتی بیــرون از اشــارات الهیاتــی و در بافتــی انســانی بنگریــم خواهیــم یافــت کــه
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آموزههــای بســیار زیــادی در ایــن کتــاب زندگــی پیرامــون نحــوهی زیســت بشــر ارائــه شــده اســت .از منظــر
اخیــر ،آموزههــای قــرآن را بــه دودســته فــردی و اجتماعــی میتــوان تقســیم نمــود؛ زمینـهی مشــترک هــر دو
آمــوزه نیــز ارائــه راهکارهایــی بــرای پیمــودن مســیر رشــد و کمــال در زندگــی اینجهانــی و پیونــد حیــات
زمینــی انســانها بــه حیــات اخــروی آنهاســت.
قــرآن زندگــی زمینــی را محلــی بــرای آزمایــش بهحســاب مــیآورد (هــود 7/و الملــک )2/و بــرای
موفقیــت در ایــن آزمایــش هــم از عمدهتریــن مخاطــرات و هــم مهمتریــن راهکارهایــی کــه امــکان مقابلــه
بــا ایــن مخاطــرات را فراهــم مـیآورد صحبــت میکنــد .مخصوصـاً از بعــد اجتماعــی عمدهتریــن مخاطــره
هرجومــرج و برتریــن راهــکار حفــظ تعــادل و یکپارچگــی معرفــی شــده اســت .مبتنــی بــر ایــن آمــوزه جوامع
تنهــا زمانــی میتوانــد بقــای خویــش را ضمانــت کننــد کــه در عمــل اوالً از ایجــاد هرجومــرج جلوگیــری
نماینــد و ثانیـاً یکپارچگــی خویــش حفــظ کننــد.
تعــادل هیجانــات و نظــم جویــی آنهــا محوریتریــن راهــکار قــرآن بــرای جلوگیــری از ایجــاد هرجومــرج
و حفــظ یکپارچگــی جامعــه اســت .قــرآن کریــم از میــان عوامــل گوناگونــی چــون انگیــزه ،هیجــان ،محیــط
و وراثــت کــه همگــی نقــش تعیینکننــدهای در رفتارســازی ایفــا مینماینــد توجــه گســتردهای را بــه هیجانهــا
معطــوف داشــته اســت و از نقــش تعیینکننــدهی ایــن عنصــر در ایجــاد تحــوالت بنیادیــن اجتماعــی ســخن به
میــان آورده اســت .ایــن حجــم توجــه بــه هیجانــات را نمیتــوان ســادهانگارانه تلقــی کــرد و بهراحتــی از کنــار
آن گذشــت.
یکــی از دالیلــی کــه لــزوم دقــت نظــر در توجــه بــه هیجانــات را نشــان میدهــد توجــه مشــابهی اســت کــه
در علــوم انســانی بهخصــوص روانشناســی و جامعهشناســی بــه ایــن مســئله شــده اســت .از منظــر ایــن علــوم
همـهی انقالبهــای مردمــی و تحــوالت کالنــی کــه بــا برانــدازی نظامهــای سیاســی جهــان رخ داده اســت
همگــی از طریــق قــدرت پرفشــار هیجانــات اجتماعــی پدیــد آمدهانــد .توجــه دوســویهی متــن مقــدس و علوم
انســانی لــزوم توجــه بــه ایــن مســئله را بیشازپیــش مینمایــد .ازایـنرو الزم اســت تــا بــا شــناخت هیجانــات و
کنتــرل آنهــا از ورود رفتارهــای نــرم اجتماعــی بــه کنشــهای پرخطــر جلوگیــری شــود.
بــرای شــناخت چیســتی هیجــان و نحــوهی تأثیــر گــذاری آن بــر آینــدهی جوامــع الزم اســت تــا از منظــر
روانشناســی و جامعهشناســی نگاهــی بدانهــا بنماییــم تــا اهمیــت هیجانــات و لــزوم تعــادل در میــان آنهــا
تبییــن گــردد .هیجــان خاســتگاهی روانشــناختی دارد .روانشناســان هیجــان را واکنــش کلی ،شــدید و کوتاه
ارگانیســم بــه یــک موقعیــت غیرمنتظــره همــراه بــا یــک حالــت عاطفــی خوشــایند یــا ناخوشــایند میداننــد.
ایــن ســائق زمــان غافلگیــری فــرد و یــا فــرا رفتــن شــرایط از تحمــل فــرد رخ میدهــد .هیجــان در واقــع بیانگــر
عــدم ســازگاری فــرد بــا موقعیــت و تــاش ارگانیســم بــرای برقــراری تعادلــی اســت کــه بهطــور موقــت از
بیــنرفتــه اســت (گنجــی ،1388 ،ص .)202 .جامعهشناســان امــا بــا نگاهــی متفــاوت بــه هیجانهــا مینگرنــد .از
منظــر ایشــان هیجانهــا بهمثابــه پیامهایــی غیــر گفتــاری اســت .افــراد یــک جامعــه پیــام خــود را صرفـاً از راه
زبــان بیــان نمیدارنــد بلکــه ایــن پیــام از بســیاری از راههــای دیگــر همچــون نــوع پوشــش ،اعمــال و حــرکات،
ســبک زندگــی و شــیوهی بــروز هیجانــات نیــز اظهــار میشــود .ازایــنرو در جامعهشناســی ،هیجانهــای
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انســانی بهمثابــه زبانــی عمــل میکنــد کــه پیوســته پیامــی را بــه دیگــران میرســاند؛ ایــن پیامهــا کــه ناظــر بــه
محرکهایــی بیرونـیـ و نــه درونـیـ فــرا خوانــده میشــود لزومـاً از طریــق زبــان قابــل بــروز نیســت و حامــل
احساســات ،عالیــق ،عواطــف و امیــال فــرد اســت (حکیمــی ،1395 ،ص .)2 .ظهــور ایــن پیــام مکنــون نیــز
گونههــای متفاوتــی دارد و از بــروز بــه شــکل خشــم گرفتــه تــا انــواع مختلفــی از قبیــل شــادی ،غــم ،تــرس،
نفــرت ،عالقــه و شــگفتی قابــل پیگیــری اســت.
چــه از منظــر روانشناســی و چــه از منظــر جامعهشناســی ،نظــر بــه معنــای لغــوی ایــن کلمــه هیجانات انســانی
بهمثابــه انرژیهــای نهفتــه در وجــود انســان هســتند کــه فــرد را بــه انجــام کارهایــی فراتــر از حــد تــوان معمــول
و همچنیــن فراتــر از تصــور عمومــی از خــود در نــزد دیگــران مینمایــد (ابــن منظــور ،1414 ،ج  ،1ص.
 .)848هیجانهــا قدرتــی درونــی را در فــرد بــه وجــود م ـیآورد کــه بهطــور توأمــان هــم قــدرت تخریــب
و هــم قــدرت ســازندگی دارد .در قــران نمونـهی هــر دو نــوع هیجــان را میتــوان مشــاهده نمــود .اثرپذیــری
ســحرهی بنیاســرائیل از معجــزات حضــرت موســی (ع) و ایمــان آوردن بدیشــان (طــه )79-49 /نمون ـهی
ســازنده هیجانهــا و حملــه و توطئـهی قــوم لــوط بــرای مقابلــه و مبــارزه بــا پیامبرشــان (الشــعراء)175-160/
نمونـهی مخــرب بــروز هیجانهــا اســت.
قــدرت ســازنده هیجانهــا نهتنهــا از منظــر قــران نکوهیــده نیســت بلکــه خــود یکــی از راهبردهــا بــرای ایجاد
شــور و تحــرک اجتماعــی اســت .آنچــه دراینبیــن قــران بهعنــوان هیجــان نامطلــوب معرفــی مینمایــد در
حقیقــت هیجانهــای مخــرب اجتماعــی اســت کــه میبایســت تــاش کافــی بــرای کنتــرل آن صــورت
پذیــرد .در ادبیــات روانشناســی ایــن شــکل از مدیریــت ،نظــم جویــی هیجانــی نامیــده میشــود.
آنچــه در نظــم جویــی هیجانــی پیگیــری میشــود ســازماندهی رفتــار ســازگارانه و همچنیــن جلوگیــری
از هیجانهــای منفــی و رفتارهــای ناســازگارانه اســت .نظــم جویــی هیجانــی نقشــی محــوری در تحــول
هنجارهــای فــرد دارد و ضعــف در آن عامــل مهمــی در ایجــاد اختاللهــای روانــی و رفتــاری در بعــد
فــردی و اجتماعــی میگــردد .نظریهپــردازان بــر ایــن باورنــد افــرادی کــه قــادر بــه تنظیــم هیجانهایشــان
در برابــر رویدادهــای روزمــره نیســتند ،بیشــتر نشــانههای تشــخیصی اختاللهــای روانــی از قبیــل
2
افســردگی ،اضطــراب و ناهنجاریهــای اجتماعــی را از خــود نشــان میدهنــد (نولــن هوکســما ،1ویســکو
و لئوبومیرســکی ،2008 ،3صــص  )424-400بنابرایــن میتــوان گفــت نظــم دهــی هیجــان عامــل کلیــدی
و تعیینکننــده در بهزیســتی روانــی فــرد و جامعــه بهحســاب میآیــد و در ســازگاری بــا رویدادهــای
تنیدگــی زایــای زندگــی نقــش اساســی ایفــا میکنــد( .گارنفســکی 4و کرایــج ،2006 ،5صــص 1659ـ
 )1669طبیعــی اســت کــه عــدم کنتــرل هیجانهــا باعــث بــروز اختــال در رونــد طبیعــی زندگــی فــردی
و اجتماعــی خواهــد شــد؛ امــا چگونــه میتــوان ایــن هیجانــات را کنتــرل کــرد؟ پاســخ ایــن ســنخ از
1. Nolen-Hoeksema
2. Wisco
3. Lyubomirsky
4. Garnefski
5. Kraaij
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ســؤاالت را بــا رویکــردی کلــی نگرانــه نمیتــوان داد بلکــه بــه شــکل مصداقــی میبایســت بــا آنهــا
مواجــه گشــت .ازایـنرو مقالــه پیــش رو صرفـاً بــر خشــم بهعنــوان یکــی از ابعــاد هیجــان تمرکــز نمــوده
اســت .در ادامــه توضیحــات کافــی در مــورد ایــن هیجــان و راههــای کنتــرل آن در بعــد اجتمــاع ارائــه
خواهــد گشــت.
 .3جایگاه خشم در حفظ و تزلزل تعادل اجتماعی
همــان طــور کــه در بخــش قبــل اشــاره شــد ،هیجانــات بــه انــواع مختلفــی تقســیم میگردنــد .دراینبیــن
خشــم یکــی از فراگیرتریــن و نیرومندتریــن هیجانهاســت کــه پیشزمینههای فیزیکــی ،تربیتــی ،جغرافیایی و
جهانبینــی فــردی در ایجــاد آن مؤثــر اســت .از منظر روانشناســی خشــم واکنشــی احساســی و ناهشــیار اســت
کــه هنــگام مواجهــه بــا مخاطــرات حقیقــی یــا تخیلــی ایجاد میشــود .ایــن حــس ،باعث شــکلگیری انــرژی و
انگیــزه بــرای از میــان بــردن تهدیــد میشــود .دراینبیــن بــه مقــدار جدیتــر بــودن و هــراس انگیــز بــودن تهدیــد،
در نتیجــه برانگیختگــی و انگیــزه مقابلــه بــا آن بیشــتر میشــود (مهــکام ،1383 ،ص.)54 .
برخــاف نــگاه خنثــی و غیــر ســوگیریای کــه در روانشناســی و قــرآن بــه خشــم میتــوان پــی جســت
امــا جنبههــای منفــی ایــن مقولــه در فضــای علــوم اســامی بهخصــوص اخــاق بیشــتر مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت و کمتــر پیرامــون ابعــاد مثبــت ایــن عملکــرد حســی ســخن بــه میــان آمــده اســت .عالمــان
اخــاق خشــم یــا غضــب را حالــت نفســانی بــه شــمار آوردهانــد کــه بــه ســبب حســادت ،تکبــر ،کینــه،
بدخلقــی ،توقــع ،دلبســتگی بــه دنیــا ،جهــل و وسوســه شــیطان بــه وجــود میآیــد و «موجــب حرکــت
روح حیوانــی از داخــل بهجانــب خــارج ،بــرای غلبــه و انتقــام میشــود و هــرگاه شــدّت یابــد ،باعــث
حرکتــی تنــد میشــود کــه از آن حرکــت ،حرارتــی مفــرط حاصــل و از آن حــرارت دود تیــرهای
برمیخیــزد و دمــاغ و رگهــا را پُــر میســازد و نــور عقــل را میپوشــاند و اثــر قــ ّوه عاقلــه را ضعیــف
میکنــد» (نراقــی ،1375 ،ص.)237 .
فــارغ از منظرهــای مختلفــی کــه بــه پدیــده خشــم شــده اســت در مجمــوع چــه عالمــان اســامی و چــه
روانشناســان همگــی تعــادل در ایــن هیجــان را امــری ضــروری بــه شــمار آوردهانــد .اهمیــت اعتــدال
در خشــم بهقــدری اســت کــه علمــای اخــاق رســیدن بــه حــد تعــادل در ایــن امــر را منشــأ بســیاری از
فضایــل دانســتهاند و خــروج از حــد اعتــدال را باعــث پدیــد آمــدن رذیلتهــای گســتردهای ماننــد تــرس،
خودکمبینــی ،بیغیرتــی ،عجولــی ،ســوءظن ،انتقامجویــی ،کجخلقــی ،عجــب ،کبــر ،فخرفروشــی،
ســر دانســتهاند .اگرچــه ویژگیهــای فوقالذکــر همگــی بــه
قســاوت قلــب ،کتمــان حــق و افشــای ّ
تأثیــرات خشــم در بعــد فــردی اشــاره دارد امــا دقیقــاً همیــن الگــو را در اثــرات اجتماعــی خشــم نیــز
میتــوان پــی جســت .اعتــدال در خشــم و بــروز بهموقــع و کنتــرل شــدهی آن در فضــای اجتمــاع هــم
از یکســو میتوانــد عنصــری بــرای بقــاء و ثبــات اجتمــاع بــه شــمار بیایــد و هــم از ســوی دیگــر برهــم
خــوردن ایــن اعتــدال میتوانــد منجــر بــه ســقوط و فروپاشــی اجتماعــی گــردد .در ادامــه پیرامــون ایــن دو
بعــد خشــم اجتماعــی بــه شــکلی تفصیلــی توضیــح داده خواهــد شــد.
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 .1-3تأثیر خشم بر حفظ تعادل و ثبات اجتماعی
هنگامیکــه ســخن از خشــم بــه میــان میآیــد عمدتـاً ویژگیهــای و شــاخصههای منفــی آن محــل بحــث
قــرار میگیــرد و فروخــوردن خشــم و همچنیــن بــروز نــدادن خشــم بهعنــوان راهــکار مقابلـ ه بــا آن در نظــر
گرفتــه میشــود .ایــن تصــور در حالــی اســت کــه اساس ـاً جلوگیــری از بــروز خشــم میتوانــد وضعیــت را
بهمرورزمــان ســختتر و پیچیدهتــر نمایــد بهطوریکــه بــا شــکلگیری پدیدههــای چــون نشــخوار خشــم و
یــا خشــم انباشــته شــده بــا غلیــان خشــم و ایجــاد پیامدهــای بســیار شــدید و ناهنجاری چــون خشــونت فیزیکی
روبـهرو خواهیــم شــد .از طــرف دیگــر حتــی عــدم بــروز خشــم در بلنــد مــدت صدمــات جبرانناپذیــری را
بــر ســامت روان فــرد وارد میکنــد و امــکان دچــار شــدن بــه مشــکالن روانتنــی را بیشازپیــش مینمایــد.
(هاولــز ،1دی )2سلســلهی ایــن شــواهد نشــان میدهــد کــه بهطورکلــی جلوگیــری از خشــم امــری نامطلــوب
بهحســاب میآیــد و همــواره فضایــی را بــرای فروکــش نمــودن ایــن هیجــان میبایســت تــدارک دیــد.
ضــرورت بــروز خشــم را صرفـاً در آنچــه گفتــه شــد نبایــد خالصــه کــرد .ایــن هیجــان حتــی در بســیاری از
مــوارد بــرای بقــای انســان نیز ضروری اســت .در باورهای پیشــینیان و اندیشــمندان ســلف خشــم نهتنها معضلی
بــر ســر زندگــی انســانها بهحســاب نمیآمــد بلکــه خــود بهمثابــه یکــی از قــوای انســانی و عاملــی بــرای بقــای
زندگــی وی محســوب میشــود .دقیقـاً از همیــن منظــر اســت کــه اندیشــمندان مســلمان قــوای انســانی را بــه
چهــار دســتهی عاقلــه ،وهمیــه ،شــهویه و غضبیــه تقســیم مینماینــد .در ایــن طبقهبنــدی قــوهی عاقلــه وظیفهی
ادراک کلیــات و حقایــق ،قــوهی وهمیــه وظیفـهی ادراک جزئیــات ،قــوهی شــهویه وظیفـهی جلــب منافــع و
قــوهی غضبیــه وظیفـهی دفــع ضررهــا را بــر عهــده دارد (نراقــی ،1375 ،صــص  .)83-81روانشناســی تکاملی
نیــز همســو بــا ایــن عقیــده ضــرورت خشــم را بــه رســمیت شــناخته اســت و آن را بهمثابــه مکانیســم دفاعــی
میدانــد (مبارکــی ،1391 ،ص.)25 .
عــاوه بــر آنچــه تــا بدیــن جــا اشــاره شــد الزم بــه ذکــر اســت کــه خشــم نیــز بــه دو دســته مثبــت و منفــی
تقســیم میشــود .خشــم منفــی بهنوعــی از خشــم اطــاق میگــردد کــه بــا پدیــداری آن آســیبی جــدی بــه
فــرد و یــا دیگــران وارد میآیــد .طبیعــی اســت کــه ایــن آســیب هــم میتوانــد آســیبهای جســمی و هــم
آســیبهای روانــی را در بــر بگیــرد و منجــر بــه خنثــی کــردن اثــر تربیتــی ،تخریــب شــخصیت ،تنهایــی و
آســیبهای خانوادگــی ،زایــش و افزایــش رذالــت اخالقــی و زوال عقــل گــردد؛ امــا خشــم مثبــت بــه آن
دســت از خش ـمها اطــاق میگــردد کــه ناظــر بــه دفــع ضــرری اســت کــه ایجــاد آن مبتنــی بــر تضییــع
حقــوق ،ظلــم و بهطورکلــی نــا عدالتــی اســت .ایــن نــوع از خشــم چهــار ویژگــی عمــده دارد .اوالً پایــه
آن را باورهــای ســالم تشــکیل میدهــد؛ ثانیـاً هنــگام بــروز اعتــدال دارد؛ ثالثـاً باهــدف حــل مشــکل پیــش
میآیــد نــه آزار دیگــران رابعــاً پــس از تأثیرگــذاری متوقــف میشــود (جعفــری هرفتــه ،1394 ،ص.
 )13و خامس ـاً از حیــث وضعیتهــای چهارگانــه واکنــش و فروکــش 3جــزء خش ـمهای زود بــروز و زود
1. Howells
2. Day
 .3روان شناســان زمــان واکنش-فروکــش را بــه چهــار دســته تقســیم نمــوده انــد .1 :خشــم زودبــروز-زود خامــوش؛  .2خشــم دیــر بــروزـ دیــر خاموش؛  .3خشــم
دیــر بــروز-زود خامــوش؛  4خشــم زود بــروزـ دیــر خاموش
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خامــوش اســت (کیومرثــی اســکویی ،1391 ،صــص .)73-72
همــان گونــه کــه غضــب یــا خشــم در بعــد فــردی موجب جلوگیــری از رســیدن ضــرر به انســان میشــود در
رابطـهی میــان مــردم و حاکمــان نیــز مانــع از اهمــال و سســتی در اجــرا و تحقــق مطالبــات مردمــی میگــردد.
توجــه بــه ایــن بعــد از خشــم کــه آن را خشــم اجتماعــی میتــوان دانســت بهقــدری مهــم اســت کــه در
بســیاری از دانشــگاههای مطــرح جهــان دپارتمانــی خــاص بــدان اختصــاص یافتــه اســت .دپارتمــان مدیریــت
خشــم دانشــگاه لیســتر 1یکــی از ایــن دانشــگاهها اســت.
امــا خشــم اجتماعــی چگونــه و از چــه راهــی موجــب کنتــرل حاکمیــت و جلوگیــری آن از ظلــم و تعــدی
میگــردد و ثبــات و تعــادل اجتماعــی را ایجــاد میکنــد؟ همــان طــور کــه قب ـ ً
ا توضیــح داده شــد ،خشــم
موجــب آزادســازی انرژیهــای نهفتــه شــده در افــراد جامعــه میگــردد .ایــن انــرژی قــدرت مناســب بــرای
مقابلــه بــا ظلــم و اســتبداد را پدیــد مـیآورد و موجــب میشــود حساســیت مــردم بــه حاکمــان منتقــل گــردد و
بــه همیــن موجــب دولــت و ســردمداران سیاســی از سلســله امــوری کــه موجــب ظلــم ،بیعدالتــی و تجــاوز به
حقــوق مــردم شــود خــودداری نماینــد.
افــراد جامعــه اگــر در برابــر تصمیماتــی کــه حاکمــان جامعــه میگیرند ســکوت پیشــه نماینــد و واکنشهای
هیجانــی خویــش در برابــر تصمیمــات ایشــان را ظهــور و بــروز ندهنــد ،ایــن تلقــی در ذهنیــت حاکمان شــکل
میگیــرد کــه جامعــه در برابــر تصمیمــات آنــان بیحــس اســت بــه همیــن خاطــر ایــن تصــور را خواهنــد کرد
کــه بهراحتــی هــر اقدامــی را میتواننــد انجــام دهنــد بــدون اینکــه نیــاز بــه بازخواســت داشــته باشــند .چنیــن
موقعیتــی فضــای بــازی را بــرای غلبــه دیکتاتــوری فراهــم مـیآورد و بدیــن نحــو بیــش از آنکــه منافــع کلیــت
مــردم در نظــر گرفتــه شــود منافــع گــروه و یــا عــدهای خــاص از جریانهــای نزدیــک بــه حاکمیــت در نظــر
گرفتــه میشــود و خواســت مــردم فــدای خواســت عمومــی میشــود.
بــروز خشــم مخصوصـاً بــرای حاکمــان جامعــه بســیار بااهمیــت اســت چــرا کــه بدیشــان کمــک میکنــد تا
دائمـاً درجــه تــب افــکار عمومــی را در قبــال سیاستهایشــان را اندازهگیــری کننــد و بافهــم خواســت مــردم
در جهــت تحقــق اهــداف ایشــان کــه همانــا عمدهتریــن وظیفـهی دولتهاســت حرکــت نماینــد .اجــازه بــروز
خشــم کمــک میکنــد تــا از زیرزمینــی شــدن خشـمها جلوگیــری شــود و همیــن امــر موجــب میشــود تــا
برداشــت دقیقتــری از انگیزههــای مخالــف و نارضایتــی شــکل بگیــرد و بدیــن نحــو در مواقــع بحرانــی نیــز
امــکان کاهــش ،پیشــگیری و هدایــت ایــن نارضایتیهــا بیشــتر شــود.
اگرچــه اجــازه دادن بــه ظهــور و بــروز خشــم اجتماعــی بــرای دولتهــا در کوتاهمــدت مشــکالت و
هزینههــای بســیاری دارد امــا در بلنــد مــدت فرصتــی بــرای تقویــت منافــع ملــی کشــور در حوزهی دیپلماســی
عمومــی میشــود .اساسـاً شــنیدن صــدای مخالفــان نمایانگــر اســتحکام و اعتمادبهنفــس نظــام حاکــم در برابــر
مخالفیــن و روا داری حاکمیــت در قبــال مخالفــان اســت .از طــرف دیگــر بــه تصویــر کشــیدن ایــن خشــم در
رســانههای عمومــی میتوانــد اعتمــاد عمومــی بــه رســانهها را نیــز تقویــت نمایــد و در نتیجــه رســانهها را
بهعنــوان بــازوان مؤثــری در خدمــت مدیریــت خشــم اجتماعــی تبدیــل کنــد.
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عــاوه بــر همـهی ایــن نــکات مواجهـهی صحیــح و منطقــی بــا مســائل مربــوط بــه حــوزه خشــم اجتماعــی
کمــک میکنــد میــزان اســتقالل ســایر نهادهــا و ســوء گیــری نکــردن آنهــا در برابــر سیاس ـتهای حاکــم
ســنجیده شــود و ایــن درک بهدرســتی صــورت گیــرد کــه افــراد تــا چــه حــدی بــه قانــون اساســی کشــورها
پایبندنــد و بــدون توجــه بــه جهتگیریهــای سیاســی صرف ـاً بــر اســاس خواســت و تصمیــم مــردم اقــدام
مینماینــد.
در مجمــوع بــا اجــازه دادن بــه جامعــه بــرای بــروز خشــم اجتماعــی میتــوان کمــک کــرد تــا اساسـاً بیــان
آزاد انتقــادات از دولتهــا و سیاس ـتهای ایشــان بهمثابــه الگــوی عرفــی در جامعــه فرهنگســازی شــود و
بهمثابــه یــک رفتــار عــادی تلقــی شــود .در چنیــن موقعیتــی افــرادی کــه بــه دنبــال راهکارهــای خشــونتآمیز
هســتند از جامعــه منــزوی میگردنــد و از نظــر عرفــی کارشــان نابهنجــار و ضــد ارزش تلقــی شــود.
همــان گونــه کــه تــا بدیــن جــا نشــان داده شــد ظهــور و بــروز خشــم مخصوصـاً در حــوزهی اجتمــاع نهتنهــا
منفــی تلقــی نمیگــردد بلکــه امــری مثبــت و فایدهمنــد بــرای کنتــرل حاکمیــت سیاســی و قــرار دادن ایشــان
در مســیر خواســت عمومــی اســت .اینگونــه نــه حاکمیــت سیاســی جرئــت گام نهــادن بــه ســمت افــراط و
دیکتاتــوری را پیــدا میکنــد و نــه از طــرف دیگــر دولتهــای ضعیــف و ناکارآمــد تــوان باقــی مانــدن در
قــدرت را مینماینــد چــرا کــه حساســیت مــردم به اهمیــت دسترســی بــه خواستهایشــان و مطالبات ایشــان از
حکومــت ایشــان را وادار بــه انجــام قــوی کارهــا مینمایــد .طبیعتـاً در چنین وضعیتی حــذف از چرخــه قدرت
نتیجــه ناکارآمــدی و ناتوانــی مــردم در توجــه بــه خواســت عمومــی خواهــد بــود.
 .2-3سازوکار ازهمگسیختگی تعادل اجتماعی از طریق تبدیل خشم به خشونت
خشــونت در روانشناســی بــه معنــای اســتفاده از زور فیزیکــی بهمنظــور قــرار دادن دیگــران در وضعیتــی بــر
خــاف خواستشــان اســت( .ویکتــوروف ،2005 ،1ص )19 .بهطــور معمــول هنگامیکــه ســخن از خشــونت
بــه میــان میآیــد پــس از تعریــف ایــن مفهــوم بــه ابعــاد آن و ســپس گســترهی کنــش آن اشــاره میشــود.
خشــونت از حیــث ابعــاد بــه گونههــای مختلفــی چــون فیزیکــی و کالمــی تقســیم میشــود .بــر ایــن اســاس
خشــونتهایی کــه بهطورکلــی اتفــاق میافتــد یــا صرفـاً بــا ابــزار زبــان و بــا هــدف متأثــر کــردن طــرف مقابــل
صــورت میگیــرد و یــا اینکــه بــه شــکل دعــوا و چالشهــای فیزیکــی بــا هــدف آسیبرســانی جســمانی
بهطــرف مقابــل شــکل میگیــرد کــه هــر دو میتوانــد یــا بــه شــکل آگاهانــه و از روی تصمیمگیــری قبلــی
صــورت پذیــرد و یــا اینکــه بــه شــکل ناآگاهانــه و بــدون برنامهریــزی پیشــینی انجــام شــود.
خشــونت امــا از حیــث گســتره بــه دو نــوع فــردی و اجتماعــی تقســیم میشــود .در گســترهی فــردی،
خشــونت صرفـاً از ایــنحیــث مطالعــه میگــردد کــه چــه عناصــر و عواملــی باعــث میشــود تــا یــک فــرد بــه
خشــونت روی آورد امــا از بعــد اجتماعــی خشــونت و عناصــر شــکلگیری آن توســط یــک جمــع یــا گــروه
اجتماعــی مــورد توجــه قــرار میگیــرد .عناصــر و مؤلفههــای گوناگونــی در شــکلی گیــری ایــن نــوع از خشــم
دخیــل هســتند؛ بــرای مثــال از نفــی آزادی ،ســلب اختیــار از مــردم در تعییــن مدیریت جامعه ،اســتعمار ،اشــاعه
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اندیش ـههای ش ـکآلود و مفاســد اخالقــی گرفتــه تــا مســائل چــون تهاجــم فرهنگــی ،تحقیــر و توهیــن بــه
مقدســات و همچنیــن تحقیرهــای نژادپرســتانه در جوامــع چنــد فرهنگــی در شــکلگیری این نوع از خشــونت
تأثیرگــذار هســتند .اگرچــه همـهی عوامــل گفتــه شــده در ایجــاد خشــونت اجتماعــی مؤثر شــناخته میشــوند
امــا از ایــن میــان بــا توجــه بــه آنکــه خشــونت در ایــن مقالــه از منظــر روابط دولــتـ ملتهــا بررســی میگردد
میتــوان عمدهتریــن عوامــل تأثیرگــذار در شــکلگیری خشــونت اجتماعــی در مقابلــه بــا دولتهــا را در
شــکلگیری پدیدههــای چــون ناکامــی ،بیعدالتــی اجتماعــی ،ناکارآمــدی دولتهــا در بــرآورده کــردن
نیازهــای مــردم و همچنیــن دیکتاتــور مآبــی حاکمــان رصــد نمود.
مخصوصـاً در میــان عناصــر پیشگفتــه ناکامــی ســهمی اساســی در ایجــاد خشــونت دارد (محســنی تبریزی،
 ،1379ص .)7 .لــذت ،رضایــت و شــادکامی زمانــی پدیــد میآیــد کــه آحــاد جامعــه در دســتیابی بــه اهــداف
مــد نظــر خــود موفــق باشــند در ایــن میــان موفــق نبــودن مــردم در دسترســی بــه خواسـتهای خــود بــه ســبب
فقــدان فرصتهــای برابــر و عادالنــه اجتماعــی موجــب نارضایتــی و ناکامــی ایشــان میگــردد .نتیجــه مســتقیم
فراهــم نبــودن موقعیــت مناســب بــرای دسترســی بــه اهــداف باعــث درماندگــی و ناکامــی افــراد میشــود
(لئونــارد ،1988 ،1ص )170 .و همیــن امــر موجــب میشــود توانایــی ایشــان بهصــورت منفــی بــه چالــش
کشــیده شــده و آنهــا را افــرادی ناتــوان و ناکارآمــد نشــان دهــد .ایــن تحقیــر روحــی زمانــی کــه مخصوصـاً
منشــأ ناکامــی از درون فــرد نباشــد و بــه ســبب سیاسـتگذاریهای بــد اجتماعــی اتفــاق افتــاده باشــد موجــب
مقابلــه ،کشــمکش و یــا انتقامجویــی از دولــت و بهطــور مجمــوع حاکمیــت میشــود.
حــال اگــر دراینبیــن فضاهــا و بســترهای مناســب بــرای اظهــار خشــم ایــن دســته از افــراد کــه بــه ســبب
سیاسـتهای ناکارآمــد متضــرر گشــتهاند وجــود نداشــته باشــد بــا انباشــت خشــم اجتماعــی روبـهرو خواهیــم
بــود و همیــن مســئله زمینــه و موقعیــت مناســب بــرای ظهــور خشــونت را پدیــد مـیآورد .اگرچــه در تصــور
عمومــی فقــدان اظهــار خشــم و اعتــراض بهمنزلــه وجــود ثبــات اجتماعــی تلقــی میشــود امــا ایــن ممانعــت
از اظهــار اعتــراض عــاوه بــر آنکــه باعــث ایجــاد نفــرت و تعمیــق تنفــر افــراد جامعــه از حاکمیــت میگــردد
بهمرورزمــان زمینــه اجتماعــی ایجــاد خشــونت را فراهــم م ـیآورد .اجــازه بــروز خشــم بــه جامعــه میتوانــد
بهمثابــه یــک کاتالیــزور عمــل کنــد و بــا ایجــاد موقعیــت بــروز خشــم از انفجــار احتمالــی آن بــه اشــکال
خشــونتآمیز جلوگیــری نمایــد.
اگرچــه ازدیــاد خشــونت حتــی تــا حــد ســقوط حاکمیتهــای سیاســی میتوانــد پیــش بــرود و در
نتیجــه حاکمــان ناکارآمــد را از ســلطهی بــر اجتمــاع بــه زیــر افکنــد امــا همیشــه و در همـهی جوامــع چنیــن
خشــونتهایی منجــر بــه پیدایــش وضعیــت مطلــوب اجتماعــی نمیگــردد .در بســیاری از مواقــع کشــاندن
خشــم اجتماعــی بــه ســمت خشــونت موجــب بــروز آســیبهایی میگــردد کــه در صــورت اســتمرار
پیامدهایــی نامطلوبــی چــون هــدر رفــت خــون انســانهای بیگنــاه ،تخریــب امــوال عمومــی و غیرعمومــی،
نابــودی ســرمایههای اجتماعــی ،ایجــاد هرجومــرج ،گسســت اجتماعــی و مهمتــر از همــه کاهــش انســجام و
تعلــق اجتماعــی میگــردد.
1. Leonard
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اندیشــمندان علــوم اجتماعــی ،انســجام اجتماعــی را ضامــن برقــراری نظــم و ســامان اجتماعــی میداننــد
(ولکــوک ،2011 ،1ص )10 .زمانــی کــه خشــونت در میــان مــردم یــک جامعــه گســترش بیابــد ،بــا اضمحــال
انســجام اجتماعــی ،وضعیــت ازهمگســیختگی اجتماعــی شــکل میگیــرد؛ ازهمگســیختگی اجتماعــی،
وضعیتــی اســت کــه در آن نیروهــای مختلــف اجتماعــی بهجــای برقــراری روابــط و تعامــات مثبتــی کــه
ســازنده باشــد ،منفعتهــای شــخصی و گروهــی خویــش را دنبــال میکننــد .پیگیــری ایــن منافــع بــه شــکلی
نیــز هســت کــه عمدتـاً بــه بهــای ضــرر طــرف مقابــل پیگیــری میشــود (توســلی ،زبیــری ،1392 ،ص.)60 .
ابعــاد فرهنگــی ازهمگســیختگی اجتماعــی را در مؤلفههایــی چــون بیثباتــی نظــام اخالقــی حاکــم بــر
جامعــه ،آشــفتگی سلســلهمراتب ارزشهــا ،مبهــم شــدن هدفهــا و اختــاط مــداوم اهــداف جســتجو کــرد.
برآینــد تضعیــف انســجام اجتماعــی در حــوزه مســائلی چــون ازدیــاد تنشهــای فــردی و جمعــی ،تقلیــل
مشــارکت ،افزایــش هزینههــای کنتــرل اجتماعــی و بهطورکلــی افــت کارایــی نظــام اجتماعــی و در نتیجــه
ضعــف نهــادی خــود را نشــان میدهــد (ولکــوک ،همــان).
همــان گونــه کــه در ریاضیــات برآینــد بردارهــای همســو مســاوی بــا مجمــوع بردارهــا میشــود و براینــد
بردارهــای غیــر همســو موجــب خنثــی شــدن اثــر متقابــل میشــود درون جامعــه نیــز اگــر انســجام اجتماعــی
موجــود نباشــد ســرمایهها اتــاف میشــوند و تضادهــا باعــث خنثــی شــدن کوش ـشها بــرای اصالحــات و
تســریع آهنــگ رشــد و غلــه بــر توســعهنیافتگی میگــردد.
 .4راهبردهای نرم قرآنی در جلوگیری از تبدیل خشم اجتماعی به خشونت
بــر اســاس آنچــه تاکنــون در ایــن مقالــه مــورد بحــث قــرار گرفــت اوالً مشــخص شــد خشــم بهخودیخــود
و بهمثابــه یــک هیجــان نــه مطلقـاً منفــی و نــه مطلقـاً مثبــت اســت؛ بلکــه بســته بــه دلیــل بــروز خشــم و نــوع
عملکــردی کــه فــرد انجــام میدهــد میتــوان خشــم صــورت پذیرفتــه را ارزشگــذاری کــرد .ثانیـاً مشــخص
شــد در حــوزهی رابطـهی مــردم و دولــت درصورتیکــه عوامــل بیگانــه و توطئــه گــر بــه دنبــال بــر هــم زدن
یکپارچگــی اجتماعــی نباشــند و همچنیــن درصورتیکــه خشــم بــه وجــود آمــده از روی مطالبــات بهحــق
مردمــی باشــد نهتنهــا منفــی و غیــر ســازنده نخواهــد بود بلکــه بســیار ســازنده و مفید اســت و موجــب برقراری
تــوازن قــدرت در میــان مــردم و دولــت میگــردد .ثالثـاً بهتفصیــل تبییــن شــد کــه در صــورت عــدم تمکیــن
دول بــه خواســتههای مــردم و اشــاعه ناکامــی از بــرآورده نشــدن توقعــات ،احتمــال تبدیــل خشــم اجتماعــی
بــه خشــونت وجــود دارد و اســتمرار ایــن خشــونتها موجــب ازهمگســیختگی اجتماعــی و متالشــی شــدن
اجتماعــات یکدســت خواهــد شــد؛ امــا چگونــه میتــوان از بــروز چنیــن پدیدههایــی جلوگیــری نمــود و مانــع
از بــروز خشــونتهای اجتماعــی شــد؟ آیــا قــرآن بهمثابــه یــک منبــع الهــی راهبــرد و اســتراتژی خاصــی را در
ایــن زمینــه معرفــی کــرده اســت؟
نگاهــی کلــی بــه آیــات ،حکایتگــر توجــه قــرآن بــه ایــن مســئله مهــم اســت .قــرآن کریــم در حــوزهی
جلوگیــری از خشــم اجتماعــی بــه خشــونت در زمینــه رابطــه دولــت و ملــت دو راهبــرد پیشــنهادی را ارائــه
1. Woolcock
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میدهــد کــه یکــی از آنهــا را بــا عنــوان راهبــرد نــرم و دیگــری را بــا عنــوان راهبــرد ســخت میتــوان
نامگــذاری نمــود .راهبــرد نــرم ،اصلیتریــن راهــکاری اســت کــه در حــوزه کنتــرل خشــم اجتماعــی بایــد پــی
گرفتــه شــود بــه همیــن خاطــر در مقالــه پیــش رو صرفـاً پیرامــون ایــن راهبــرد صحبــت خواهــد شــد و تبییــن
راهبــرد ســخت و زمــان اجــرای آن را بــه مقالـهی دیگــری کــه نویســندگان در آینــده خواهنــد نوشــت احالــه
خواهیــم داد.
در حــوزهی چیســتی راهبــرد نــرم قــرآن در جلوگیــری از تبدیــل خشــم اجتماعــی به خشــونت الزم اســت تا
در ابتــدا بــه چنــد نکتــه اشــاره شــود .رابطــه دولــت و مــردم از منظــر قــرآن بههیچوجــه رابطهــای اربابورعیتی
نیســت .از منظــر قــرآن کریــم خواســت و انتظــار مــردم مــورد احتــرام اســت (پورفــرد .)1385 ،اساسـاً ارســال
رســل را راهــکاری الهــی بــرای بهرهمنــدی عادالنــه آحــاد جامعـهی بشــری از نعمــات الهــی میتــوان دانســت.
قــرآن خــود بهصراحــت ایــن نکتــه را مــورد توجه قــرار داده اســت و فلســفه ارســال رســوالن را برقــراری عدل
و قســط معرفــی کــرده اســت (طباطبایــی ،1390 ،ج  ،19ص .)171 .طبیعتـاً جامعـهای کــه تمــام شــهروندانش
از حقــوق یکســانی بــرای بهرهمنــدی از منابــع برخــوردار باشــند و موقعیــت و شــرایط مســاعدی بــرای رشــد
و شــکوفایی ایشــان وجــود داشــته باشــد بههیـچروی روبـهروی دولــت مســتقر نخواهنــد ایســتاد و بــرای کنــار
رفتــن آن تــاش نخواهنــد کــرد .از طــرف دیگــر عمــدهی دالیلــی کــه منجــر بــه ایجــاد خشــونتهای بزرگ
اجتماعــی میگــردد در نظــر نگرفتــن همیــن نکتـهی اساســی اســت.
در مجمــوع چنانکــه از آیــات قــرآن بــر میآیــد عدالــت اجتماعــی عمدهتریــن شــاخص بقــا یــا اضمحــال
جوامــع اســت (معمــوری ،1382 ،صــص  .)132-130طبیعــی اســت کــه در بســیاری از جوامــع بــه ســبب عــدم
رعایــت تقــوا و یــا حــرص و طمــع و منفعتطلبــی اهــل دنیــا عدالــت اجتماعــی محقــق نمیشــود و همیــن
مســئله زمینـهی مســاعدی را بــرای نارضایتیهــای مردمــی و خشــم و عصبیــت ایشــان از وضــع موجــود بــاز
میکنــد .ازآنجاییکــه ایــن نــوع از مطالبــات واقعــی و ناظــر بــه فقــدان یــک اصــل اساســی در اجتمــاع
اســت قــرآن کریــم بــرای خامــوش شــدن ایــن آتــش خشــم و تبدیــل نشــدن آن مجموعــه راهکارهایــی را بــه
مخاطبــان خــود عرضــه کــرده اســت کــه بهکارگیــری آنهــا هــم از یکســو باعــث ایجــاد ثبــات اجتماعــی
و بــرآورده شــدن خواســتههای مــردم میشــود و هــم از ســوی دیگــر موجــب مانــدگاری حاکمــان جامعــه
خواهــد شــد .ایــن سلســله راهکارهــا کــه از آن میتــوان بــه مراحــل کنتــرل نــرم خشــم اجتماعــی یــاد کــرد بــه
ترتیــب عبارتانــد از  .1اجــازه ارائــه انتقــاد و بــروز خشــم  .2دریافــت و تحلیــل دقیــق انتقــادات؛  .3گفتگــو و
پذیــرش متواضعانــه خطاهــا؛  .4تــاش بــرای اصــاح .در ادامــه بــه شــکل مختصــر در مــورد هرکــدام از ایــن
مراحــل توضیحــات کافــی ارائــه میشــود.
 .1-4اجازه ارائه انتقاد و بروز خشم
همــان طــور کــه در بخشهــای قبــل اشــاره شــد بــروز خشــم بهخودیخــود امــری قبیــح و نامطلــوب نیســت.
چهبســا مخصوصـاً از بعــد اجتماعــی اثــرات ســازندهی بســیاری را بــه همــراه دارد .از همیــن رو چــه در قــرآن
کریــم و چــه در ســنت پیامبــران و ائمــه اســام توجــه بــارزی بــه ایــن اصــل شــده اســت .مخصوصـاً این مســئله
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در بیانــات امیرالمؤمنیــن جلــوهای گســترده دارد .حضــرت در خطبـهای خطــاب بــه مــردم میفرماینــد کــه « أ� ُّ َیــا
ال َّنـ ُـاس � َّن ِل ع ََل ْيـ ُ ْـم حَ ّقـ ًـا َو َلـ ُ ْـم َعـ َ َّـي حَ ـ ٌّـق َ  ...أ� َّمــا حَ ِّقــي ع ََل ْيـ ُ ْ
ـم َفاْل َو َفـ ُـاء ِبْل َب ْيعَ ـ ِـة َو الن َِّصيحَ ـ ُـة ِف اْل َم ْشـ َـهدِ َو اْل َم ِغيب»(نهــج
البالغـ إـه ،1414 ،ص .)79.در اینجــا حضــرت یکــی از حقــوق مــردم بــه حاکــم اســامی را نصیحــت کــردن

بیــان مــی دارد .نکتـهی جالبــی کــه در ایــن عبــارت قابــل مشــاهده اســت بــه رســمیت شــناختن مســئله انتقــاد
بهمثابــه یــک حــق مســلم بــرای مــردم اســت .آنهــم حقــی کــه بــا خــود ســازندگی بــه همــراه دارد و موجــب
قــرار گرفتــن حاکمیــت در مســیر حــق و صحیــح میشــود .حضــرت امیــر در بخــش دیگــری از نهــج البالغــه
ـور ٍة ِبعَ ـ ْـد ٍل َفــ�ِ ّن َل ْسـ ُـت ِف َن ْفـ ِـي ِب َفـ ْـو ِق أ� ْن أ� ْخ ِطئ»(نهــج البالغــه،1414 ،
میفرماینــد « َفـ َـا ت َُك ُّفـوا َعـ ْـن مَ َقـ َ ٍـال ِ َبـ ّ ٍـق أ� ْو مَ ُشـ َ
إ
ص )335.در ایــن بخــش نیــز حضــرت بــه شــکل پیــش دســتانه فرمــان میدهنــد تــا اگــر خطائــی دیده شــد در
همــان لحظــات بــه مســئوالن یــادآوری شــود تــا اساسـاً از بــروز خشــم و حتــی انتقادهــای فراگیــر گرفته شــود.
قــرآن کریــم امــا بــه ایــن مســئله از منظــر حــق و باطــل مینگــرد .آیـهی شــریفهی «َل ُ ِيـ ُّـب َّ ُالل اْلجَ ْهـ َـر ِب ُّلسـ ِـوء
مِ ـ َـن اْل َقـ ْـو ِل � َّل مَ ـ ْـن ُظـ ِ َـم َو َك َن َّ ُ
الل َ ِسيعً ــا ع َِلميًا»(النســاء )148/در حقیقــت اســتراتژی راهبــردی قــرآن کریــم در برابــر
انتقاداتــی إاســت کــه بــر شــیوهی حکمرانــی حاکمــان ارائــه شــده اســت .در ایــن آیــه جهــر بالســوء را میتــوان
کنایـهای از بــروز خشــم بــه ســبب ظلــم یــا عــدم عدالــت اجتماعــی بــه شــمار آورد (ابــن عاشــور ،1420 ،ج،4
ص .)295 .قــرآن کریــم در ایــن آیــه شــریفه بــا بــه رســمیت شــناختن انتقــاد و بــروز آن ،بــه آحــاد مســلمین
اجــازه میدهــد تــا در صــورت رعایــت نشــدن عدالــت ،آزادانــه از چنیــن وضعیتــی انتقــاد نماینــد و با ســکوت
خــود اجــازه ادامــه رونــد ناصــواب پیــش آمــده را ندهنــد.
 .2-4دریافت و تحلیل دقیق انتقادات
بــروز خشــم بهصــرف کارکــرد روانـیاش اثــر چندانــی را مخصوصـاً در بعــد اصــاح اجتماعــی نمیتوانــد
بــه همــراه داشــته باشــد .ایــن اثــر زمانــی ســازنده خواهــد بــود کــه پــس از ایــن بــروز خشــم حاکــم و مســئوالن
جامعــه بــرای جلوگیــری از تبدیلشــدن ایــن وضعیــت بــه خشــونتهای گســترده دســت بــه تحلیــل اصــل
انتقــادات و تــاش بــرای رفــع آنهــا بزننــد .فهــم دلیــل نارضایتــی هــم از یکســو باعــث میشــود تــا بــه
مشــکالت حاکمیــت بهخوبــی مشــخص شــود و هــم از ســوی دیگــر راهــکار مناســب بــرای رفــع آنهــا
اندیشــیده شــود.
اگرچــه فهــم انتقــادات و نظــرات مــردم و پیــروی از آنهــا همواره منجر رســیدن بــه نتایج مطلــوب اجتماعی
نمیشــود امــا تمکیــن بــه ایــن خواســت باعــث میشــود تــا اوالً انســجام اجتماعــی بیشــتر شــود و ثانیـاً اعتمــاد
بــه حاکمــان بــر اخــذ تصمیمــات بــزرگ بیشــتر شــود .شــیوهی پیامبــر بزرگــوار اســام در ایــن زمینــه بســیار
آموزنــده اســت .ایشــان باوجــود شــخصیت و موقعیتــی که در میان مســلمانان داشــت هــر گاه بــا آراء و نظراتی
غیــر از تدبیــری کــه خــود اندیشــیده بــود مواجــه میشــد ســعی میکــرد تــا بهخوبــی ایــن ســخنان را بشــنوند
و بــه خواســت عمومــی احتــرام بگــذارد هــر چنــد کــه در نهایــت نتیجـهی مطلوبــی بــه دســت آورده نشــود.
نمونـهی بــارز ایــن برخــورد را بهخوبــی در قضیـهی جنــگ احــد میتــوان مشــاهده نمــود .پیامبــر در نحــوهی
جنــگ از مــردم خــود مشــورت گرفــت .عبــداهلل بــن اُبــی از ســرکردگان منافقــان پیشــنهاد کــرد تــا در ایــن

20

جنــگ صرفـاً از مدینــه دفــاع شــود آنهــم بدیــن شــکل کــه زنــان شــهر از بــاالی پشـتبام دســت بــه حمایت
بزننــد و مــردان شــهر مســتقیم بــا دشــمنان بجنگنــد (آیتــی ،1378 ،ص .)309 .ایــن شــیوه در زمانهــای قبــل نیز
مــورد اســتفادهی مــردم یثــرب قــرار گرفتــه بــود و در جنگهایــی متعــدد بــرای حفــظ خــود از آن بهــره گرفتــه
بودنــد .بــا توجــه بــه فضــای یثــرب تعــداد زیــادی از ریشســفیدان مهاجــر و انصــار بــا ایــن نظــر موافــق بودنــد
و پیامبــر نیــز بــه ســبب رؤیایــی کــه تعبیــرش خــارج نشــدن از شــهر بــودن تمایــل زیــادی به ایــن نظریه داشــت
(واقــدی ،1369 ،ص )152 .امــا بهمحــض طــرح ایــن مســئله خشــمی اجتماعــی در میــان طبقـهی جــوان جامعه
شــکل گرفــت .مســلمانان جــوان کــه از پیــروزی بــدر مغــرور بودنــد ،عالقهمند بودنــد تا تــوان خــود را در برابر
کفــار بــه نمایــش بگذارنــد بــرای همیــن جنــگ در داخل شــهر را نشــانهای بــر ضعف تلقــی کردنــد .پیامبر نیز
بهرغــم میــل خــود و صرفـاً بــه ســبب آنکــه ایــن هیجانــات داخلــی از بیــن نــرود و شــور و نشــاط جهــاد در راه
خــدا در میــان جوانــان باقــی بمانــد بــه خواســت عمومــی تمکیــن نمــود (ابــن کثیــر ،1385 ،ج  ،2ص )329 .اما
بااینحــال در نهایــت جنــگ بــه نفــع مســلمانان تمــام نشــد.
هرچنــد مســلمانان در ایــن جنــگ پیــروز نشــدند و عزیــزان بســیاری را در آن از دســت دادنــد امــا عملکــرد
پیامبــر در ایــن مــورد خــاص نشــان میدهــد کــه ایشــان بــا تحلیــل دقیــق انتقــادات بــه ایــن نتیجــه دسـتیافت
کــه جوانــان جامعــه نیازمنــد توجــه هســتند .از ســوی دیگــر طبیعتـاً همیــن جوانــان هســتند کــه تــوان الزم برای
جنگهــای آتــی را میبایســت داشــته باشــند فلــذا شــنیدن حــرف آنهــا و عمــل بــدان حداقــل فایــدهای
کــه میتوانــد داشــته باشــد آن اســت کــه ایشــان را از پیــروی از احساســات زودگــذر و هیجانــات آنــی دور
میکنــد و باعــث میشــود خــود ایشــان صراحتـاً بــه ایــن نتیجــه دســت یابنــد کــه پیــروی از تجربیــات جنگــی
عاملــی تعیینکننــده در پیــروزی جنــگ اســت.
 .3 - 4گفتگو و پذیرش متواضعانه خطاها
در مواقــع هیجانــی مخصوصـاً در مواجهــه حاکمــان بــا مــردم همــواره بایــد در یاد داشــت که انجــام اقدامات
متکبرانــه و پاســخگو نبــودن در قبــال مســئولیتها نهتنهــا موجــب تشــدید شــکافها میگــردد بلکــه بــا
بغرنــج نمــودن شــرایط زمینــه مســاعدی را بــرای ابــراز خشــونت فراهــم مـیآورد .حــال آنکــه گفتگو بــا مردم
و یــا ســایر حاکمــان جوامــع و پذیــرش متواضعانـهی خطاهایــی کــه خواســته یــا ناخواســته پیشآمــده اســت
موجــب بازگشــت آرامــش بــه مــردم ،فروکــش نمــودن خشــم و تــداوم نیافتــن موقعیــت عصبــی پیشآمــده
میگــردد .داســتان ســلیمان و ملکــه ســبأ را میتــوان نمونهــای مناســب در ایــن زمینــه دانســت .اگــر جنــگ
را بهمثابــه امــری خشــونتآمیز بــه شــمار آوریــم در بــدو امــر امــکان بــروز جنــگ میــان ســلیمان و ملکــه ســبا
بســیار پیشبینــی پذیــر بــود امــا حرکــت مصلحانــه ملکــه ســبا در پذیــرش دعــوت ســلیمان و شــنیدن رســالت
وی موجــب شــد تــا هــر دو جامعــه بــه ســمت جنــگ نرونــد (اســدی ،1382 ،ج  ،6ص .)462 .بیشــک اگــر
گفتگویــی در ایــن میــان شــکل نمیگرفــت جنگــی همهجانبــه میــان قــوای طرفیــن پدیــد میآمــد امــا همیــن
گفتگــو و ارائــه اســتداللهای حســن زمینــه بــروز ایــن دعــاوی و مشــکالت را گرفــت.
در نمونــه دیگــر ،شــاهد گفتگــوی مؤمــن آل فرعــون بــا حاکم خــود ،یعنی فرعــون هســتیم .در این داســتان،
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فرعــون نیــز بــا تمــام تفرعــن و تکبّــری کــه داشــت ،بــه ســخنان فــردی از قــوم خــود کــه بــه موســی (ع) مؤمــن
شــده بــود (و البتــه ایمــان خــود را مخفــی نگــه داشــته بــود) ،گــوش فــرا میدهــد .درحالیکــه فرعــون
خشــمگینانه ،تصمیــم بــه قتــل موســی (ع) گرفتــه بــود ،مؤمــن آل فرعــون وی را از ایــن کار بــاز م ـیدارد
(غافــر .)28-26/اســتدالل او بــرای فرعــون آن اســت کــه اگــر موســی دروغگــو باشــد و وعدههــای عذابــی
کــه میدهــد دروغ باشــد ،دروغــش بــه ضــرر خــودش خواهــد بــود و آبــروی خــودش را خواهــد بــرد؛ امــا
اگــر راسـتگو باشــد ،عذابهــای موعــود او بــه شــما خواهــد رســید (غافــر .)28/ایــن فــرد بــه فرعــون توصیــه
میکنــد ازآنجاکــه قــدرت و پادشــاهی را در مصــر در اختیــار دارد ،در مقابلــه بــا موســی عجلــه نکنــد و بــه
دعــوت او فکــر کنــد (صادقــی تهرانــی ،1406 ،ج  ،25صــص )440-435؛ گرچــه کــه فرعــون بــه توصیــه
خیرخواهانــه وی گــوش فــرا نــداد و بــه مقابلــه بــا موســی پرداخــت و در نتیجــه ،بــه مشــکالتی کــه موســی (ع)
هشــدار داده بــود ،یعنــی طوفــان ،ملــخ ،شــپش و خــون شــدن رود نیــل دچــار شــد (اعــراف.)133/
 .4-4تالش برای اصالح
مرحلــه چهــارم مقابلــه نــرم در جلوگیــری از تبدیــل خشــم به خشــونت بنــا بــر آموزههای قــرآن تــاش برای
پدیــد آوردن اصــاح اســت .خشــم اجتماعــی بیدلیــل پدیــد نمیآیــد .شــرایط نامســاعد ،تصمیمگیریهــای
غلــط و یــا عــدم اقنــاع افــکار عمومــی بــرای تحمیــل شــرایطی ســخت بــر مــردم عناصــری تأثیــر گذار هســتند
کــه میتواننــد موجــب خشــم مــردم و در صــورت عــدم پاســخگویی مناســب منجــر بــه خشــونتهایی
اجتماعــی گردنــد .اگرچــه مراحــل دوم و ســوم مقدمــات جلوگیــری از تبدیــل خشــم بــه خشــونت هســتند اما
مهمتریــن پادزهــر ایــن وضعیــت را اقدامــات علمــی متناســب میتــوان دانســت .مراحــل دوم و ســوم اگرچــه
هــر یــک در جایــگاه خــود ارزشــمند هســتند امــا همگــی در ســاحت ســخناند؛ تنهــا زمانــی مطالبــات مردمی
محقــق خواهــد شــد و رضایــت بــرای ایشــان پدیــد میآیــد کــه در عمــل تغییــر رفتــار و عملکــرد پدیــد بیاید.
حــال ممکــن اســت در ضمــن مرحلــه ســوم کــه گفتگــو صــورت میگیرد مشــخص شــود کــه مــردم خطایی
را مرتکــب شــدهاند و یــا اینکــه معلــوم شــود مقصــر اصلــی حکومــت اســت و وی بایــد کارهــای خــود را
اصــاح نمایــد .در هــر دو صــورت مهمتریــن اتفاقــی کــه در ایــن مرحلــه میبایســت رخ بدهــد اصــاح کار
غلط اســت.
در قــرآن نمونههــای زیــادی را از مواضعــی میتــوان مشــاهده نمــود کــه مــردم بهاشــتباه حرکتــی را انجــام
إميانـ ْـم
دادهانــد و میبایســت آن را تصحیــح نماینــد .بــرای مثــال آیــات شــریفه « َک ْيـ َـف َ ْيــدِ ي َّ ُالل َق ْومـ ًـا َك َفـ ُـروا بَعْ ـ َـد � ِ ِ
َو َش ـ ِه ُدوا أ� َّن ا َّلرُسـ َ
ـول حَ ـ ٌّـق َو جـ َـاء ُ ُه اْل َب ِ ّينـ ُ
ـات َو َّ ُالل ال َ ْيــدِ ي اْل َقـ ْـومَ ا َّلظ ِالمـ َـن ( )86أ�ولئِ ـ َـك جَ ـز ُاؤ ُ ْه أ� َّن ع ََل ْ ِيـ ْـم َلعْ َنـ َـة َّ ِالل َو
َّ
ْ
ـذاب َو ال ُ ْه يُنْ َظـ ُـر َون (َّ � )88ال اليـ َـن ات ُبـوا مِ ـ ْـن بَعْ ــدِ ِ َ
اْل َمالِئ َكـ ِـة َو ال َّنـ ِـاس أ� ْ َجعـ َـن (ِ )87خاليـ َـن فهيــا ال ُ َي َّفـ ُـف َع ْ ُنـ ُـم العَ ـ ُ
ذل
إ
ـور َرحــمٌ ((»)89آل عمــران )89-86/بدیــن امــر اشــاره دارد و بهطــور مشــخص از تأثیــر
َو أ� ْص َلحُ ـوا َفــ� َّن َّ َالل َغ ُفـ ٌ
اصــاح عمـإـل افــراد بــر جلوگیــری از شــعله ور شــدن خشــم و غضــب الهــی از آنهــا صحبــت مــی کنــد؛ امــا
نمونـهی دیگــری کــه بیشــتر بــه مســئله پیــش رو ارتبــاط دارد قضیــه حضــرت یونــس و خشــم ایشــان از مــردم
ســرزمین خــود اســت .در ایــن داســتان حضــرت یونــس از دســت مــردم خــود خشــمگین میشــوند و آنهــا

22

را لعنــت کــرده و از آن محــل دور میشــود؛ امــا در نهایــت بــه ســبب اتفاقاتــی کــه برایشــان رخ میدهــد بــه
اشــتباه خــود پــی مــی بــرد و در صــدد توبــه و اصــاح عمــل خــود بــر میآیــد (جادالمولــی ،1380 ،ص.)361 .
خداونــد متعــال نیــز بــه ســبب اصالحــی کــه در وضعیــت حضــرت یونــس رخ میدهــد از اشــتباه وی مــی
گــذرد و او را از موقعیتــی کــه بــدان دچــار بــود رهــا مــی کنــد .ایــن داســتان بــه خوبــی نشــان میدهــد کــه
اوالً حاکــم و یــا مســئول جامعــه بایــد صعــه ی صــدر باالیــی داشــته باشــد و ثانیـاً در هــر صــورت اگــر خطائــی
انجــام داد از کار اشــتباه خــود توبــه کــرده و از مســیر اشــتباه خــود بازگــردد .ایــن کنتــرل هیجــان عــاوه بــر
آنکــه از بــروز آســیبهای اجتماعــی گســترده جلوگیــری مــی کنــد ،باعــث میشــود تــا جامعــه آرامــش و
ثبــات خویــش را حفــظ کنــد.
.5نتیجهگیری
در رابطــه میــان مــردم و مســئوالن عناصــر متعــددی وجــود دارد کــه میتوانــد منجــر بــه خشــم مــردم و
در نهایــت کشــیده شــدن جامعــه بــه خشــونت گــردد .اگرچــه خشــم اجتماعــی فوایــد متعــددی مخصوصـاً
بــرای برقــراری تعــادل میــان مــردم و دولــت دارد امــا افــراط در آن و نهایت ـاً تبدیلشــدن ایــن وضعیــت بــه
خشــونتهای گســترده بههیچوجــه نــه بــه نفــع مــردم و نــه بــه ســود دولتمــردان اســت؛ ازای ـنرو بــا کنتــرل
جامعــه از تبدیــل خشــم بــه خشــونت میبایســت جلوگیــری کــرد.
بــا بررســی آیــات قــرآن کریــم میتــوان دریافــت کــه ایــن منبــع الهــی بــرای کنتــرل ایــن مســئله بهطورکلــی
بــه دو راهــکار نــرم و ســخت اشــاره مینمایــد کــه در مقالــه پیــش رو صرفـاً بــه راهکارهــای نــرم آن اشــاره
شــد .در راهــکار نــرم قــرآن بــرای مواجهــه بــا ایــن مســئله بایــد چهــار مرحلــه را طــی نمــود کــه بــه ترتیــب
ایــن راهکارهــا عبارتانــد از 1ـ اجــازه بــروز خشــم و انتقــاد 2ـ تحلیــل دقیــق انتقــادات 3ـ گفتگــو و پذیــرش
متواضعانــه خطاهــا 4ـ اصــاح کــردن کارهــای اشــتباه .بــه نظــر میرســد پایبنــدی بــه ایــن راهکارهــا و تــاش
بــرای اجرایــی کــردن آنهــا باعــث خواهــد شــد ،مخصوصـاً در حــوزهی رابطــه مــردمـ دولــت شــاهد بــروز
رفتارهــای خشــونتآمیز نباشــیم و جامعــه در مســیر تعــادل قــرار بگیــرد.
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چکيده
بــا پیشــرفت تکنولــوژی انســان همــواره در پیشــناخت تعامــات میان اعضــای درونی بــدن خود بوده اســت
و بــه بررســی واکنشهــای آن در هنــگام بیمــاری و یــا در طــی یــک مداخلــه ،ماننــد پاسـخهای الکتریکــی
مغــز و قلــب بــه تحریکهــای خارجــی مثــل بینایــی و یــا شــنیداری پرداختــه اســت .شــنیدن آوا و بررســی
عالئــم حیاتــی یکــی از انــواع مداخلــه اســت .در ایــن پژوهــش بــه بررســی تأثیــر آوای قــرآن بــر ســیگنالهای
مغــزی و قلبــی در ســه حالــت قب ـل ،حیــن و پــس از گــوش دادن بــه تــاوت قــرآن پرداختــهشــده اس ـت.
همزمــان ســیگنال قلبــی و مغــزی  50دانشــجوی دختــر د ر محــدوده ســنی  19تــا  24ســال در ســاعت مشــخص
و بــا ســطح اعتقــادی تقریبـاً یکســان ثبــت شـد .هــدف از ایــن تحقیــق بررســی تأثیــر گــوش دادن بــه تــاوت
قــرآن بــر ویژگیهــا و تفکیــک وضعیتهــای مختلــف از یکدیگــر بــه کمــک روشهای پردازشــی آشــوب
گــون ،آزمونهــای آمــاری و بررســی صحــت بــه کمــک طبقهبنــدی ماشــینبردار پشــتیبان اســت .نتایــج
حاکــی از آن اســت کــه گــوش دادن بــه تــاوت قــرآن تأثیــر بســیار عمیقــی بــر تعامــات بیــن اطالعــات قلب
و مغــز داشــته و باعــث میشــود جریــان اطالعــات بیــن ســیگنالهای قلبــی و مغــزی کــه بــا اســتفاده از بعــد
همبســتگی و فرکتــال موردبررســی قرارگرفتــه اســت ،افزایشیافتــه و تعامــات بیــن ایــن دو سیســتم حیاتــی
بــدن افزایــش یابــد .از دیــدگاه سیســتم ســایبرنتیک ،افزایــش تعامــات در یــک سیســتم زیســتی بــه معنــای
افزایــش خودســازماندهی و کار آیــی سیســتم اســت.
کلیدواژهها :قرآن ،بعد همبستگی ،بعد فرکتال هیگوچی ،سیگنال مغزی ،سیگنال قلبی.
 .1نویسنده مسئولg.sadeghi@imamreza.ac.ir :
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 .1مقدمه
آفرینــش هــر انســان بــا نعمتهــای الهــی بیشــماری همــراه اســت ،از بزرگتریــن آنهــا ســامتی اســت که
تنهــا بــه بعــد جســمانی معطــوف و محــدود نمیشــود ،بلکــه ســامت روانــی را هــم در برمیگیــرد .ازجملــه
مشــکلهای بشــر کــه همــواره از راههــای مختلــف ســعی در مرتفــع کــردن آن داشــته اســت همیــن موضــوع
بیماریهــای روانــی اســت .در طــول تاریــخ پزشــکان و روانشناســان بــا بهرهگیــری از روشهــای مختلــف
ازجملــه رفتاردرمانــی ،هیپنوتیــزم و  ...ســعی در بهبــود این دســته از بیماریها داشــتهاند( .اســمعیلی صدرآبادی
و همــکاران ،1397 ،ص )52 .همچنیــن در ایاالتمتحــده آمریــکا در طــی ســالهای جنــگ جهانــی دوم بــرای
نخســتین بــار از موســیقیدرمانی بهعنــوان یــک درمــان رســمی در بیمارســتانهای نظامــی اســتفاده شــد .اغلب
مــردم در هنــگام شــنیدن یــک موســیقی نوعــی واکنــش اتونومیــک 1را از خــود نشــان میدهنــد کــه ایــن
واکنــش در مواجهــه بــا انــواع موســیقی متفــاوت اســت؛ بهعنوانمثــال در هنــگام شــنیدن یــک قطعــه تنــد
و پرتپــش فــرد احســاس انــرژی زیــاد میکنــد و در لحظــه شــنیدن یــک قطعــه آرام و کالســیک احســاس
آرامــش و ســبکی میکنــد (بهبهانــی و کریمــی مریدانــی ،1394 ،ص )77 .بنابرایــن انتخــاب و نــوع موســیقی
در راهیابــی بــه هــدف نقــش بســزایی دارد.
در جوامــع اســامی ازجملــه کشــور ایــران تــاوت کــردن و گــوش دادن به قــرآن ،کتاب مقدس مســلمانان،
امــری طبیعــی و دلپذیــر اســت بهطوریکــه در میــان مــردم خوانــدن و گــوش جــان ســپردن بــه آیــات قــرآن
نوعــی حــظ و التــذاذ درونــی پدیــد مـیآورد کــه تــوان آن در برانگیختــن احســاس شــنونده و قــرار دادن او در
فضایــی مناســب بــا متــن و محتــوای آیاتــی اســت کــه تــاوت میشــود و آن را بــر ســایر متــون برتــری داده
اســت( .ممتحــن و حاجــی زاده ،1389 ،صــص .)175-174
بــر اســاس بــاور معتقــدان بــه قــرآن ایــن کتــاب رســاترین بیــان اســت و ازنظــر موســیقی و وزن لفظــی در
لغــات و جمالتــش نشــانههای وحیانــی ربانــی مشــهود اســت .وزن قرآن آمیختـهای از وزن شــعری و نثر اســت
و آنچنــان برتــر اســت کــه در تــوان غیــر خــدا نیســت و هــرگاه انســانی حتــی غیرمســلمان کــه بــدون تعصــب
و غــرض بــه قــرآن گــوش فــرا دهــد بــر نظــم و آهنــگ دلنــواز آن اذعــان دارد کــه ایــن خــود شــاهدی بــر
اعجــاز کالمــی قــرآن اســت .همچنیــن ازنظــر وزن و لفــظ آنچنــان متناســب و دارای انســجام بامعنــا اســت
کــه گویــی معنایــش در آن تجسـمیافته اســت .چنانکــه بــرای اثبــات بطــان ادعــای کفــار کــه بــا تعصــب و
1. Autonomic Response
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دیــده کــور بــه قــرآن مینگرنــد خداونــد آنهــا را بــه تحــدی 1دعــوت کــرده اســت (بقــره 23 /و  )24بــا توجــه
بهضــرورت ایــن موضــوع ،نویســندگان تصمیــم گرفتنــد تــا بــه بررســی اعجــاز آوایــی قــرآن از طریق بررســی
تأثیــر آوای قــرآن کریــم بــر ســیگنالهای حیاتــی قلــب و مغــز بپردازنــد.
از زمانهــای قدیــم انســان بــا پیشــرفت تکنولــوژی ســعی در شــناخت رمــوز ،مســائل و کشـفهای جدیــد
بــوده اســت .او همچنیــن تــاش کــرده اســت تــا ازآنچــه در داخــل بدنــش میگــذرد آگاه شــود .او دریافــت
کــه سیســتمهای حیاتــی بــدن انســان از بیشــمار ســلول تشکیلشــده اســت کــه ایــن واحدهــای کوچــک
یــک ســری فعالیتهــا و تعامــات الکتریکــی بــا یکدیگــر دارنــد .درنهایــت اگــر بتــوان بــا بهرهگیــری از
ابزارهــای مناســب فعالیتهــای الکتریکــی ســلولهای تحریکپذیــر بــدن را ثبــت و ســپس پــردازش کــرد
میتــوان وضعیــت فعالیــت ســلولها و اندامهــای بــدن را شناســایی کــرد.
ثبــت فعالیــت الکتریکــی مغــز تحــت عنــوان الکتروانســفالوگرافی 2از طریــق نصــب الکترودهای ســطحی بر
روی ســر و بهصــورت غیرتهاجمــی 3اســت کــه میتــوان آن را بهصــورت نــوار مغــزی مشــاهده کــرد و در
اصطــاح مهندســی بــه آن ســیگنال مغــزی نیــز گفتــه میشــود .همچنیــن الکتروکاردیوگرافــی 4یــا نــوار قلبــی
فعالیــت الکتریکــی عضلــه قلــب را از طریــق الکترودهایــی کــه روی مناطــق مختلــف پوســت بــدن قــرار داده
میشــوند ،دریافــت کــرده و آنهــا را بــه شــکل یــک نمودار ترســیم میکنــد .ایــن نمــودار الکتروکاردیوگرام
نامیــده میشــود و بــه آن ســیگنال قلبــی نیــز گفتــه میشــود .همانطــور کــه در شــکل  ،1الــف و ب مشــاهده
میشــود دو نمونــه از ســیگنالهای قلبــی و مغــزی نشــان دادهشــده اســت کــه در هــر دو مــورد محــور افقــی
تعــداد نمونههــا در زمــان را نشــان میدهــد ،شــکل الــف ســیگنال قلبــی اســت کــه محــور عمــودی دامنــه
ســیگنال اســت کــه بهطورکلــی دامنــه ســیگنال قلبــی در حــدود چنــد میلــی ولــت اســت و شــکلهای مــوج
ایجادشــده ناشــی از انقبــاض و انبســاط بطنهــا و دهلیزهــا اســت .شــکل ب ســیگنال مغــزی را نشــان میدهــد
کــه دامنــه آن بــه دلیــل آنکــه بهصــورت غیرتهاجمــی و از روی پوســت ســر انجامشــده اســت کمتــر از 100
میکــرو ولــت اســت کــه از برآینــد پتانســیلهای ایجادشــده در کورتکــس 5مغــز ایجادشــده اســت.

شکل  :1الف) تصویر ثبتشده از سیگنال قلبی

شکل  :1ب) تصویر ثبتشده از سیگنال مغزی

 .1به معنای به مبارزه طلبیدن و تعجیل کردن مردم در امری است به این عنوان که مانند آن را نمیتوانند بیاورند پس هر کس میتواند بیاورد.
2. EEG: Electroencephalography
 .3مقصــود از غیرتهاجمــی ایــن اســت کــه بــرای ثبــت ایــن ســیگنال وســیلهای را وارد بــدن نمیکنیــم و یــا شــوک الکتریکــی بــه بــدن وارد نمیشــود بلکــه بــا
قــرار دادن الکتــرود مناســب روی ســطح پوســت پارامتــر موردنظــر اندازهگیــری میشــود.
4. ECG: Electrocardiograph
. 5کورتکس یا قشر مغز :الیهنازک از جنس ماده خاکستری است که سطح مغز را میپوشاند .این الیه از سلولهای عصبی مغز تشکیلشده است.

28

بــدن انســان یــک سیســتم دقیــق و پیچیــده اســت کــه تمــام اجــزای آن بهصــورت یکپارچــه بــا یکدیگــر
در تعاملانــد کــه در آن نقــش هدایــت ،بــه سیســتم عصبــی مرکــزی تعلــق دارد؛ مهمتریــن عضــو ایــن
سیســتم مغــز اســت کــه پیچیدهتریــن و ناشــناختهترین آنهاســت کــه قابــل تأملتریــن پدیــد ه بــرای
شــناخت و بررس ـیهای علمــی اســت ،از طرفــی قلــب گســتردهترین ارتبــاط عصبــی را بــا مغــز دارد .در
تحقیقــات صــورت گرفتــه توســط دانشــمندان موسســه  ،HeartMathآنهــا دریافتنــد کــه الگــو ریتمیــک
فعالیــت قلــب ارتباطــی مســتقیم بــا فعالســازی ذهنــی حالتهــای احساســی متمایــز دارد و اینکــه ایــن
الگــو همزمــان بــا احساســات و هیجانــات تغیــر میکنــد.
مطالعــات پیرامــون ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه در حالتهــای احساســی مثبــت ماننــد قدردانــی،
مهربانــی یــا عشــق الگوهــای همــدوس 1ریتــم قلــب بــرای دورههــای زمانــی طوالنیتــری باقــی میمانــد
کــه ایــن خــود بــه همگامــی و همزمانــی بیشــتر بیــن سیســتمهای متعــدد بــدن منجــر میشــود .در سرتاســر
بــدن اطالعــات بهصــورت امــواج انــرژی و بــا عنــوان الگوهایــی از فعالیــت فیزیولوژیکــی کدگــذاری
میشــود .الگوهــای موجــی عصبــی ،شــیمیایی ،الکترومغناطیســی و  ...از الگوهایــی هســتند کــه بــرای
کدگــذاری و برقــراری ارتباطــات زیســتی اســتفاده میشــوند .اندامهــای بــدن بــا بهکارگیــری ایــن
ابزارهــا اطالعــات را پیوســته بــه مغــز هدایــت میکننــد .قلــب نقــش اساســی در ایجــاد و انتقــال اطالعــات
ضــروری بــرای عملکــرد بــدن بهعنــوان یــک کلیــت همــدوس در سراســر سیســتم ایفــا میکنــد؛ چراکــه
سیســتم عصبــی درون آن مســتقل از مغــز فعالیــت میکنــد .قلــب در سیســتمهای متعــدد بــدن بــه فعالیــت
میپــردازد .ازایـنرو جایــگاه منحصربهفــردی در انســجام و برقــراری ارتبــاط اطالعاتــی بیــن سیســتمهای
مختلــف در سرتاســر بــدن دارد و نســبت بــه همــه اندامهــای بــدن وســیعترین شــبکه ارتباطــی را بــا مغــز
دارد .بــه گفتــه دانشــمندان ،قلــب بزرگتریــن میــدان الکترومغناطیســی را در بــدن تولیــد میکنــد.
دکتــر رولیــن مــک کراتــی 2معتقــد اســت کــه ایــن میــدان الکترومغناطیســی حــاوی اطالعــات عاطفــی
بــوده کــه توســط قلــب فرســتاده میشــود و حتــی باعــث میشــود کــه قلــب بتوانــد ،برخــی از حــوادث
را قبــل از وقــوع آن پیشبینــی کنــد .حــال اگــر عاملــی بتوانــد بــر احساســات شــخص تأثیــر بگــذارد،
میتوانــد ایــن میــدان مغناطیســی را تغییــر دهــد ایــن تئــوری توضیــح میدهــد کــه چــرا برخــی از مــردم
باوجــود مشــکالت بســیار ،هنــوز هــم دارای آرامــش درونــی و احســاس شــادی هســتند (مــک کراتــی و
همــکاران .)2016 ،همچنیــن در خصــوص قلــب در قــرآن و احادیــث مطالــب بســیاری عنوانشــده اســت،
بهعنوانمثــال حضــرت علــی (ع) در نهجالبالغــه میفرماینــد« :بــه رگهــای درونــی انســان پــاره گوشــتی
آویختــه اســت کــه شــگرفترین اعضــای درونــی اوســت و آن قلــب اســت کــه چیزهایــی از حکمــت و
چیزهایــی متفــاوت بــا آن در او وجــود دارد .» 3ایــن ســخن از امــام علــی (ع) نشــان میدهــد کــه قلــب تنهــا
. 1در سیســتمهای فیزیولوژیــک همدوســی ( )Coherenceتوصیفکننــده میــزان و درجــه نظــم و ثبــات در فعالیــت ریتمیــک اســت ،بنابرایــن اگــر همدوســی
در یــک سیســتم کــه بــا سیســتمهای دیگــر پیونــد دارد افزایــش یابــد سیســتمهای دیگــر را بــه ســمت همدوســی یــا همگامــی میکشــد ماننــد افزایــش
همزمانــی مغــز ـ قلــب کــه در حالــت همدوســی قلــب رخ میدهــد.
2. Rollin Mc Crathy
 .3حکمت  108نهجالبالغه
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یــک عضــو معمولــی در بــدن نیســت امــا ســؤال اینجاســت کــه وقتــی ســخن از حکمــت بــه میــان میآیــد
اولیــن چیــزی کــه بــه ذهــن خطــور میکنــد عقــل و مغــز اســت .پــس چــرا امــام علــی (ع) فرمودهانــد
کــه «چیزهایــی از حکمــت و چیزهایــی متفــاوت بــا آن» در قلــب اســت؟ بنابرایــن در بررســی تأثیــر صــدا
بــر ویژگیهــا ،پــردازش ســیگنالهای قلبــی و مغــزی اطالعــات مفیــدی در خصــوص نحــوه واکنــش
و عملکــرد بــدن و همچنیــن نحــوه تعامــل ایــن دو در اختیــار مــا قــرار میدهــد .بهتازگــی ،محققــان از
الکتروفیزیولــوژی بــرای بررســی رابطــه بیــن پدیدههــای الکتریکــی و فرایندهــای بــدن اســتفاده کردهانــد.
تحقیقــات بســیاری در ســالهای گذشــته تأثیــر آوای قــرآن کریــم را بــا اهــداف پژوهشــی ،درمانــی و ...
موردبررســی قــرار داده اســت کــه خالصــه چنــد نمونــه از ایــن پژوهشهــا در جــدول  1آورده شــده اســت
کــه از جهــات مختلــف تفاوتهــا و شــباهتهایی بــا یکدیگــر دارنــد .بهعنوانمثــال بــرای جم ـعآوری
داده در برخــی تحقیقــات کــه در جــدول بــا شــمارههای  6 ،5 ،4 ،2و  7نشــان دادهشــدهاند ،ثبــت
ســیگنال از نفــرات حاضــر انجامشــده اســت درصورتیکــه در دو مــورد دیگــر از پرسشــنامه اســتاندارد
استفادهشــده اســت.
بهطــور میانگیــن در روشهــای ثبــت ســیگنال فرکانــس نمونهبــرداری  256هرتــز بــوده اســت .در برخــی
تحقیقــات دیگــر کــه در جــدول بــا شــمارههای  5و  6نشــان دادهشــدهاند ،ثبــت همزمــان ســیگنال قلبــی و
مغــزی صــورت گرفتــه اســت کــه البتــه در ثبتهــای ســیگنال الکتریکــی مغــز در مقــاالت مختلــف محــل
الکترودهــای انتخابــی متفــاوت بــوده اســت .پــس از جمـعآوری داده ،در بعضــی مطالعــات کــه در جــدول
بــا شــماره  4و  7نشــان دادهشــدهاند ،یــک ســری پیشپــردازش ازجملــه فیلتــر آرتیفکتهــا 1و نویــز
انجامشــده اســت و درنهایــت در اکثریــت ایــن مــوارد از روشهــای آنالیــز آمــاری و طبقهبنــدی جهــت
پــردازش استفادهشــده اســت؛ امــا آنچــه ایــن تحقیــق را از ســایر تحقیقاتــی کــه تاکنــون در ایــن حــوزه
2
انجامگرفتــه اســت متمایــز میســازد نــوع نــگاه محققیــن بــه تأثیــر آوای قــرآن از دیــدگاه ســیبرنتیک
و جریــان اطالعــات بیــن قلــب و مغــز اســت بهعبارتدیگــر در ایــن پژوهــش تأثیــر آوای قــرآن کریــم
بهطــور همزمــان بــر ســیگنالهای مغــزی و قلبــی بــا ابــزار مبتنــی بــر کلنگــری 3سیســتم موردبررســی
قرارگرفتــه اســت.
تعامــل بیــن مغــز و قلــب یکــی از مــوارد موردتوجــه در ایــن تحقیــق اســت .دادههــای ایــن پژوهــش بــا
فرکانــس نمونهبــرداری  2048هرتــز ثبتشــدهاند درحالیکــه امپدانــس تمــام الکترودهــا کمتــر از 5
کیلــو اهــم بــوده اســت .نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن مقالــه روش پردازشــی اســت کــه مبتنــی بــر آشــوب
اســت کــه روشــی بســیار نــو و کارآمــد اســت کــه در قســمت «مــواد و روشهــا» بــه تبییــن ایــن روش
پرداختــه میشــود.
 .1اثر سیگنالهای حیاتی دیگر مانند سیگنالهای الکتریکی ماهیچه و یا چشم بر روی سیگنال اصلی.
 .2ســیبرنتیک در لغــت بــه معنــای ســکان کشــتی و علــم مبتنــی بــر جریــان اطالعــات در بررســی رفتــار سیســتم اســت .بــرای بررســی رفتــار سیســتم میتــوان از
ســه وجهــی مــاده ،انــرژی و اطالعــات اســتفاده نمــود و ســیبرنتیک بــر کاکل اطالعــات میچرخــد.
 .3دو دیــدگاه غالــب بــر تحلیــل سیســتم عبارتانــد از دیــدگاه کلنگــر و جزءنگــر کــه دارای رویکردهــای متفاوتــی در بررســی رفتارهــای سیســتم هســتند در
کلنگــر نــگاه از بــاال بــه پاییــن اســت و در جزءنگــری نــگاه مبتنــی بــر بررســی اجــزاء سیســتم و از پاییــن بــه باالســت .هرچــه سیســتم پیچیدهتــر باشــد ابزارهــای
کلنگــر بــرای تحلیــل رفتــار سیســتم مفیدتــر خواهنــد بود.
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جدول  :1خالصه برخی از پژوهشهای انجامشده درباره تأثیر قرآن کریم
شماره
1
2
3

عنوان مقاله
تأثیر موسیقی و آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب و عالئم
حیاتی بیماران قبل از اعمال جراحی شکم.
(میرباقر آجرپز ،آقاجانی و شهشهانی)1390 ،
بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر ارتباط بین نیمکرههای مغزی.
(سعادت مهر و همکاران)1396 ،
مقایسه تأثیر آوای قرآن و موسیقی بیکالم بر سالمت معنوی افراد
تحتهمودیالیز
(معصومی و همکاران)1396 ،

4

همبستههای الکتروفیزیولوژیک شنیدن تالوت قرآن کریم.
(مجیدزاده اردبیلی ،رستمی و کاظمی)1396،

5

& Automatic emotion rocognition based on EEG
ECG signals while listening to quranic Recitation
compared with listening to music.
)(Al-Galal, Alshaikhli, Abdul Rahman, 2016

6

7

ECG signals

A Study on the effects of EEG and
while listening to Qur’an recitation.
)(Alshaikhli, et al., 2014
Spirituality and brain waves.
)(Vaghefi, et al., 2015

ابزار
پرسشنامه سنجش اضطراب اشپیلبرگر.
ثبت سیگنال  EEGو پردازش به روش
میانگین اطالعات متقابل.
استفاده از پرسشنامه سالمت معنوی
پالوتزین و الیسون ،قبل و پس از گوش
دادن به موسیقی و قرآن.
ثبت سیگنال مغزی در دو حالت
گوش دادن به قرآن و یک متن عربی،
پردازش به روش تجزیه باندهای
فرکانسی مغزی و مقایسه این دو.
ثبت سیگنال  EEG & ECGو پخش
قرآن و موسیقی (حاالت ترس ،شادی،
غم و آرامش) و ترسیم مدل احساسات
شخص حین گوش دادن به موسیقی
و قرآن.
ثبت سیگنال  ،EEG &ECGپردازش به
روش برآورد چگالی و طبقهبندی آنها.
ثبت سیگنال  EEGو بررسی توان نسبی
باندهای فرکانسی مغزی.

نتیجه
گوش سپردن به آوای قرآن در مقایسه
با موسیقی به میزان بیشتری باعث کاهش
اضطراب و تثبیت عالئم حیاتی گردید.
بین دونیم کره مغزی ،بیشترین تقارن و
همبستگی پس از پخش قرآن است.
گوش دادن به آوای قرآن جهت باال بردن
سالمت معنوی افراد توصیه میشود.
گوش دادن به قرآن باعث کاهش استرس
میشود.
در اکثر موارد گوش دادن به قرآن در
مقایسه با موسیقی احساسات افراد را به
سمت احساسات مثبت یعنی شادی و
آرامش سوق میدهد.
حین گوش دادن به قرآن نسبت به
موسیقی :در سیگنال مغزی احساس آرامش
بیشتری مشاهده شد و شکل سیگنال قلبی
بسیار نرمتر شد.
آگاهانه گوش دادن به قرآن قدرت نسبی
سیگنال تتا و آلفا را افزایش میدهد و
گوش دادن بهصورت ناخودآگاه ،قدرت
نسبی سیگنال تتا را افزایش میدهد.

 .2مواد و روشها
در ایــن پژوهــش بــه بررســی تأثیــر آوای قــرآن کریــم بــر ســیگنالهای مغــزی و قلبــی در ســه حالــت قبـل،
ت کــه فراینــد آن بــه شــرح زیــر اســت -1 :اخــذ داده؛ -2
حیــن و پــس از پخــش قــرآن پرداختــه شــده اس ـ 
پیشپــردازش؛ -3پــردازش ســیگنال؛ -4بررســی تأثیــر صــدا بــر ویژگیهــا؛ -5بررســی صحــت طبقهبنــدی
بــا اســتفاده از ماشــین بــردار پشــتیبان.1

شکل  :2خالصه مراحل انجام شده
)1. Support vector machines (SVM
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 .1-2فرایند اخذ داده
در ایــن پژوهــش ،ثبت ســیگنال در شــهر مشــهد مقــدس و در دانشــگاه بینالمللی امــام رضــا (ع) انجامگرفته
اســت .ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بیــان شــود اکثــر شــرکتکنندگان از طریــق اطالعیـهای کــه در
تابلوهــای دانشــگاه نصبشــده بــود و یــا فضــای مجــازی و بــه جهــت آشــنایی بیشــتر بــا رونــد انجــام اینگونه
از پژوهشهــا در رشــته تحصیلــی خــود تشــویق بــه ایــن کار شــدند و بهصــورت داوطلبانــه جهــت همــکاری
اعــام آمادگــی کردنــد( .شــرایط انجــام آزمایــش و ثبــت ســیگنال بهطــور کامــل قبــل از شــروع کار بــرای
داوطلــب شــرح دادهشــده اســت).
ثبــت همزمــان ســیگنال قلبــی و مغــزی در ســه مرحلــه قبـل ،حیــن و پــس از پخــش قــرآن (هــر مرحلــه بــه
مــدت  5دقیقــه) صــورت گرفتــه اسـت( .جــدول  )2تمامــی مراحــل در ســکوت کامــل و بهصــورت خوابیــده
انجامشــده اســت و جهــت کاهــش آرتیفکتهــا از فــرد خواستهشــده اســت در تمامــی مراحــل چش ـمهای
خــود را بســته نگــه دارد .دانشــجویان در مرحلــه دوم (پخــش قــرآن) بــه آیــات  20تــا  35ســوره رعــد از
کالماهلل مجیــد بــا صــدای قــاری شــیعهمذهب اســتاد ســعد الغامــدی بهوســیله هدفــون گوشدادهانــد .ثبــت
همزمــان ســیگنال قلبــی و مغــزی از  50دانشــجوی دختــر د ر بــازه ســنی  19تــا  24ســال در ســاعت مشــخص و
بــا ســطح اعتقــادی تقریبـاً یکســان انجــام شـد .همــه داوطلبــان مســلمان ،شــیعهمذهب و معتقد بــه قــرآن بودند
و بــا پرسـشهای شــفاهی از داوطلبــان ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه اکثریــت زمــان کمــی را جهــت قرائــت
قــرآن اختصــاص میدهنــد .ایــن دانشــجویان هیچگونــه بیمــاری خاصــی نداشــتهاند .ســیگنالها بهوســیله
دســتگاه  flex comp1و نرمافــزار مخصــوص آن  Biogragh infinitiو بــا فرکانــس نمونهبــرداری 2048
هرتــز ثبتشــدهاند( .یعنــی ایــن دســتگاه در هــر ثانیــه تعــداد  2048نمونــه داده را ثبــت میکنــد) ســیگنالهای
مغــزی از دو کانــال  C3و ( C4نماینــده نیمکرههــای چــپ و راســت مغــز) بــا توجــه بــه اســتاندارد الکتــرود
گــذاری  10-20ثبتشــده اســت .سیســتم بینالمللــی  10-20یــک روش شناختهشــده بــرای توصیــف
موقعیــت الکترودهــای پوســت ســر اســت .همانطــور کــه در شــکل  3مشــاهده میشــود الکتــرود  C3ســمت
چــپ و الکتــرود  C4ســمت راســت ســر قــرار میگیــرد ،البتــه دو الکتــرود بهعنــوان مرجــع و زمیــن بــر روی
گوشهــای فــرد متصــل میشــود؛ و بــرای ثبــت ســیگنال قلبــی همانطــور کــه در شــکل  4مشــخص اســت
ســه الکتــرود کــه بــا ســه رنــگ متفــاوت نشــان دادهشــده اســت بهصــورت ثبــت از ناحیــه شــکمی بهوســیله
چســت لیــد 2بــر روی پوســت قــرار میگیرنــد.
جدول  :2مراحل مختلف فرایند اخذ داده از هر فرد
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم

پیش از پخش قرآن
حین پخش قرآن
بعد از پخش قرآن

)Baseline(B
)With Voice(WV
)With No Voice(WNV

 .1نام نوعی دستگاه مخصوص است که قابلیت ثبت فعالیتهای الکتریکی مغز ،قلب و عضالت را دارد.
 .2چست لید وسیلهای برای اتصال الکترود قلبی بر روی پوست است بهطوریکه باعث تطبیق امپدانس پوست و الترود نیز میشود.

 5دقیقه
 5دقیقه
 5دقیقه
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شکل  :3محل قرارگیری الکترودهای مغزی شکل  :4محل قرارگیری الکترودهای قلبی

 .2-2پیشپردازش
در ایــن مرحلــه دادههــای ثبتشــده موردبررســی شــهودی قــرار گرفتنــد مقصــود از بررســی شــهودی ایــن
اســت کــه همــان ابتــدا داده خــام ســیگنال بهوســیله نرمافــزار متلــب نمایــش دادهشــده اســت و بــا چشــم
موردبررســی قرارگرفتــه و ســیگنال برخــی از داوطلبــا ن کــه دارای نویــز و آرتیفکــت بــاال بــود از فرآینــد
پــردازش کنــار گذاشــته شــد( .بهعنوانمثــال دامنــه ســیگنال از حــد نرمــال بیشــتر شــده و بــه حالــت اشــباع
میرســید) .ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در ایــن پژوهــش از هیچگونــه فیلتــری استفادهنشــده اســت
و حتــی اگــر ســیگنال فقــط در یــک مرحلــه مثـ ً
ا پــس از پخــش قــرآن دچــار نویــز و آرتیفکــت باشــد بــه
جهــت اینکــه هــر ســه مرحلــه بهطــور همزمــان مقایســه میشــوند بنابرایــن عمــ ً
ا دادههــای ثبتشــده از
داوطلــب بــرای پــردازش مناســب نبــوده و حــذف میشــود .در ابتــدا از  60نفــر ثبــت ســیگنال انجامشــده بــود
امــا  10ســری از نمونههــای ثبــت بــه دلیــل وجــود نویــز و آرتیفکــت حذفشــدند .بــا توجــه بــه اینکــه بــرای
پــردازش ســیگنالهای قلبــی و مغــزی از روشهــای پردازشــی آشــوب اســتفاده میشــود بنابرایــن مجــددا ً
تأکیــد میشــود کــه از هیچگونــه فیلتــری استفادهنشــده اســت همچنیــن بهمنظــور کاهــش حجــم اطالعــات
مــورد پــردازش تنهــا دو دقیقــه از ســیگنال ثبتشــده را در نظــر گرفتــه و مــورد پــردازش قــرار خواهیــم داد.
در ایــن حالــت حجــم دادههــا بهاینطریــق محاســبه میشــود کــه دو دقیقــه را بــه ثانیــه تبدیــل کــرده و ســپس
آن را در فرکانــس نمونهبــرداری ضــرب میکنیــم } )2* 60(* 2048 = 245760 { .بنابرایــن در هــر مرحلــه
از ثبــت ،مجمــوع تعــداد دادههــای مغــزی و قلبــی ( 737280داده) و بــرای هــر شــخص تعــداد کل ایــن دادههــا
 2211840داده خواهــد بــود( .شــکل )5
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شکل  :3تعداد کل دادهها هر شخص که مورد پردازش قرار میگیرد.

 .3-2پردازش
در بررســی سیســتمهای زیســتی بــه دلیل داشــتن ویژگیهایی همچــون :غیرخطــی بــودن  ،غیرقابلپیشبینی
بــودن ،2تعامــل ،3رفتارهــای آشــوبگون 4و ...شــناخت رفتــار و دینامیــک ســریهای زمانــی و بخصــوص
ســیگنالهای حیاتــی بســیار حائــز اهمیــت اســت .از روشهــای مؤثــر در شــناخت کمــی و کیفــی رفتــار یــک
سیســتم ،اســتفاده از روشهــای پردازشــی آشــوبناک (مثــل بعد همبســتگی ،بعــد فرکتــال هیگوچی )...اســت.
5
(هیلبورن)2000 ،
1

1. Non-linearity
2. unpredictable
3. interaction
4. Choatic behavior
5. Hilborn
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 .1-3-2بعد همبستگی
در نظریــه آشــوب ،بعــد همبســتگی اندازهگیــری ابعــاد فضــای اشغالشــده توســط مجموع ـهای از نقــاط
تصادفــی اســت کــه بــرای محاســبه آن از الگوریتــم گراســبرگر و پروکســیا استفادهشــده اســت( .نویتــا2و
همــکاران )1967 ،در ایــن الگوریتــم محاســبه بعــد همبســتگی بــر مبنــای محاســبه جمــع همبســتگی اســت.
همانطــور کــه در شــکل  6مشــاهده میشــود بــا فــرض اینکــه فضــای فــاز 3ســیگنال بهصــورت س ـهبعدی
بازســازی شــود ،بهمنظــور محاســبه جمــع همبســتگی بــا توجــه بــه سـهبعدی بــودن فضــا ابــر کــرهای بــه شــعاع
 rاطــراف هــر نقطــه بازسازیشــده در نظــر گرفتــه میشــود و میانگیــن تعــداد نقــاط بازسازیشــدهی داخــل
ایــن ابــر کــره ،)Cm(r ،شــمارش میشــود .در ادامــه شــعاع کــره افزایشیافتــه و دنبــال مناطقــی از تغییــرات
شــعاع کــره هســتیم کــه تعــداد نقــاط داخــل آن تغییــر نکنــد بهعبارتدیگــر فضــای فــاز مقیــاس آزاد باشــد.
ایــن نمایــش در فرمــول ( )1بــه بیــان ریاضــی آمــده اســت .ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه چــه تعــداد
نقاطــی جهــت محاســبه در نظــر گرفته شــود بســتگی بهصــورت مســئله دارد( .کــه در تحقیــق تعــداد آن 1000
در نظــر گرفتهشــده اســت).
								= )C (R
)(1
1

ســپس منحنــی(( log2 (cm (rبرحســب ( log2 (rرســم میشــود .مشــاهده میشــود کــه ایــن منحنــی در
محــدودهای از شــعاع همســایگی بــه نــام ناحیــه مقیــاس تقریباً خطی اســت .شــیب این قســمت خطــی ،تقریبی
از بعــد همبســتگی خواهــد بــود( .صادقــی بجســتانی و همــکاران ،1396 ،ص)174 .

شکل  :4نحوه محاسبه بعد همبستگی
1. Correlation dimension
2. Navitha , et al
 .3فضــای فــاز ســیگنال کــه بــه آن فضــای تأخیــر یافتــه نیــز گفتــه میشــود بــرای بیــان تغییــرات نمونههــای مختلــف ســیگنال برحســب هــم بیــان میگــردد و
یکــی از روشهــای کلنگــر در بیــان رفتــار ســیگنال اســت .در فضــای فــاز بازسازیشــده سـهبعدی منظــور ترســیم  Xn، Xn+1، Xn+2برحســب یکدیگــر
اســت کــه در آن  Xnنمونــه  nام از ســیگنال  Xاســت.
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محققــان پــس از محاســبه بعــد همبســتگی ســیگنالهای ثبتشــده بــا اســتفاده از فرمــول ( )1بــرای یافتــن
ارتبــاط بیــن نیمکــره راســت مغــز ،نیمکــره چــپ مغــز و قلــب ،بعــد همبســتگی را دوبـهدو برحســب یکدیگــر
رســم کردنــد .بدینصــورت کــه محــور افقــی ابعــاد همبســتگی نیمکــره چــپ مغــز و محــور عمــودی متعلــق
بــه نیمکــره راســت مغــز اســت کــه در ســه مرحلــه مختلــف ثبــت ایــن نمــودار ترسیمشــده اســت ایــن مراحــل
بــرای تمــام ســوژهها و در تمــام حــاالت ترســیم شــد( .شــکل )7
همچنیــن مراحــل فــوق بــرای ابعــاد همبســتگی ســیگنال قلبــی برحســب ابعــاد همبســتگی ســیگنالهای
نیمکرههــای مغــزی رســم شــده اســت کــه در شــکل  8یــک نمونــه از ایــن ترســیمها نشــان دادهشــده اســت.
(ربانــی مهموئــی ،صادقــی بجســتانی و شــعرباف تبریــزی ،1395 ،صــص )7-6

شکل  :5ترسیم بعد همبستگی نیمکره راست برحسب بعد همبستگی نیمکره چپ مغز

شکل  :6ترسیم بعد همبستگی نیمکره چپ برحسب بعد همبستگی قلب
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 .2-3-2بعد فرکتال
روشهــای مختلفــی بــرای بررســی هندســه رفتــار یــک سیســتم وجــود دارد کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا
بعــد فرکتــال اســت .اصــوالً دو نــوع بعــد وجــود دارد :ابعــاد اقلیدســی (که همــه اعداد صحیــح هســتند) و ابعاد
فرکتالــی (کــه اعــداد غیــر صحیــح هســتند) هندســه رفتــار سیســتمهای زیســتی فرکتالــی اســت نــه اقلیدســی.
بعــد فرکتــال الگوریتمــی اســت که میــزان خودشــباهتی و پیچیدگی ســیگنال را تعییــن میکند .برای محاســبه
الگوریتــم بعــد فرکتــال هیگوچــی ،از تعریفــی بــه نــام طــول منحنــی استفادهشــده اســت و ایــن طولهــا از
ســریهای زمانــی جدیــد کــه از ســری زمانــی اصلــی تولیــد میشــود محاســبه میشــود( .پادیــال و مولینــا،
3
 ،2018صــص  2)11-10و (گومــز و همــکاران ،2017 ،ص)3 .
1

 .4-2بررسی ویژگیها
پــس از بهدسـتآوردن دادههــای بعــد همبســتگی و بعــد فرکتــال هیگوچــی بــرای هــر بخش (قلــب ،نیمکره
ـده ،4در نرمافــزار spss
راســت و نیمکــره چــپ) و در هــر مرحلــه ،بــا اســتفاده از آزمــون  tنمونههــای جفــت شـ 
بــه بررســی معنــاداری دادههــای هــر مرحلــه پرداختیــم .ازنظــر آمــاری معنـیداری ،مقــدار درســت نمایــی بیــن
دو یــا چنــد متغیــر اســت کــه بــه دلیلــی غیــر از شــانس یــا تصادفــی بــودن بــه هــم ربــط پیــدا میکننــد؛ بنابراین
در آزمــون  tکــه یــک نــوع آزمــون آمــاری معنــاداری اســت ،یــک مقــدار بــه نــام ( p-valueبــا اســتفاده از
یــک تابــع توزیــع) محاســبه میشــود کــه اگــر ایــن مقــدار کمتــر از ( 0.05صحــت  )%95باشــد یعنــی تنهــا 5
درصــد و یــا کمتــر از آن ایــن احتمــال وجــود دارد کــه نتایــج حاصــل بهصــورت تصادفــی و از روی شــانس
بهدسـتآمده باشــد احتمــال اینکــه دادههــا و دادههــا مرتبــط هســتند .درواقــع ایــن مقــدار بــه محقــق کمــک
میکنــد کــه بــدون مراجعــه بــه جــداول توزیعهــای آمــاری بتوانــد در موردقبــول کــردن یــا نکــردن فرضیــه
خــود تصمیمگیــری کنــد؛ و در بررســی وجــود داشــتن یــا نداشــتن تفاوتهــای معنــادار بیــن میانگیــن دو
گــروه بــه محقــق کمــک کنــد ،تفاوتهایــی کــه میتواننــد نشــاندهنده وجــود ویژگیهــای خــاص باشــند.
بهعنوانمثــال «آیــا بیــن دادههــای قلــب در حالــت قبــل و پــس از پخــش قــرآن ارتبــاط معنــاداری ازلحــاظ
آمــاری وجــود دارد؟ بلــه یــا خیــر ».درصورتیکــه مقادیــر بهدســتآمده ( )p-valueکمتــر از  0.05باشــد
1. Fractal Dimension
2. Ruiz-Padial & Ibáñez-Molina
3.Gomes, et al
4. Paired sample t-test
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میتــوان گفــت آوای قــرآن کریــم عاملــی تأثیرگــذار در توزیــع دادههــای قلبــی اســت؛ امــا باید توجه داشــت
کــه ایــن آزمــون نمیتوانــد در خصــوص چگونگــی تعامــات جامعــه یا متغیــر موردنظــر اطالعــات جامعی را
در اختیــار مــا قــرار دهــد و صرفـاً بــرای تضمیــن کیفیــت نتایــج آزمــون و یــا صحهگــذاری روشهــای آزمون
اســتفاده میشــود.
ســپس بــا رســم نمــودار هیســتوگرام (نمــودار فراوانــی) بعــد همبســتگی و منحنــی نرمــال آن بــه بررســی
چولگــی (تمایــل نمــودار بــه ســمت چــپ یــا راســت) و کشــیدگی (ارتفــاع نمــودار) پرداختــه شــده اســت.
انحــراف از مقــدار نرمــال ارتفــاع توزیــع دادههــا باعــث ایجــاد کشــیدگی مثبــت (ارتفــاع زیــاد) و یــا منفــی
(ارتفــاع کــم) میشــود .همچنیــن چولگــی میــزان انحــراف منحنــی توزیــع دادههــا را از مقــدار نرمال به ســمت
راســت (چولگــی منفــی) یــا ســمت چــپ محــور افقــی (چولگــی مثبــت) نشــان میدهــد؛ بنابرایــن هــر چــه
مقــدار چولگــی و کشــیدگی از صفــر بیشــتر شــود عــدم تقــارن بیشــتر میشــود.
بهعنوانمثــال ،همانطــور کــه در شــکل  9مالحظــه میشــود نمــودار هیســتوگرام و منحنــی نرمــال بــرای
ابعــاد همبســتگی دادههــای قلبــی داوطلــب شــماره  17در حــاالت مختلــف ترســیم شــده اســت .حال اگــر بازه
نمــودار در محــور افقــی و ارتفــاع آن در شــکل مشــاهده شــود مشــخص اســت کــه با یکدیگــر تفــاوت دارند.
بــرای درک بهتــر از اینکــه ایــن منحنیهــا تــا چــه حــد بــا منحنــی حالــت نرمــال تفــاوت دارنــد بــه مقادیــر
چولگــی و کشــیدگی جــدول  3توجــه شــود.
جدول  :3مقادیر چولگی و کشیدگی بعد همبستگی برای شخص  17در بخش قلب در حاالت مختلف
مقدار بعد همبستگیدر
شماره سوژه حاالتمختلف
17

چولگی
کشیدگی

متغیر

CR_EKG_B
(قبل از پخش قرآن)

CR_EKG_WV
(حین پخش قرآن)

CR_EKG_WNV
(بعد از پخش قرآن)

-۰٫۳۴۹
-۰٫۲۸۲۱۹

-۰٫۲۶۷
-۰٫۱۳۴

-۰٫۳۴
۰٫۲۸۲۳۷

شکل  :7نمودار هیستوگرام ابعاد همبستگی و منحنی آن در بخش قلب در حاالت مختلف برای شخص 17
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 .5-2بررسی صحت طبقهبندی بهوسیله ماشین بردار پشتیبان
الگوریتــم ماشــین بــردار پشــتیبان اولیــن بــار در ســال  1963توســط والدمیــر و پنیــک ابــداع شــد .در یــک
فراینــد یادگیــری کــه شــامل دو کالس اســت هــدف  svmپیــدا کــردن بهتریــن تابــع بــرای طبقهبنــدی و
جــدا کــردن مجموعــه دادههــا از یکدیگــر بــود .بــرای بررســی صحــت تفکیــک حــاالت مختلــف از شــبکه
عصبــی  svmاز نرمافــزار «رپیدماینــر» اســتفاده شــد .بــرای ایــن منظــور ســه ویژگــی ابعــاد فرکتــال هیگوچــی،
واریانــس و میانگیــن بعــد همبســتگی انتخــاب شــده و در هــر بخــش بــا اســتفاده از  svmباالتریــن درصــد
صحــت طبقهبنــدی بــه دســت آمــد کــه بــا توجــه بــه نتایــج ،درصــد صحتهــای بهدس ـتآمده مربــوط
بــه ویژگیهــای میانگیــن بعــد همبســتگی و فرکتــال هیگوچــی دارای بیشــترین دقــت طبقهبنــدی هســتند.
درواقــع ایــن فعالیــت نشــان میدهــد کــه آوای قــرآن تــا چــه حــد بــر بخشهــای مختلــف تأثیــر داشــته اســت،
بدیهــی اســت هرچــه تأثیــر آن بیشــتر باشــد تفــاوت دادههــا نیــز بیشــتر شــده و صحــت طبقهبنــدی افزایــش
مییابــد .توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه حداقــل و حداکثــر دامنــه صحــت طبقهبنــدی بســتگی
بــه ویژگیهــای انتخابشــده و تعییــن پارامترهــای طبقهبنــد ماشــینبردار پشــتیبان (ماننــد پارامتــر  ،cنــوع
کرنــل ،تعــداد مجموعههــای آزمــودن و آمــوزش) دارد کــه در اینجــا از توضیحــات اضافــی در خصــوص
پارامترهــای ماشــینبردار پشــتیبان صرفنظــر شــده اســت ،بنابرایــن اگــر هرکــدام از ایــن پارامترهــا تغییر کنند
صحــت دامنــه طبقهبنــدی هــم تغییــر خواهــد کــرد ،یعنــی اگــر ایــن پارامترهــا درســت انتخــاب نشــوند شــاید
بتــوان گفــت «حداقــل دامنــه میتوانــد حتــی صفــر هــم در نظــر گرفتــه شــود ».و همینطــور ایــن موضــوع در
خصــوص بیشــترین دامنــه هــم صــدق میکنــد و ایــن موضــوع یکــی از نــکات ضعــف اســتفاده از طبقهبنــد
ماشــینبردار پشــتیبان نیــز بهحســاب میآیــد( .وزیــری و المــاس گنــج ،1387 ،ص.)363 .
 .3نتایج
مشخصاتشرکتکنندگان:
جنسیت تمامی شرکتکنندگان زن است.
عمل ثبت سیگنال در سال  97صورت گرفته است.
ســیگنال ثبتشــده از نفــرات بــا شــماره  3،4،5،6،7،9،20،36،47،59بــه دلیــل کیفیــت ضعیــف ســیگنال
مــورد پــردازش قــرار نگرفتــه اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از داوطلبــان ســن  26ســال داشــتهاند امــا از ســیگنال آنهــا استفادهنشــده اســت
بنابرایــن در معرفــی بــازه ســنی در نظــر گرفتــه نشــدهاند.
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جدول  :4مشخصات شرکت کنندگان
نام و نام خانوادگی
ز .ج.
ن.خ.
ف.ف.
س.ب
پ.پ.
ن.ص.
ز.ق.
ف.س.
ح.ح.
پ.خ.
ر.ش.
ن.ر.
ف.فض.
س.ز.
ق.خ.
م.د.
ح.چ.
م.ب.
س.م.
س.م.
ت.ن.
م.ر.
ا.ع.
ف.پ.
م.ک.
س.س.
ح.ج.
ف.آ.
ح.م.
ف.ق.

رشتهتحصیلی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
بهداشت
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
علوم ورزشی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی

سن
۲۳
۲۲
۲۳
۲۳
۲۲
۲۲
۲۲
۲۳
۲۲
۲۲
۲۲
۲۲
۲۲
۲۲
۲۱
۲۳
۲۲
۲۲
۲۲
۲۱
۲۴
۲۱
۲۲
۲۲
۲۳
۲۳
۲۳
۲۲
۲۱
۲۱

نام و نام خانوادگی
ک.م.
ز.ن.
م.س.
ش.م.
ن.ق.
ف.ا.
ز.ح.
ز.ر.
ن.نم.
ع.ب.
ا.ک.
ز.ه.
ف.م.
م.ش.
م.ش.
ز.ع.
ز.م.
ز.ا.
س.ا.
ز.م.
ز.غ.
ز.ب.
ف.ا.
م.ت.
ن.ا.
ف.م.
ل.د.
ن.ع.
ف.ح.
ف.حس.

رشتهتحصیلی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
الهیات
مهندسی برق
مهندسیپزشکی
مهندسی برق
الهیات
روانشناسی
مهندسیپزشکی
مدیریت مالی
مدیریت مالی
مهندسیپزشکی
حقوق
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مدیریتبازرگانی
الهیات
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
مهندسیپزشکی
زبانانگلیسی
حقوق
مدیریت
علوم ورزشی
مدیریت مالی
هنر
کودک یاری
حسابداری

سن
۱۹
۲۱
۲۲
۲۲
۲۲
۲۲
۲۶
۱۹
۲۲
۲۲
۲۱
۲۲
۲۳
۱۹
۲۰
۱۹
۲۰
۱۹
۲۳
۲۴
۱۹
۲۱
۲۲
۲۲
۲۲
۲۲
۲۶
۱۹
۲۲
۲۲

در ایــن تحقیــق بــه بررســی تأثیــر تــاوت قــرآن بــر ســیگنال مغــزی و تعامــل بیــن ســیگنال قلــب و مغــز
پرداختــه شــده اســت .ثبــت همزمــان ســیگنال قلبــی و مغــزی از  50دانشــجوی دختــر د ر محــدوده ســنی
 19تــا  24ســال صــورت گرفتــه اســت همچنیــن میانگیــن ســن افــراد شــرکتکننده  21/66بــا انحــراف
معیــار  1/38بــوده اســت.
توجــه شــود کــه بــا توجــه بــه فیزیولــوژی ،مغــز دارای دونیــم اصلــی اســت کــه باوجــود انســجام و
مرتبــط بــودن بخشهــای مختلــف در آن هــر قســمت از مغــز وظایفــی را انجــام میدهــد کــه بهمنظــور
ثبــت ســیگنال از آن بایــد مکانــی را انتخــاب میکردیــم کــه هــم اطالعــات دقیقتــری ارائــه دهــد و هــم
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اســتفاده بهینــه در زمــان و نحــوه ثبــت (تعــداد کانالهــای کمتــر) را داشــته باشــد بــه همیــن دلیــل تنهــا دو
کانــال مغــزی انتخــاب شــد کــه نمایانگــر نیمکرههــای مغــزی اســت .در خصــوص آنالیزهــای آمــاری
باوجوداینکــه دو کانــال مغــزی انتخابشــده اســت همانطــور کــه مشــاهده میشــود عملکــرد کلــی
دونیــم کــره یکســان اســت و مغــز رفتــار مشــابهی را از خــود نشــان میدهــد امــا وجــود تفــاوت انــدک
بیــن ایــن دونیــم کــره میتوانــد نشــان دهــد کــه کــدام ناحیــه از مغــز در واکنــش بــه مســائل مختلــف مثـ ً
ا
شــنیدن صــوت قــرآن کریــم ،فعالتــر میشــود.
ایــن موضــوع بــه ایــن معنــی نیســت کــه ســایر نقــاط مغــز از خــود واکنشــی نشــان نمیدهنــد ،چراکــه
مجموعـهای از تعامــات و فعالیتهاســت کــه ایــن عکسالعمــل را پدیــد مـیآورد؛ بنابرایــن در بررســی
ســیگنالهای مغــزی ،بهطــور جداگانــه نتایــج نیمکــره راســت و چــپ نیــز شــرح دادهشــده اســت؛ کــه
نتایــج آن بــه ایــن صــورت اســت:
 )1بــا بررســی ابعــاد همبســتگی هــر شــخص در حــاالت مختلــف ،با اســتفاده از آزمــون  tجفــت نمونهای،
نمایــان شــد کــه در قلــب ،بیشــترین ارتبــاط معنــادار ازلحــاظ آمــاری ،بیــن حــاالت قبــل و بعــد از پخــش
قــرآن اســت ،همچنیــن در نیمکــره چــپ مغــز ،بیــن حــاالت قبــل و حیــن پخــش قــرآن بیشــترین ارتبــاط
معنــادار ازلحــاظ آمــاری وجــود دارد( .جــدول شــماره  )4ایــن ارتبــاط معنــادار بیــن ایــن حــاالت بــه ایــن
معناســت کــه میانگیــن ســیگنالهای مغــزی و قلبــی در ایــن حــاالت بــا یکدیگــر فــرق دارنــد امــا ایــن
تفــاوت اتفاقــی و یــا تصادفــی نیســت بلکــه رابطـهای بیــن ایــن دو حالــت وجــود دارد کــه باعــث تغییــر در
فعالیــت الکتریکــی ایــن بخشهــا شــده اســت.
نیمکره چپ مغز
نیمکره راست مغز

WV-WNV

B-WNV

B-WV

۴
۴
۱۸

۲
۳
۳۱

۲۳
۲
۱۶

حالت
مغز

بخش

قلب

جدول  :5تعداد مقادیر معنادار ابعاد همبستگی در هر بخش بین حاالت مختلف برای ( p<0.05راهنما: B-WV :
قبل و حین پخش قرآن  : B-WNVقبل و پس از پخش قرآن  : WV-WNVحین و پس از پخش قرآن)

 )2بــا بررســی ابعــاد فرکتــال هیگوچــی در هــر بخــش مشــخص شــدکه در نیمکــره ســمت چــپ مغــز بین
حالــت قبــل و حیــن پخــش قــرآن ،همچنیــن حیــن و پــس از پخــش قــرآن ارتبــاط معنــاداری ()p<0.05
وجــود دارد .در نیمکــره ســمت راســت بیــن حالــت قبــل و حیــن پخــش قــرآن ارتبــاط معنــاداری وجــود
دارد.
در قلــب بیــن حالــت حیــن و بعــد از پخــش قــرآن ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد (جــدول )5؛ یعنــی
تفــاوت دادههــای ســیگنال در ایــن حــاالت بهصــورت تصادفــی نیســت و میتــوان از ایــن شــاخص بــرای
جداســازی دادههــای شــخص در حــاالت مختلــف اســتفاده کــرد.
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جدول  :6مقادیر معنادار ابعاد فرکتال در هر بخش بین حاالت مختلف که مقادیر ( )p < 0.05قابلقبول است.
بخش
حالت
مقدار p

نیمکره چپ مغز

B-WV

B-WNV

۰٫۰۰۱

۰٫۲۰۵

نیمکره راست مغز

WV_WNV

B_WV

B_WNV

۰٫۰۱۹

۰٫۰۱۷

۰٫۱۸۹

قلب

WV_WNV

B_WV

B_WNV

WV_WNV

۰٫۳۳۸

۰٫۱۹۸

۰٫۶۳۱

۰٫۰۴۴

بهطورکلــی میانگیــن دو معیــار چولگــی و کشــیدگی بعــد همبســتگی در مغــز در هنــگام پخــش قــرآن بــه
کمتریــن مقــدار خــود یعنــی نزدیــک بــه حالــت نرمــال میرســد و ایــن بیانگــر توزیــع همبســتگی یکســان ،بــه
عبارتــی پراکندگــی یکســان دادههــا در مغــز اســت کــه میتوانــد نشــاندهنده باالتریــن حــد کارآیــی مغــز
باشــد؛ امــا در قلــب کمتریــن مقــدار چولگــی و کشــیدگی (نزدیــک بــه حالــت نرمــال) بعــد از پخــش قــرآن
اســت کــه نشــاندهنده تأثیــر فــراوان آن بــر قلــب و عملکــرد بهینــه آن در بــدن اســت.

شکل  :8تفکیک جزئی میانگین مقادیر چولگی و کشیدگی حاالت مختلف در هر بخش از کوچک به بزرگ

زمانــی کــه ابعــاد همبســتگی نیمکــره راســت ،چــپ و قلب برحســب یکدیگــر رســم شــد ،دایــرهای دور آن
رســم شــد تــا تمــام دادههــا را دربرگیــرد ،بــا بررســی تمــام ســوژهها دریافــت شــد کــه در اکثریــت مواقــع در
حالــت پخــش قــرآن مســاحت آن کمتــر شــده اســت.
بــا اســتفاده از الگوریتــم هیگوچــی دریافــت شــد کــه هنــگام پخــش قــرآن بهطــور میانگیــن بعــد فرکتــال
دونیــم کــره مغــز بــه طــرز قابلتوجهــی افزایــش مییابــد و پـسازآن کاهــش پیــدا میکنــد امــا ایــن کاهــش
همچنــان بیشــتر از حالــت معمولــی شــخص اســت؛ امــا در خصــوص قلــب ایــن موضــوع کام ـ ً
ا برعکــس
اســت ،درواقــع بعــد فرکتــال قلــب هنــگام پخــش قــرآن کاهــش مییابــد و پ ـسازآن افزایــش مییابــد.
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شکل  :9مقایسه میانگین بعد فرکتال هیگوچی به ترتیب از راست به چپ در بخشهای قلب ،نیمکره راست و
نیمکره چپ

در طبقهبنــد ماشــینبردار پشــتیبان (بــا ویژگیهــای میانگیــن بعــد همبســتگی و فرکتــال هیگوچــی) در
نیمکــره چــپ مغــز و قلــب بیشــترین درصــد صحــت بهدس ـتآمده بــه ترتیــب  67/5درصــد و  63درصــد
بیــن حالــت پخــش و بعــد از پخــش قــرآن اســت؛ و کمتریــن درصــد صحــت ( 49درصــد بــا ویژگیهــای
میانگیــن و واریانــس بعــد همبســتگی) در نیمکــره راســت و بیــن حــاالت قبــل و حیــن پخــش قــرآن اســت.
همچنیــن در نیمکــره راســت بیــن حالــت قبــل و حیــن پخــش قــرآن بیشــترین درصــد صحــت  65درصــد
اســت؛ کــه نشــانگر تفــاوت معنــادار ســیگنالهای مغــزی و قلبــی بیــن ایــن دو حالــت اســت .باوجــود اینکــه
درصــد صحــت طبقهبنــدی بهوســیله  svmبیــن مراحــل مختلــف در هــر بخــش پاییــن بوده اســت امــا میانگین
درصــد صحــت بیــن حــاالت قبــل و بعــد از پخــش قــرآن در نیمکــره راســت و قلــب رقــم باالتــری را بــه خود
اختصــاص داده اســت .همچنیــن در نیمکــره چــپ مغــز میانگیــن باالتریــن درصــد صحــت بیــن حــاالت حین
پخــش قــرآن و بعــدازآن اســت.
جدول  :7جدول صحت طبقهبندی دادگان هر دو مرحله نسبت به هم در هر بخش
بخش
نیمکره چپ

نیمکره راست

قلب

درصد صحت با ویژگیهای
مختلف
بین دو مرحله

()B, WV
()B, WNV
()WV, WNV
()B, WV
()B, WNV
WV, WNV
B, WV
B, WNV
WV, WNV

میانگین و واریانس بعد
همبستگی

میانگین بعد همبستگی و
فرکتالهیگوچی

واریانس بعد همبستگی و
فرکتالهیگوچی

میانگینصحتطبقهبندی
در هر حالت

۵۶
۶۴
۵۵
۴۹
۵۸
۵۰٫۸۳
۵۹
۵۸٫۵۷
۵۴٫۱۳

۵۹
۵۶٫۵۱
۶۷٫۵
۵۲
۵۳٫۷۵
۵۶
۵۷
۶۱
۶۳

۵۷
۵۷٫۱۴
۶۴٫۹۲
۶۵
۵۶٫۶۷
۵۶
۵۳
۵۲
۵۲

۵۷٫۳۳
۵۹٫۲۱
۶۲٫۴۷
۵۵٫۳۳
۵۶٫۱۴
۵۴٫۲۷
۵۶٫۳۳
۵۷٫۱۹
۵۶٫۳۷
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 .۶بحث و نتیجهگیری
طبــق نتایــج بهدس ـتآمده در بخــش قبــل در هنــگام گوشفــرادادن بــه آوای قــرآن کریــم بعــد فرکتــال
ســیگنال الکتریکــی مغــز افزایشیافتــه اســت کــه ایــن موضــوع نشــاندهنده تغییــر الگــوی تعامــات بیــن
بخشهــای مختلــف مغــز و کارآیــی آن در ایــن حالــت اســت؛ در مرحلــه دوم ،حالــت بعــد از پخــش
قــرآن ،الگــوی تغییــرات بعــد فرکتــال تغییــر میکنــد امــا ایــن تغییــر همچنــان باحالــت معمولــی متفــاوت
اســت.بهعنوانمثال در مقالــه رویــز 1و همــکاران بــا عنــوان بعــد فرکتــال ســیگنال مغــزی افــراد در طــی یــک
مداخلــه ،پخــش کلیپهایــی بــا محتــوای احساســی افزایشیافتــه اســت؛ امــا در ایــن مقالــه پردازشهــای
فرکتالــی مســتقیماً بــر روی دادههــای قلبــی انجامنشــده اســت بلکــه پردازشهــا بــر روی تغییــرات ضربــان
قلــب اعمالشــده اســت امــا در پژوهــش حاضــر بعــد فرکتــال ســیگنال قلبی محاسبهشــده اســت و قابلمقایســه
بــا نتایــج ایــن بخــش از مقالــه ذکرشــده نیســت .در قلــب میــزان خود شــباهتی و پیچیدگــی ســیگنال در مرحله
دوم ،حیــن پخــش قــرآن ،کاهــش مییابــد کــه میتوانــد احســاس خــاص و یــا حالــت آرامــش افــراد را در
هنــگام گــوش فــرادادن بــه آوای الهــی توجیــه کنــد کــه در قــرآن کریــم در آیــه «الابذکــرهللا تطمــن القلــوب»2
بــه ایــن موضــوع اشارهشــده اســت و بیانگــر ایــن اســت کــه یــاد پــروردگار عالمیــان باعــث اطمینــان قلبــی و
آرامــش میشــود .پـسازآن بــا بررســی رابطــه بیــن ابعــاد همبســتگی نیمکرههــای مغــز و قلــب دریافتیــم کــه
همبســتگی ایــن دو در حالــت پخــش قــرآن در اکثریــت افــراد بیشــتر شــده اســت ،بــه ایــن معنــا کــه بــازه ابعاد
همبســتگی کمتــر شــده و دادههــا منســجمتر میشــوند و تعامــل بیــن قلــب و نیمکرههــای مغــز افزایــش
مییابــد .بهعنوانمثــال در مقال ـهی خانــم ربانــی مــه موئــی و همــکاران بــه ایــن موضــوع اشارهشــده اســت
کــه در حیــن پخــش قــرآن همبســتگی دادههــای مغــزی افزایــش داشــته اســت .درنهایــت نشــان داده شــد کــه
تعامــات بیــن قلــب و مغــز انســانها در طــی مداخلــه افزایشیافتــه اســت کــه همچنیــن ایــن موضــوع در کالم
امیرالمؤمنیــن امــام علــی (ع) ،در قســمت مقدمــه بــه آن اشارهشــده اســت ،مشــاهده میشــود؛ بنابرایــن بــا توجه
بــه تأثیــرات فــراوان مشاهدهشــده امیــد اســت کــه بــرای انــس و الفــت بــا ایــن کتــاب الهــی اهتمــام بیشــتری
بکنیــم و هنــگام گــوش دادن بــه ایــن نــوای الهــی بــه عظمــت و بزرگــی آن توجــه داشــته و درآیــات الهــی
آن تدبــر کنیــم .پیشــنهاد میشــود در تحقیقــات بعــدی ،عــاوه بــر بررســی تأثیــر آوا ،بــه بررســی تأثیــر درک
آگاهانــه از معانــی و همچنیــن مکانــی کــه در آن ثبــت ســیگنال انجــام میشــود پرداختــه شــود؛ بهعنوانمثــال
تأثیــر تــاوت قــرآن کریــم در حــرم مطهــر ائمــه معصــوم (ع) انجــام گیــرد.
سپاسگزاری
اکنونکــه بــه یــاری پــروردگار و یــاری و راهنمایــی اســتادان بــزرگ موفــق بــه پایــان ایــن پژوهــش شــدهایم وظیفــه
خودمــان دانســته کــه نهایــت سپاســگزاری را از تمامــی دانشــجویان محتــرم پردیــس رضــوان دانشــگاه بینالمللــی امام
رضــا (ع) و معاونــت محتــرم فرهنگــی دانشــگاه کــه در ثبــت ســیگنال حیاتــی بــه ما کمــک کردهانــد ،بــه عملآوریم.
1. Ruiz-Padial
 .2آیه  28سوره رعد
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چکيده
اســلوب اعتــراض ،یکــی از ســبکهای گفتمانــی پرکاربــرد قــرآن کریــم بــه شــمار میآیــد .در ایــن تحقیــق
بــا بازخوانــی و جســتاری تفصیلــی در دامنــه کتــب تفســیری و ادبــی ،کاربــرد وســیع جمــات معترضــه در
قــرآن و گونههــای آن نمایانــده شــده اســت ســپس بــا دســتهبندی منظــم و نیــز تفکیــک جمــات معترضــه
تــک غرضــی از چنــد غرضــی ،اغــراض کلــی نهفتــه در آیــات شناســایی ،بررســی و مستندســازی شــدهاند،
آنگاه چهــار غــرض تأکیــد ،دفــع خطــور ذهنــی ،تقریــر و رد کالم کافــران دارای بیشــترین کاربــرد دانســته
شــدهاند .هــدف از پژوهــش حاضــر پاســخ بــه چرایــی اســتفاده از ســبک بیانــی اعتــراض در قــرآن کریــم و نیز
حــل ابهــام عــدم تناســب و ارتبــاط میــان آیــات معترضــه و دیگــر آیــات اســت .ایــن پژوهــش از نــوع تحلیلــی
ـ توصیفــی بــوده و طــی آن ضمــن یافتــن حــدود بیســت مــورد از اغــراض جمــات معترضــه و بررســی آنهــا
ثابــت میشــود کــه اطنــاب حاصــل از اســلوب اعتــراض در قــرآن کریــم کامـ ً
ا هدفمنــد و در جــای خــاص
خــود بــوده و طبــق مقتضــای حــال بــه کار رفتــه اســت و از لحــاظ کمــی و کیفــی بســیار فراتــر از اســالیب بــه
کار رفتــه در متــون نظــم و نثــر عربــی اســت ،همچنیــن از مهمتریــن عوامــل اعجــاز ادبــی ،بیانــی و محتوایــی
قــرآن کریــم بــه شــمار مـیرود.
کلید واژهها :اعتراض در قرآن ،اسلوب اعتراض ،اغراض اعتراض ،آیات معترضه ،فوائد جمله معترضه
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 .1مقدمه
یکــی از وجــوه اعجــاز قــرآن کــه همــواره مــورد بحــث و گفتگــوی قــرآن پژوهــان و دانشــیان بالغــت بــوده
اســت ،اعجــاز بیانــی اســت (جرجانــی 1422،ق ،ص300.؛ خطابــی 2008 ،م ،ص24 .؛ بنــت الشــاطی 2004 ،م،
ص100.؛ معرفــت 1428 ،ق ،ج  ،4ص28 .؛ طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  ،1ص 68 .و خویــی 1422،ق ،صص)45 - 44 .
کــه میتــوان آن را فراگیرتریــن و مهمتریــن وجــه در حــوزه اعجــاز دانســت (محمــدی ،1394 ،ج  ،1ص.)187 .
اعجــاز بیانــی در یــک معنــای عــام ،شــامل چنــد جنبــه میشــود :گزینــش کلمــات ،جملهبنــدی ،ســبک و
شــیوه بیــان و نظــم آهنــگ قــرآن (محمــدی ،1394 ،ج  ،1صــص 187 .ـ  202و مــؤدب ،1390،صــص - 160
 167و ســامی محمدهشــام 2006 ،م ،ص )29 .امــا اعجــاز بیانــی مـ ّد نظــر بــه ایــن معناســت که نظام ســاختاری،
اســلوب بیانــی و ســبک چینشــی آیــات بــه بهتریــن نحــو و در اوج بالغــت و بــا ویژگیهــای فــوق بشــری نازل
شــده و بینظیــر اســت.
قــرآن کریــم بــا اینکــه کالم خداونــد و کتــاب وحیانــی اســت ولــی بــه یک معنــا ،متنی بشــری اســت چراکه
ســاختار زبانــی آن همــان ســاختار زبــان عربــی اســت امــا ســبک خاصــی کــه باعــث شــده اصطــاح زبــان
بــر ایــن متــن حمــل شــود ،ریشــه در نگــرش مفســران دارد و آنهــا از ایــن ســو ،بــه بررســی اغــراض بالغــی
جمــات قــرآن روی آوردهانــد (دهقانــی ،1396 ،ص)40.؛ بیگمــان یکــی از عناصــر اعجــاز بیانــی قــرآن،
اغــراض بالغــی و اهــداف نهفتــه در آیــات قــرآن کریــم اســت چــرا کــه ترتیــب آیــات ،توقیفــی اســت.
نظــم بیمثــال و اعجــاز بیانــی قــرآن در گــرو شــناخت انــواع اســلوبهای بیانــی و پیچیــده آن بــوده و
آشــنایی و درک صحیــح نظــم و ربــط حاکــم بــر پیکــره قــرآن کریــم بــدون آن امــکان پذیــر نیســت؛ بنابراین
مهمتریــن قــدم در یافتــن ریســمان منســجم و مرتبــط میــان آیــات ،مطالعــه قالبهــای گفتمانــی زبانشــناختی
اســت کــه از آن بــه انــواع اســالیب بیانــی تعبیــر میشــود.
شناســایی و تطبیــق اکثــر اســلوبهای بیانــی قــرآن کریــم بــر عهــده دانــش بیــان و بدیــع اســت ،در مــواردی
نیــز بــا رویکردهــای زبــان شــناختی قابــل شــناخت اســت.
بــه جــرأت میتــوان بیــان کــرد کــه هیــچ یــک از آیــات قــرآن خالــی از صنعتهــا و اســلوبهای بالغــی
نیســتند و قــرآن کریــم بــه عنــوان معجــزه جــاودان ،ســردمدار تحقــق اوج بالغــت در کالم اســت.
در ایــن راســتا ،یکــی از قاعدههــای کلــی حاکــم بــر پیکــره قــرآن ،اســلوب اســتطراد اســت (ســیوطی1421،
ق ،ج  ،2ص)220 .؛ فهــم صحیــح اندیشـههای اصلــی قــرآن ،وابســته بــه شــناخت اندیشـههای اســتطرادی و
جــدا کــردن آنهــا از یکدیگــر اســت زیــرا در پــس پــرده اندیشـههای اســتطرادی ،هدفهایــی نهفتهانــد کــه
پــس از بازشناســی مــرز ایــن دو اندیشــه ،نمایــان میشــوند .اســلوب اعتــراض زیــر مجموعــه قاعــده اســتطراد
اســت و از احــکام آن پیــروی مــی کنــد (موالیینیــا 1383 ،ب ،ص 16 .و ســلطانی رنانــی ،1391،ص.)172 .
یکــی از صنعتهــای بالغــی کــه بــه عنــوان یــک ســبک و روش زبانــی قــرآن شــناخته میشــود ،اســلوب
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اعتــراض اســت (عبدالرئــوف و آزادی ،1390،ص)43 .؛ ابــن اثیــر میگویــد :جمــات معترضــه فراوانــی در
قــرآن کریــم وجــود دارد و هرکــدام مربــوط بــه موضوعــی هســتند (ابــن اثیــر ،بیتــا ج  ،3ص.)32 .
فهــم ارزش بالغــی اســلوب اعتــراض در گــرو تحقــق شــناخت تفصیلــی از اغــراض و وظایــف آن اســت
چراکــه شــأن اعتــراض ،مناســبت بــا ســیاق کالم و مطابقــت بــا مقــام و مقتضــای حــال اســت البتــه برخــی در
صــدد برقــراری ارتبــاط و اتصــال میــان آیــات ایــن چنینــی بــر آمدهانــد تــا ناهماهنگــی ظاهــری را برطــرف
کننــد ولــی ایــن تالشهــا بیهــوده بــوده و بایــد در پــی اغــراض نهفتــه در جمــات معترضــه بــود.
بُعــد اغــراض اســالیب اعتــراض در قلمــرو آیــات قــرآن گســتردهتر از اغراضــی اســت کــه در حــوزه ادب و
بــه ویــژه دانــش بالغــت شناســایی شــدهاند چــرا کــه فرمولهــای کالمــی کارآمــد در ســاختارهای نظــم قرآن
بســیار وســیعتر از متــون نظــم و نثــر عربــی اســت (موالیــی نیــا 1383 ،ب ،ص.)185 .
بــا توجــه بــه شــبهه افکنیهــای برخــی جاهــان و معانــدان کــه منکــر اعجــاز بیانــی قــرآن و مدعــی عــدم
ارتبــاط و از هــم گســیختگی اجــزای بــه هــم پیوســته آیــات شــدهاند و در پــی اثبــات تنافــی جمــات معترضــه
بــا نظــام ســاختاری قــرآن هســتند ،غرضشناســی در حــوزه جمــات معترضــه بــرای پاســخ گویــی به ایــن نوع
شــبهات و دفــاع از اعجــاز بیانــی قــرآن ،بســیار ضــروری اســت.
در ایــن پژوهــش بــا بازخوانــی و دســتهبندی خاســتگاهها ،اغــراض و فوائــدی کــه در تفاســیر و نگاشــتههای
بالغــی ناظــر بــه آیــات یــاد شــدهاند کوشــش شــده تــا برتــری ادبــی و اعجــاز بیانــی قــرآن کریــم از جنبــه
اســلوب اعتــراض نمایــان شــود.
بیشــک شناســایی و بررســی ایــن اغــراض و دانــش افزایــی مســتدل در ایــن زمینــه ،تأثیــر بســزایی در فهــم
آیــات قــرآن و تفســیر کالم الهــی دارد و اســرار بالغــی نهفتــه آن را روشــن میســازد و ابعــاد جدیــدی از
افقهــای ناپیــدای قــرآن و جنبههــای زیبایــی شــناختی آن را پیــش روی جوینــدگان معــارف قــرآن مینمایاند
و قــرآن را بــه صــورت یــک پیکــره نظاممنــد در راســتای هــدف تربیتــی و هدایتـیاش بــه تصویــر میکشــد،
هــم چنیــن پاســخی علمی بــه چراهــای روابط آیــات در عرصه مناســبت و انســجام ســاختاری فراهم مـیآورد
چــرا کــه اصلیتریــن عامــل پراکندگــی و نامنظــم بــه نظــر آمــدن آیــات ،اســتفاده از اســلوب اعتــراض اســت.
 .2پیشینه تحقیق و نوآوری پژوهش
در زمینـهی اســلوب اعتــراض در قــرآن کریــم پژوهشهــای محــدودی در قالــب مقالــه ،پایاننامــه و کتــاب
بــه انجــام رســیده اســت کــه بیشــتر آنهــا در کشــورهای عربــی نگاشــته و منتشــر شــدهاند.
که برخی از این تحقیقات عبارتاند از:
اســالیب بیانــی قــرآن کریــم ،تحلیــل و بررســی اســالیب ،جملههــای معترضــه در قــرآن کریــم بــر اســاس تفســیر
المیـزان و کشــاف ،داللــة الجملــة االعتراضیــه فی القــرآن الکریــم ،االعتراض فــی القــرآن الکریم مواقعــه و دالالته
فــی التفســیر ،االعتـراض فــی القــرآن الکریــم ،اســلوب االعتـراض فــی القــرآن الکریم مــن خالل الکشــاف ،جمله
معترضــه و تأثیــر بالغــی آن در قــرآن کریــم ،اســالیب اعت ـراض در قــرآن کریــم ،اســلوب اعت ـراض در بالغــت
قــرآن کریــم ،االعتـراض فــی القــرآن الکریــم و دالالتــه ،وظائــف االعتـراض و اســالیبه ،الوظائــف الترکیبیة للجمل
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المعترضــة بیــن لفظیــن مفردیــن فــی القــرآن الکریم.
عوامــل نقصــان مجمــوع تحقیقــات پیشــین عبارتانــد از :عــدم توجــه اصلــی بــه اعتــراض در خصــوص
عرصــه قــرآن ،عــدم تمرکــز بــر بررســی اغــراض و پرداختــن بــه مباحــث جانبــی (از جملــه بررســی نحــوی
و بالغــی اعتــراض ،تفــاوت اعتــراض بــا صنعتهــای مشــابه ،انــواع و ســاختارهای اســلوب اعتــراض ،مواضــع
وقــوع اعتــراض و  ،)...ذکــر انــدک و محــدود اغــراض و فراگیــر نبــودن نســبت بــه همــه جمــات معترضــه
قــرآن ،جزئــی نمــودن اغــراض بــا خصوصیــت مــوردی مضمــون آیــات و عــدم ذکــر منشــأ اعتراض به شــکل
ضابطــه کلــی و غــرض عــام ،اکتفــا بــه تطبیــق غــرض بــر یــک مثــال ،قابلیــت ادغــام بســیاری از عناویــن و . ...
ایــن کمبودهــا ،انگیــزه اصلــی نگارنــده بــرای ارائــه پژوهشــی نــو در ایــن زمینــه شــده اســت؛ متمرکــز کردن
پژوهــش بــر اغــراض اســلوب اعتــراض در خصــوص آیــات قــرآن ،ارائــه اغــراض بــه شــکل ضابطــه کلــی و
نیــز افــزودن بــر اغــراض و یافتــن بیســابقه بیســت غــرض ،از وجــوه تمایــز پژوهــش حاضــر بــا پژوهشهــای
هــم ســنخ اســت .هــم چنیــن پرداختــن بــه بیــش از  80نمونــه از آیــات معترضــه ،فراگیــری و قابلیــت تطبیــق
اغــراض مذکــور بــر اکثــر جمــات معترضــه قــرآن و شــمول دائــره مطالعاتــی بــر کتب تفســیر و علــوم قرآنی
شــیعه و اهــل ســنت و تألیفــات مرتبــط بــا حــوزه اعجــاز ،نظــم و ســاختار و ســبک شناســی قــرآن را میتــوان
از ویژگیهــای ایــن نوشــتار بــه شــمار آورد.
 .3اعتراض در لغت و اصطالح
اعتــراض از ریشــه (ع ر ض) مشــتق شــده و در لغــت بــه معنــای عــارض شــدن و مانــع گشــتن اســت ماننــد تختــه
چوبــی کــه در رودخانــه مانــع شــود( .جوهــری 1404،ق ،ج  ،4ص 1084 .و ابن منظــور 1414 ،ق ،ج  ،7ص.)168 .
اعتــراض از انــواع اطنــاب بــوده و در اصطــاح آن اســت کــه یــک جملــه یــا بیشــتر در میــان یــک کالم یــا
دو کالمــی کــه معنایــی بــه هــم پیوســته دارنــد آورده شــود و محلــی از اعــراب نداشــته باشــد و بــه شــرطی کــه
بــرای دفــع ایهــام نباشــد (ابــن جنــی 1990 ،م ،ج  ،1ص335 .؛ ابــن هشــام 1410 ،ق ،ج  ،2ص506 .؛ تفتازانــی،
 1416ق ،ص 296 .و تفتازانی ،1376 ،ص179 .؛ ســیوطی 1421 ،ق ،ج  ،2ص )128 .البته الزم نیســت در میانه
کالم واقــع شــود بلکــه حتــی اگــر در پایــان کالم بیاییــد نیــز مصــداق اســلوب اعتــراض خواهــد بود لذا شــامل
برخــی صــور تذییــل هــم میشــود (مغربــی 1412 ،ق ،ص.)246 .
در قــرآن کریــم نیــز آیــات تقطیعــی کــه دو شــرط پیوســتگی نزولــی و موضوعــی را ندارنــد و در ســیاق آیات
نمیگنجنــد و دارای معنایــی اســتقاللی هســتند جمــات معترضه بــه شــمار میآینــد (پیروزفــر ،1392 ،ص.)86 .
 .4کاربرد جمله معترضه در قرآن
در قــرآن کریــم ،نزدیــک بــه شـشصد بــار از اســلوب اعتــراض اســتفاده شــده اســت کــه حجم گســتردهای
از آیــات را فــرا میگیــرد.
مــوارد کاربــرد اســالیب اعتــراض از نظــر جایــگاه وقــوع را بــا یــک دســتهبندی منظــم ،میتــوان بــه ده نــوع
غالبــی تقســیم کرد:
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میــان شــرط و جــواب؛ ماننــد« :فـ�إن َلــم َتفعَ ُلـوا – َو َلــن َتفعَ ُلـواَ -فا َّت ُقـوا الن ََّار ا ّلـِـی َوُق ُودهــا ال ّنـ ُـاس و احلِ جـ َـارة» ( /24بقرة)
ـان �آیـ ٍـة – َو ُهللا أ�عـ َ ُـم ِبــا ُیـ َ ّـز ُل – قاُلـوا ا َّنــا انـ َـت ُمفـ َ ٍـر» ( /101نحــل) و ماننــد « َفــ� َذا ا ْن َشـ َّق ِت
و ماننــد «اذا ب َّدلنــا �آیـ ًـة مَ ـ َ
إ
ُ
َ
ا َّلسـ ُـاء َفاكَنـ ْـت َ ْور َد ًة َك ّ ِدلهـ ِـان َ -فِبـ�أ ِ ّي � آ ِالء َ ِ ّبركــا تُكـ ِّـذ ِابنَ -ف َي ْومَ ِئــذٍ ال ُي ْ�سـئ َُل َعـ ْـن َذْنِبـ ِـه � ْنـ ٌـس َو ال جَ ـ ٌ
ـان» (الرحمن)39- 37 /
ـونَ -عظــمٌ » (واقعــه )76 - 75 /و
ـوم و �إنــه َق َسـ ٌـم َ -لــو َت إ َعل ُمـ َ
میــان صفــت و موصــوف؛ ماننــدَ « :فــا أ� ِقسـ ُـم ِب َمواقِ ـ ِـع النُ جُ ـ ِ
ماننــدَ « :و مِ ـ ْـن ُد ِ ِونــا جَ َّنتـ ِـان َ -فِبـ�أ ِ ّي � آ ِالء َ ِ ّبر ُكــا ت َُكـ ِّـذ ِابنُ -م ْد َّ
هامتـ ِـان» (الرحمــن)64 - 62 /
َ
َ
َ
َ
َ
ـون َعظــمٌ  -إ� ّنــه ل ُقـر� آ ٌن کـ ِـرمی» (واقعــه/
ـوم -و �إنــه ق َسـ ٌـم لــو َتعل ُمـ َ
میــان قســم و جــواب؛ ماننــدَ « :فــا أ� ِقسـ ُـم ِب َمواقِ ـ ِـع النُ جُ ـ ِ
َ
ـان ِب َّ ِللِ � -ن ْ َارت ْبـ ُ ْـم -ال َن ْشـ َ ِـري ِبـ ِـه ث َمنــا» (مائــده)106 /
 )77 - 75و ماننــد « َف ُي ْق ِسـ ِ
إ
ْ
َّ
میــان مبتــدأ و خبــر؛ ماننــد« :هــذا – َفل َي ُذ ُوقــوهُ ِ َ -حــمٌ َو َغ َّسـ ٌـاق» (ص )57 /بنابــر احتمالــی و ماننــد « َو ِاليـ َـن �آمَ ُنـوا
ـات  -ال ن َ ِ ُّكـ ُـف َن ْفسـ ًـا � َّل ُو ْســعَ ها -أ�ولئِ ـ َـك أ� ْصـ ُ
َو َ ِع ُلـوا ا َّلص ِالحـ ِ
ـاب -ال َ ْريـ َـب
ـاب اْلجَ َّنــة» (اعــراف )42 /و ماننــد « َت ْ ِنيـ ُـل ْالكِ تـ ِ
إ
فِ يـ ِـه -مِ ـ ْـن َر ِ ّب اْلعاَلمِ ـ َ
ـن» (ســجده )2 /بنابــر احتمالــی.
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
میــان لــوال و فعــل؛ ماننــدَ « :و لـ ْـو ال� -ذ ِسعْ تُ ُمــوهُ ُ -قلـ ُ ْـم» (/16نــور) و ماننــد « َفلـ ْـو ال ْ � -ن كنْ ـ ُ ْـم َغـ ْ َـر مَ دِ ينِ ـ َ
ـن -ت َْر ِجعُ َونــا»
إ
إ
(واقعــه.)87- 86 /
میــان فعــل و مفعــول؛ ماننــدَ « :و َلـ ِ ْـن أ�صاَبـ ُ ْـم َف ْضـ ٌـل مِ ـ َـن َّ ِالل َل َي ُق َولـ َّـن َ َأ
ك ْن َلـ ْـم ت َُكـ ْـن َب ْي َنـ ُ ْـم َو َب ْي َنـ ُـه مَ ـ َـو َّد ٌة -اي َل ْي َتـِـي ُكنْ ـ ُـتمَ عَ ُهـم» ( /73نســاء) و ماننــد « َو ال َ ْي َسـ َ َّ
ـن َّ ِاليـ َـن َك َفـ ُـروا -أ� َّنــا ُن ْمـ ِـي َل ُهـ ْـم َخـ ْ ٌـر ِ َألْن ُف ِسـ ِـه ْمَّ � -نــا ُن ْمـ ِـي َل ُهــم» (آل عمــران)178 /
إ
بنابــر احتمالی.
ـونَ -ف ُق ْلنــا ِْ
اضبُوهُ
میــان معطــوف و معطــوف علیــه؛ ماننــدَ « :و � ْذ َقت َْلـ ُ ْـم َن ْفسـ ًـا َفـ َّـاد َار أ� ُ ْت فِ هيــاَ -و َّ ُالل ُم ْخـ ِـر ٌج مــا ُكنْ ـ ُ ْـم ت َْكتُ ُمـ َ
واج مِ إ ـ َـن ا َّلضـ�أ ِن اْث َنـ ْ ِـن َو مِ ـ َـن اْل َمعْ ـ ِـز اْث َنـ ْ ِـنُ -قـ ْـل � آ َّذل َك َ ْريـ ِـن حَ ـ َّـرمَ أ� ِم ْ ُأالْن َث َيـ ْ ِـن ..َ .و
ِب َبعْ ِضهــا» (بقــره72 /
 )73و ماننــد «َث نِام َيـ َـة أ� ْز ٍالبـ ِـل اْث َنـ ْ ِـن َو مِ ـ َـن اْل َب َقـ ِـر اْث َنـ ْـن» (انعــام.)144-143 /
مِ ـ َـن ْ ِ
میـ ِإ
ـون ِل ْلحَ ـ ّ ِـق َل َّمــا جـ َـاءُ ْك  -أ� ِ ْسـ ٌـر هــذاَ -و ال ي ُْف ِلـ ُـح ا َّلسـ ِـاح ُرون» (یونــس )77 /و
ـان حــال و ذوالحــال؛ ماننــد « :أ� َت ُق ُولـ َ
ـرْ � -ن شـ َـاء َّ ُ
ماننــد َ«و قـ َـال ْاد ُخ ُلـوا مِ ـ ْ َ
الل� -مِآ ِنــن» (یوســف.)99 /
إ
ْ
ْ
ُ
ً
ْ
َ
ت»(/42- 41
ـاب ْ�بر ِاهـ َـمَّ � -نـ ُـه َاكن ِص ِّديقــا َنِب ًّيــا� -ذ قــال ِ َأِلبيـ ِـه اي أ� َب ـ 
میــان بــدل و مبدلمنــه؛ ماننــدَ « :و اذكـ ْـر ِف الكِ تـ ِ
إ
إ
إ
َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
آ
ِ
ِ
َّ
مریــم) و ماننــد « َّ ِاليـ َـن �آمَ ُنـوا َو َت ْط َمـ ِ ُّـن ُق ُل ُ ُوبـ ْـم ِبذِ ْكـ ِـر َّالل  -أ�ال ِبذِ كـ ِـر الل تط َمـ ِ ُّـن القلـ ُ
ـوبِ -اليـ َـن �مَ ُنـوا َو ِعلـوا ا َّلص ِالحـ ِ
ـات
ىب َل ُهـ ْـم َو حُ ْسـ ُـن مَ ـ�آب»(رعــد.)29 - 28 /
ُطــو 
ْ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
َ
ُ
ْ
میــان مســتثنی و مســتثنیمنه؛ ماننــد« :لقــد ع َِل َمـ ِـت ال ِج َّنــة � َّ ُنـ ْـم ل ُمحْ ـ َ ُ
ـون� -ال عِ بـ َـاد َّ ِالل
حان َّ ِالل عــا ي َِصفـ َ
ـر َون�ُ -سـ ْـب َ
إ
اْل ُم ْخ َل ِصـن» (صافــات )160- 158 /و ماننــد « ُقـ ْـل � ّن ال أ� ْمـ ِ ُ إ
َ
ّ
ُ
ُ
ْ
ٌ
َ
ِ
َّ
َ
أ
مِ
ْ
ـك َلـ ُ ْـم َ ًّ
ضا َو ال َرشــدا -قــل �ِن لــن ِيــرِن ـ َـن الل �حَ ــد َو
ِ
إ
َلـ ْـن أ� ِجـ َـد مِ ـ ْـن ُد نِو ـ ِـه ُم ْلتَ حَ ـ ًـداَّ � -ال بَالغـ ًـا مِ ـ َـن َّ ِالل َو ِرسإـ ِ
ـاالته» (جــن.)23- 21 /
إ
هــم چنیــن جملــه معترضــه بــه شــکلها و ســاختارهای گوناگونــی بهکاربــرده شــده اســت؛ گاهــی اســمیه
گاهــی فعلیــه ،گاهــی یــک جملــه گاهــی چنــد جملــه تــا بیــش از بیســت جملــه 1و  ...کــه همگــی نمایانگــر
اســلوب بیماننــد قــرآن ،فراگیــری اســلوب اعتــراض و هماهنگــی خــاص در جمــع میــان اندیشـههای اصلــی
و اســتطرادی اســت.
بــدون تردیــد ،قــرآن کریــم بــا دارا بــودن بیــش از ش ـشصد مــورد از انــواع ســبک اعتــراض ماننــد اعتــراض
 .1مانند آیات  44تا  55الرحمن؛  44هود؛  41تا  44فصلت؛  95تا  97اعراف؛  75و  76مریم؛  18تا  23عنکبوت و  46تا  48زمر.
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تصدیــری (آغــاز کالم) ،1تذییلــی (پایــان کالم) ،2میانــی ،جملهای ،میان داســتانی ،3اعتــراض در اعتــراض ،4اخباری و
انشــایی ،5زیباتریــن تابلــوی هنــری را در ایــن حــوزه ترســیم کــرده اســت (موالیینیــا 1383،الــف ،ص.).434 .
 .5اغراض جمالت معترضه
در قــرآن کریــم ،در مــوارد فراوانــی از اســلوب اعتــراض اســتفاده شــده اســت؛ برخــی از آنهــا مــورد اتفــاق
علمــا اســت ولــی در دســتهای دیگــر اختــاف وجــود دارد.هــر یــک از ایــن جمــات در مقامی خاص بــه کار
بــرده شــده و از روی هــدف و غرضــی مشــخص از جانــب مبــدأ وحــی ،معتــرض میشــوند؛ لــذا هــر مــورد
حامــل معنــا و مفهومــی مســتقل هســتند.هر جملــه معترضـهی قــرآن در جــای خــاص خــود قــرار گرفتــه و بــا
نظمــی خــاص در یــک پیکــره هماهنــگ ســاما ن یافتــه بهطــوری کــه اگر حذف شــود بخشــی از کالم ســاقط
شــده اســت هــر چنــد مقصــود اصلــی متکلــم بــدون آن تمــام باشــد.
بــا کاوش تفصیلــی در کتــب ادبــی ،تفســیر و علــوم قرآنــی و نیــز شناســایی جمــات معترضه قــرآن کریم و
تطبیــق آنهــا ،اغــراض و فوائــد گوناگونــی یافــت میشــود کــه روزنههــای پنهانــی از درک معــارف واالی
قــرآن را پیــش روی جوینــده میگشــاید و رونــد هدایتــی و تربیتــی خداونــد در قــرآن را تأییــد میکنــد؛ در
ایــن بخــش کــه رســالت اصلــی نوشــتار حاضــر اســت بــا ســعی بــر شناســایی جمــات معترضــه قــرآن و قــرار
گرفتــن در فضــای نــزول آیــات ،خاســتگاههای کلــی خداونــد در اســتفاده از اســلوب اعتــراض اســتخراج و
معرفــی شــدهاند.
اغــراض و فوائــد یادشــده در ایــن بخــش ،مهمتریــن و پــر کاربردتریــن مــوارد در آیــات هســتند و شــمارش
ایــن تحقیــق هرگــز بــه معنــای حصــر در ایــن مــوارد نیســت؛ البتــه نگارنــدگان بســیاری از اغــراض ذکــر شــده
از ســوی محققــان را نپذیرفتــه و آنهــا را جزئــی و مــوردی میداننــد.
 .1-5ایجاد روحیه و امید برای پیامبر و مؤمنان
ایجــاد روحیــه ،اصلیتریــن روش تحکیــم گرایــش شــناخته میشــود چــرا کــه تبلیــغ دیــن بــدون ایجــاد
زمینــه روحــی ،کاری بیهــوده اســت و تأثیــر چندانــی نــدارد (نــگارش ،1383 ،ص .)160 .در ایــن روش،
خداونــد بــا دلــداری دادن و آمــاده کــردن نفــس پیامبــر و تقویــت امیــد و بازســازی روحیـهی مؤمنــان ،آنهــا
را در برابــر انــکار و خصومتهــای کافــران ،اســتوار و مســتحکم میســازد و در مسیرشــان پایبنــد میکنــد؛
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َّ َ
ْ َْ َ َ َ
َ
َ ََ
ـن َســخ ُروا م ْن ُهـ ْـم مــا ُ
ـاق ب َّالذيـ َ
كان ـوا ِبـ ِـه
ـد ْاسـ ُـت ْهزئ ب ُر ُسـ
.1
ـل ِمــن قب ِلــك فحـ ِ ِ
الئكــة يشــهدون و كفــى ِباللـ ِـه شـ ِـهيدا» (نســاء )166/و «و لقـ ِ
ماننـ ُـد «أنزلــه ِب ِعل ِمـ ِـه و الم ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
َي ْسـ َـت ْه ِزؤن»( انعــام)10 /
َ َ َّ ُ ْ َ ً
ُ ِّ َ
َ ُ ُ
َ َ َّ ُ َ
َْ
َُْ
ـد» (حــج )24 /و
ـدراً» (کهــف )45 /و ماننــد «و هــدوا ِإلــى ِصـ ِ
ـراط الح ِميـ ِ
 .2ماننــد «و كان اللــه ِب ِهــم ع ِليمــا» (نســاء )39 /و ماننــد «و كان اللــه علــى كل شـيْ ٍء مقتـ ِ
ماننــد «و کان امــر اللــه مفعــوالً» (نســاء)47 /
ُ َّ َ ُ
ً َّ
َ ُ ُْ ُ
ـك َّ
 .3ماننــد ُ«قـ ْـل يــا َأ ُّي َهــا َّالنـ ُ
َ ْ َْ
ض  /158( »...اعــراف) کــه میــان قصــه بنــی اســرائیل آمــده و ماننــد
السـ
ـذي لــه ملـ
ـاس ِإ ِّنــي َر ُســول اللــه إل ْيكـ ْـم َجميعــا الـ
ِ
ـماوات و الر ِ
ََْ ُْ ُ َ َ َ
َْ َُ ُ َ َْ ُ ُ ْ
ْ ِ ِ َ َ َ َ ِ ٌ َّ ِ ُ ْ ُ َ
رامــي و أنــا بـ ِـريء ِممــا تج ِرمــون» (هــود)35 /
«أم يقولــون افتــراه قــل ِإ ِن افتر يتــه فعلـيَّ ِإج ِ
ُ
َ
ُ
ْ
ُ
ُْ ْ
ْ
 .4ماننــد «فــا أقســم بمواقــع النجــوم  -و إنــه قســم  -لــو تعلمــون -عظیــم -إنــه لقــرآن کریــم» (واقعــه )77- 75 /و َ«و إذ قــال لقمــان ْ
ـه َو ُهـ َـو َي ِعظ ُه يــا ُب َنيَّ ال تشـ ِـرك
البنـ
َ َ ُ
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ـض ْالمـ ُ
ـاء َ -و
ـماء أق ِل ِعــيَ -و ِغيـ
ح َمل ْتـ ُـه أ ُّمـ ُـه َو ْهنــا َعلــى َو ْهن(»...لقمــان 13 /و  )14و «و ِقيــل يــا أرض ابل ِعــي مــاء ِك و يــا سـِباللـهَ - ...و َو َّص ْي َنــا ال ْنســان بوالد ْيــه
ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ ُ ِ ِّ َ َ ُ ْ ً ْ َ ْ َّ
ُ
ـوم الظ ِال ِميــن » (هــود)44 /
ـ
ق
ل
ل
ـدا
ـ
ع
ب
ـل
ـ
ي
ق
و
ي
ـود
ـ
ج
ال
ـى
ـ
ل
ع
ت
و
ـت
ـ
اس
و
ـر
ـ
م
ال
ي
َ
ـ
ض
ِ
ِ
ِ
قِ
ِ
ّ ً ُ
 . 5مانند « ...ادعوا ربکم تضرعا و خفیة»( اعراف )55 /و «\» (توبه)98 /
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ماننــد « َو مَ ـ ْـن ُيـ ِ ِـرد َّ ُالل فِ ْتنَتَ ـ ُـه َف َلـ ْـن َت ْمـ ِ َ
ـك َ ُل مِ ـ َـن َّ ِ
الل َشـ ْيئاً» (مائــده )41 /کــه بــه ایــن منظــور آمــده تــا بیــان کنــد هــر
امــری از خــدا و بــه ســوی اوســت؛ لــذا جایــی بــرای حــزن پیامبــر باقــی نمــی مانــد (طباطبایــی 1417 ،ق ،ج
 ،5ص 340.و ســبزواری 1409 ،ق ،ج  ،11ص )240 .و آیــات «مــا أ�ْر َسـ ْـلنا مِ ـ ْـن َق ْبـ ِ َ
ـك ِف َق ْ َريـ ٍـة مِ ـ ْـن َنذِ يـ ٍـر � َّال قـ َـال
إ
ى � آ ِاثر ِ ْه ُم ْق َتـ ُـدونَ» (زخــرف )23 /کــه بــه پیامبــر بهخاطــر تمســک کافــران
ى أ� َّمـ ٍـة َو � َّن َعـ 
ُم ْ َ ُتفوهــا � َّن َوجَ ـ ْـدان � آ َابءان َعـ 
إ
بــه دیـ إ
ـن اجدادشــان سرســامتی مــی دهــد (ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،25ص )234 .و آیــات «َل ْيـ َـس ع ََل ْي َك ُهـ ُ ْ
ـداه
َو لكِ ـ َّـن َّ َ
الل َ ْيــدِ ي مَ ـ ْـن َيشـ ُـاء» (بقــره )272 /و «ال ُ َتـ ّ ِـر ْك ِبـ ِـه ِلسـا َن َك ِلتَ عْ جَ ـ َـل ِبـ ِـه � َّن ع ََل ْينــا َ ْجعَ ـ ُـه َو ُق ْر�َآنـ ُـه» (قيامــة )17 /کــه
إ
بــا قطــع ادامــه خطــاب مؤمنــان و روی آوردن بــه پیامبــر ،قلــب وی را مطمئــن کــرده و بــه او روحیــه مــی دهــد.
(طبرســی ،1372 ،ج  ،2ص664 .؛ طباطبایــی 1417 ،ق ،ج ،2ص398 .؛ ابــن عاشــورا 1420،ق ،ج  ،2ص539 .
یئاتــم أ� ِ ُ
غرقـوا َف�أدخِ ُلـوا ان ًرا» (نــوح )25 /کــه کالم خداونــد
و ابوالســعود 1983 ،م ،ج  ،1ص ).264 .و آیــه «مِ ّمــا َخ ِط ِ ِ
در میــان ســخنان حضــرت نــوح علیــه الســام اســت تــا بــه پیامبر امیــد دهد کــه عاصیــان بــدون درخواســتی از
جانــب نــوح علیــه الســام ،عقاب شــدند (جمیــل محمــد 2017 ،م ،ص )102 .و آیــه « َو �إن ت َُک ِّذ ُبـوا َف َقــد َکـ َّـذ َب �أمَ ٌم
مِ ــن َق ِبلـ ُـم ( »...عنکبــوت )18 /کــه در میــان حکایــت حضــرت ابراهیــم ،بــرای دلــداری دادن بــه پیامبــر اکــرم و
مؤمنــان در برابــر لجاجــت هــای جاهلــی آمــده اســت (زمخشــری و ابــن عاشــور و موالیینیــا 1383 ،ب ،ص.
 )211و آیــه «� َّإن أ�ْر َسـ ْـل َ
ـاب اْلجَ حِ ـ ِـم» (بقــره )119 /کــه در میــان احــوال
ناك ِبْلحَ ـ ّ ِـق َب ِشـ ًرا َو َنذِ يـ ًرا َو ال ُت ْ�سـئ َُل َعـ ْـن أ� ْصـ ِ
مشــرکان و اهــل کتــاب آمــده تــا خاطــر پیامبــر را از عــدم ایمــان آنهــا آســوده کنــد تــا تأســف نخــورد (ابــن
عاشــور 1420،ق ،ج  ،1ص )673.و آیــه «َل ْيـ َـس َ َل مِ ـ َـن ْ َأ
ال ْمـ ِـر َش ٌْء» (آل عمــران )128 /کــه تأثیــر زیــادی در
آمــاده ســازی مؤمنــان بــرای جنــگ و ســختی دارد و بــه انقطــاع آنهــا بــه ســوی خداونــد میافزاید زیــرا بیانگر
آن اســت کــه تمــام امــور متعلــق بــه خداســت و چیــزی به دســت شــما نیســت (زمخشــری 1407،ق ،ج  ،1ص.
413؛ طباطبایــی 1417،ق ،ج  ،4ص 9 .و ســبزواری 1409 ،ق ،ج  ،6ص.)296 .
 .2-5پاسخ خداوند به کالم کافران و ردّ اندیشه آنان
از روشهــای ویــژه قــرآن بــه بــه منظــور هدایــت ،داوری قاطــع نســبت بــه ادعاهــا و اندیشـههای باطل اســت لذا
در مقابــل کافــران و منافقــان ،بــا لحنــی کوبنــده بــه روشــنگری میپــردازد و منفعالنــه برخــورد نمیکنــد از ایــن
واکنــش بــه ابطــال ،تکذیــب ،نفــی ،پاســخ ،رد ،و دفــع تعبیــر میشــود .ماننــد آیــه « ُقـ ْـل � َّن اْل ُهــد ى ُهـ َـدى َّ ِ
الل» (آل
عمــران )73 /کــه پاســخ بــه فــراز «�مِآ ُنـوا ِب ّ ِلی ( »...آل عمــران )72 /و رد کیــد و حیلــه کاف إــران اســت (زمخشــری،
 1407ق ،ج  ،1ص374 .؛ طبرســی ،1372،ج  ،2ص774 .؛ طباطبایــی 1417 ،ق ،ج ،3ص 258؛ آلوســی1415 ،
ق ،ج  ،2ص )192 .و آیــه « َو مــا ُن َؤ ِّخـ ُ هُـر � َّل ِ َألجَ ـ ٍـل مَ عْ ـ ُـدودٍ » (هــود )104 /کــه در پاســخ بــه منکــران بعــث اســت کــه
تکذیــب را موجــب تعجیــل بعــث مـ إ
ـی دانســتند (ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،11ص )329 .و آیــه « ُ�سـ ْـبحاَن ُه َو َل ُهـ ْـم
ـون ِ َّ ِل اْل َبنـ ِ
ـات» آمــده اســت و خداونــد را از چنیــن نســبتی
مــا َي ْ�شـ َـه َ
ُون» (نحــل )57 /کــه در رد مضمــون « َو َ ْيعَ ُلـ َ
1
َّ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ِ
ُ
َ
نِ
مِ
ْ
ِ
منـ ّزه مــی دارد (ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،13ص )147 .و ماننــد «قـ ِـل ادعـوا اليـ َـن زعـ ْـم ــن دو ــه» (اســراء)56 /
 .1برخــی اعتــراض در ایــن آیــه را بــه غــرض تنزیــه دانســتهاند (بــرای نمونــه :مطــول ،ص296.؛ مختصرالمعانــی ،ص179 .؛ شــروح التلخیــص ،ج  ،3ص238 .؛
االتقــان ،ج  ،2ص128 .؛ البرهــان ،ج  ،3ص57 .؛ الطــراز ،ج  ،2ص 170.و علــم المعانــی ،ص )194 .در حالیکــه تنزیــه ،معنــای واژه ســبحانه اســت نــه غــرض
کلــی اعتــراض کــه در پــی آن هســتیم.
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ـرب بــودن عبــادت بــت هــا را عــذر میآوردنــد (ابــن عاشــور 1420،ق،
کــه در پاســخ بــه کســانی اســت کــه مقـ ّ
ُ
ْ
ج  ،14ص 110.و طباطبایــی 1417،ق ،ج  ،13ص )127 .و ماننــد « َو مــا ك َّنــا ُم ِلنـ َ
ـن» (یــس )28 /کــه در ر ّد گمــان
مکذبــان آمــده و بیــان میکنــد کــه شــأن عاصیــان کمتــر از آن اســت کــه خداونــد جنــود را نــازل کنــد (ابــن
ىل ِذي اْلعَ ـ ْـرِش َسـِـبيالً» (اســراء/
ـون � ًذا البْتَ َغـ ْـوا � 
عاشــور 1420،ق ،ج  ،22ص )219 .و آیــه « ُقـ ْـل َلـ ْـو َاكن مَ عَ ـ ُـه ِ�آل َهـ ٌـة َكــا ي َُق ُولـ َ
إ
إ
 )42کــه بیانگــر آن اســت کــه تعــدد آلهــه مطابــق بــا واقــع نیســت (ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،14ص.)89 .
 .3-5دفع توهم و شبهه
از عواملــی کــه باعــث از بیــن رفتــن یــا کمرنــگ شــدن بینــش میشــود ،شــبهه و توهــم اســت؛ گاهــی بــا بیــان
مطالــب در زمینــه اندیشــه اصلــی ،توهــم یــا شــبهه در ذهــن مخاطــب شــکل میگیــرد .خداونــد در ایــن مقــام،
پیــش دســتی کــرده و اقــدام بــه دفــع آن میکنــد تــا ایــن توهــم مانــع از اثــر اندیشــه اصلــی نشــود .ایــن روش هــم
در مــورد مؤمنــان و هــم در مــورد کافــران بــه کار مـیرود ماننــد آیــه « َو َغ َّ ْر ُتـ ُـم اْلحَ يـ ُـاة ُّادلْنيــا» (انعــام )130 /کــه بــه
چرایــی عــدم پذیــرش حــق بــا وجــود اطــاع از اتیــان رســل و انــذار بــه قیامــت پاســخ میگویــد و آنــان را مبتــا
بــه غــرور و ظلمــت قلــب میدانــد (طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  ،7ص )355 .و ماننــد آیــه «ال � َهل � َّل ُهـ َـو» (بقــره)163/
کــه بنابــر احتمالــی معترضــه اســت و بــرای دفــع توهــم وجــود إلــه غیــر مســتحق عبــادت إآمـ إـده اســت (آلوســی،
جار َك
شكِ ـ َـن ا ْ�ســتَ َ
 1415ق ،ج  ،1ص 428 .و طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  ،1ص )395 .و ماننــد آیــه « َو إ� ْن أ�حَ ـ ٌـد مِ ـ َـن اْل ُم ْ ِ
َف�أ ِجـْ هُـر حَ ـ َّـى َي ْسـ َـمعَ َكمَ َّ ِ
الل» (توبــه )6 /در میــان آیــات برائــت آمــده تــا بگویــد :دعــوت پیامبــر و همه وعــد و وعید
و انــذار و بشــارتها و اعــام برائــت بــه خاطــر نجــات دادن از شــقاوت و هدایــت کــردن بــه رشــد و ســعادت
اســت (طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  ،9ص )153 .و ماننــد «مــا َت ْ�سـِـب ُق مِ ـ ْـن أ� َّمـ ٍـة أ�جَ َلهــا َو مــا َي ْ�ســتَ �أخِ ُر َون» (مؤمنــون )43 /که
بــه پرســش برآمــده از آیــات قبــل و بعــد دربــاره مــدت عمــر دادن و زمــان انقــراض پاســخ اجمالــی مــی دهــد
(ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،18ص )50.و ماننــد آیــه «�إن أ�ر َاد ال ّنـِـيء أ� ْن َي ْسـ َتنْكِ حَ ها» (احــزاب )50/کــه ذکــر شــرط،
توهــم وجــوب قبــول نــکاح کــه در زمــان جاهلیــت معمول بــوده را دفــع کــرده اســت (بیضــاوی 1418 ،ق ،ج ،4
ـان �آیـ ٍـة -و ُهللا أ�عـ َ ُـم ِبــا ُیـ ِّـز ُل َ -قاُلـوا
ص 235 .و ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،21ص )294 .و ماننــد آیــه «اذا ب َّدلنــا �آیـ ًـة مَ ـ َ
ا ّنــا انـ َـت ُمفـ َ ٍـر» (نحــل )101 /کــه بنابــر احتمالــی بــه چرایــی تبدیــل حکــم پاســخ میدهــد یعنــی حکمــت آن را
خــدا مــی دانــد و معنــا را در برابــر کافــران ،اســتوارتر میکنــد تــا شــبهه دشــمنان را رد کنــد (زرکشــی 1980،م،
ج  ،3ص59 .؛ جوزیــه 1388 ،ق ،ص223 .؛ موالیینیــا 1383،ب ،ص206 .؛ جمیــل محمــد 2017 ،م ،ص 99 .و
جاهدِ يـ َـن ِب�أْمو ِال ِهـ ْـم َو أ�ْن ُف ِسـ ِه ْم َعـ َـى اْلقاعِ دِ يـ َـن َد َرجَ ـ ًـة َ -و ُ ًّ
ممتحــن ،1387 ،ص )68 .و ماننــد آیــه « َف َّضـ َـل َّ ُالل اْل ُم ِ
ك َو َعـ َـد َّ ُالل
اْلحُ ْ�ســى» (نســاء )95 /کــه بــرای دفــع توهــم محــروم شــدن مفضــول آمــده اســت ،یعنــی خداوند بــه هــر دو گروه
پــاداش میدهــد و تفــاوت در کمــی و زیــادی اســت (طنطــاوی 1997 ،م ،ج  ،3ص271 .؛ آلوســی 1415 ،ق،
ـذاب َ َجـ َّ َـم خـ ِ ُـال َون ال ي َُفـ َّ ُـر َع ْ ُنـ ْـم َو
ج  ،3ص 18 .و جمیــل محمــد 2017 ،م ،ص )97 .و ماننــد آیــه «� َّن اْل ُمجْ ِ مِر ـ َـن ِف َعـ ِ
ـونَ -و مــا َظ َل ْمنـ ُ ْ
ن» (زخــرف /إ )76 - 74کــه دفــع توهــم زیــاده روی در کیفــر
ـاه َو لكِ ـ ْـن اكُنـوا ُ ُه ا َّلظ ِالمِ ـ 
ُ ْه فِ يـ ِـه ُم ْب ِل ُسـ َ
آنهــا و نفــی رقّــت بــر آنهاســت (ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،25ص 292 .و جمیــل محــد 2017،م ،ص )101 .و
ـون» (بقــره )134 /کــه بــرای دفــع توهــم و قطــع طمــع مخابــان از بهــره بــردن از
ماننــد « َو ال ُت ْ�سـئ َُل َون َ َّعــا اكُنـوا يَعْ َم ُلـ َ
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حســنات گذشــتگان آمــده اســت (آلوســی 1415 ،ق ،ج  ،1ص 389 .و خفاجــی 1417 ،ق ،ج  ،2ص )402 .و
ـن» (انبیــاء )79/کــه عجیــب و بعیــد شــمردن تســبیح کوههــا و پرنــدگان را برطــرف میکنــد
ماننــد « َو ُك َّنــا فاعِ ِلـ َ
(ابــن عاشــورا 1420،ق ،ج  ،17ص88 .؛ بیضــاوی 1418 ،ق ،ج  ،4ص 57 .و آلوســی 1415 ،ق ،ج  ،9ص.)79 .
 .4-5تقریر و حق دانستن اندیشه اصلی ما قبل
تقریــر ،یکــی از روشهــای تحکیــم شــناخت اســت و ابــزار خاصــی نــدارد .از ایــن روش همــواره بــه خاطــر
تثبیــت مطلــب و تأییــد آن اســتفاده میشــود؛ ماننــد آیــه « َو أ� ُت ـوا ِبـ ِـه ُم َتشـ ِـاب ًا» (بقــره )25 /در میــان اوصــاف
بهشــت و پــس از ســخن بهشــتیان« :قاُل ـوا هــذا ّ ِالی ُر ِزق َنــا مِ ــن َقبــل» (بقــره )25 /آمــده تــا آن را تقریــر کنــد
و نگرانــی مخاطــب از یکــی بــودن نعمتهــای بهشــتی بــا نعمتهــای دنیــوی را برطــرف کنــد (ابــن ابــی
االصبع 1975 ،م ،ص257 .؛ زمخشــری 1407 ،ق ،ج  ،1ص109 .؛ بیضاوی 1418 ،ق ،ج  ،1ص61 .؛ مشــهدی،
 ،1368ج  ،1ص 277 .و زرکشــی 1980،م ،ج  ،3ص )57 .و ماننــد آیــه « َو َّ ُالل ال ُ ِيـ ُّـب ا َّلظ ِالمِ ـ َ
ـن» (آل عمــران
 )140/کــه میــان دو تعلیــل واقــع شــده اســت و بــه خاطــر تنبیــه ایــن نکتــه آمــده کــه خداونــد ظالمــان را یــاری
حقیقــی نمــی کنــد( .بیضــاوی 1418 ،ق ،ج  ،2ص40.؛ آلوســی 1415 ،ق ،ج  ،2ص 284 .و مظهــری1412،
ـدان َرِ ّب � ىل ِص ٍاط ُم ْ�ســتَ قِ ٍمي ِدينـ ًـا قِ َيـ ًـا مِ ـ َّ َـة ْ�بر ِاهـ َـم حَ ِنيفـ ًـا – َو مــا َاكن مِ ـ َـن
ق ،ج  ،2ص )146 .و ماننــد « ُقـ ْـل إ� َّنـ ِـي َهـ ِ
إ
إ
موحــد بــودن حضــرت ابراهیــم آمده اســت (آلوســی،
شكِ ــن» (انعــام )161 /کــه بنابــر احتمالــی بــرای تقریــر ّ
اْل ُم ْ ِ
 1415ق ،ج  ،4ص312 .؛ شــوکانی 1414 ،ق ،ج  ،2ص 210.و جمیــل محمــد 2017 ،م ،ص )98 .و ماننــد
«قاُلـوا َت َّ ِلل – َل َقـ ْـد ع َِل ْمـ ُ ْـم -مــا ِج ْئنــا ِلنُ ْف ِسـ َـد ِف ْ َأ
الْرض» (یوســف )73 /کــه تقریــر برائــت بــراداران یوســف از فســاد و
ســرقت اســت؛ آنهــا از آگاهــی شــاکیان بهــره میگیرنــد تــا نتواننــد منکــر شــوند (ابــن اثیــر ،بیتــا ،ج  ،3ص.
42؛ زرکشــی 1980،م ،ج  ،3ص 57 .و علــوی یمنــی 1914 ،م ،ج  ،2ص171 .؛ حســینی 1429 ،ق ،ص506.
و حواسبــری 2006 ،م ،ص )136 .و ماننــد « َو ُهـ َـو اْلحَ ـ ُـق» (انعــام )66/کــه بنابــر احتمالــی معترضــه اســت و بــه
خاطــر تقریــر قــدرت بــر بعــث عــذاب و تأکیــد اوج انحــراف کافــران آمــده اســت (ابــن عاشــور 1420،ق،
ج  ،6ص )149 .و ماننــد « َو جَ عَ ُل ـوا �أعِ ـ َّ َـزة أ� ْه ِلهــا أ� ِذ َّ ًل – َو َكـ ِ َ
ـون» (نمــل )34 /کــه تقریــر و تحکیــم کالم
ـذل ي َْفعَ ُلـ َ
ملکــه ســبأ اســت (زمخشــری 1407 ،ق ،ج  ،1ص 109 .و ج  ،3ص365 .؛ بیضــاوی 1418 ،ق ،ج  ،4ص160.؛
زرکشــی 1980،م ،ج  ،3ص 57 .و آلوســی 1415 ،ق ،ج  ،10ص )193.و ماننــد آیــه «ثالثــة أ� ٍایم یف ا َحلـ ّـج و َ�ســبعة
اذا َرجَ عـ ُـم ِ–تلـ َـک َعـ َ ٌ
ـرة اکمِ ـ َـة» (بقــره )196 /کــه طبــق احتمالــی بــرای تثبیــت موضــوع گذشــته یعنــی مجمــوع
ســه روز و هفــت روز اســت.
 .5-5تأکید
از آنجــا کــه خداونــد در ادبیــات تربیتــی بــه دنبــال حرکــت دادن مخاطــب اســت؛ لــذا در مقــام تعلیــم بــه
تأکیــد روی مـیآورد تــا او را متوجــه اهمیــت مســأله کنــد .اغــراض فرعــی متعــددی میتوانــد بــر ایــن روش
مترتــب شــود .البتــه بــا توجــه بــه ســیاق آیــات ،همــه تأکیدهــا در قالــب اعتــراض ،بــه خاطــر بینــش مؤمنــان
نیســت بلکــه گاهــی خداونــد بــرای کافرانــی کــه قابلیــت هدایــت دارنــد ب ـهکار میگیــرد.
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بــه گفتــه محققــان قرآنــی و بالغــی ،از عمدهتریــن اغــراض اعتــراض ،تأکیــد اســت و در قــرآن کریــم بــرای
ایــن جهــت بیشــتر بــه کار گرفتــه شــده تــا جایــی کــه زرکشــی گفتــه اســت :اعتــراض یکــی از اقســام تأکیــد
اســت (زرکشــی 1980،م ،ج  ،3ص )56 .و ابــن جنــی تنهــا مجــرای اعتــراض را تأکیــد دانســته اســت (ابــن
جنــی 1990،م ،ج  ،1ص)336 .؛ هــم چنیــن ابــن اثیــر میگویــد :هــر یــک از جمــات معترضــه قــرآن ،مبالغــه
ـم ِب�أ ْع ِدائـ ُ ْ
ـم» (نســاء )45 /کــه تأکیــد
در معنــا را افــاده میکننــد (ابــن اثیــر ،بیتــا ،ج  ،3ص)32 .؛ ماننــد « َو َّ ُالل أ� ْعـ َ ُ
بــر عــداوت و حســد دشــمنان میکنــد (آلوســی 1415 ،ق ،ج  ،3ص45 .؛ بیضــاوی 1418 ،ق ،ج  ،2ص)76 .
و یــا آیــه « أ� ِ ْ
سـ ٌـر هــذا» (یونــس )77 /کــه بــرای تأکیــد انــکار و محــال شــمردن آمــده اســت (آلوســی1415 ،
ق ،ج  ،6ص 154.و ابوالســعود 1983،م ،ج  ،4ص )168 .و آیــه « أ�ْنــذِ ْر ُ ْه» (مریــم )39 /کــه بنابــر احتمالــی بــرای
تأکیــد غفلــت و ضاللــت آنهــا آمــده اســت (آلوســی 1415 ،ق ،ج  ،8ص )412 .و آیــه « َو ِ َّ ِل مــا ِف ا َّلســاو ِات»
(نجــم )31 /کــه بنابــر احتمالــی معترضــه اســت و علــم الهــی و ســلطه او بــر کیفــر بــدکاران را تأکیــد میکنــد
ـون ا ْفـ َـراهُ ُقـ ْـل � ِن ا ْف َ َتيْتُ ـ ُـه َفعَ ـ َ َّـي
(طبرســی ،1372،ج  ،9ص 271 .و آلوســی 1415 ،ق ،ج  ،14ص )60.و آیــه « أ�مْ ي َُق ُولـ َ
إ
�جْ رامِ ــي» (هــود )35 /کــه در میــان تفاصیــل قصــه کــه مجهولانــد و داعــی انــکار منکــران اســت آمــده و انــکار
إآنهــا را تأکیــد میکنــد (ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،11ص )253 .همچنیــن از روی تأســف بــر کمــال عنــاد
آنــان اســت یعنــی بــا اینکــه پیامبــر چیــزی جــز نصیحــت نگفتــه اســت تهمــت مــی زننــد (آلوســی 1415 ،ق،
ج  ،6ص 247 .و طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  ،19ص )219 .و ماننــد آیــه «� َّن ِف ِ َ
ذل َلآ ٍ
ايت ِ ُأل ِول ا ُّ َلنـ�ى» (طــه)54 /
کــه بــرای تأکیــد دالیــل پیــش گفتــه بــر وجــود و وحدانیــت صانــع آمـ إـده و آنهــا را در یــک آیــه جمــع نموده
اســت (ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،16ص )134 .و ماننــد « َو ُهـ َـو َخـ ْ ُـر ا َّلر ِ قِاز ـ َ
ـن» (مؤمنــون )72 /کــه تأکیــد فــراز
« َف َخـر ُاج َ ِ ّربـ َـك َخـ ْ ٌـر» (مؤمنــون )72 /اســت( 1آلوســی 1415 ،ق ،ج  ،9ص 254 .و ابــن عاشــور 1420،ق ،ج ،18
ص )80.و ماننــد آیــه « ُقـ ْـل �ِ ّن َلـ ْـن ُ ِيـ َـرِن مــن هللا أ�حــد»(جــن )22 /کــه بــرای تأکیــد عــدم قــدرت پیامبــر آمــده
اســت( .زمخشــری1407 ،إ ق ،ج  ،4ص631 .؛ بیضــاوی 1418 ،ق ،ج  ،5ص 254 .و فخــررازی 1420 ،ق ،ج
ى َو ْهـ ٍـن َو فِ صـ ُ ُ
ـال ِف عامَ ـ ْ ِـن» (لقمــان )14 /کــه
 ،30ص )675 .و ماننــد « َو َو َّص ْي َنــا ْال ْنسـ َـان ِبو ِ َال ْيـ ِـه َ َ -ح َل ْتـ ُـه أ� ُّمـ ُـه َو ْهنـ ًـا َعـ 
تأکیــد بــر فــرد خاصــی پــس از ِإذکــر عــام اســت تــا بــه حرمــت مــادر و شــکرگزاری او توصیــه أکیــد کنــد
(ابــن اثیــر ،بیتــا ،ج  ،2ص186 .؛ بیضــاوی 1418 ،ق ،ج  ،4ص214 .؛ آلوســی 1415 ،ق ،ج  ،11ص85 .؛
تفتازانــی 1416،ق ،ص297 .؛ مغربــی 1412 ،ق ،ص245 .؛ مظهــری 1412 ،ق ،ج  ،7ص255 .؛ زرکشــی1980،
م ،ج  ،3ص58 .؛ مدنــی 1388 ،ق ،ج  ،5ص 137 .؛ علــوی یمنــی 1914 ،م ،ج  ،2ص 171 .؛ عبــاس حســن،
ى أ� ْن َي ُك ُونـوا َخـ ْ ً
 1989م ،ص )503 .و ماننــد « َعـ 
ـرا مِ ْ ُنـ ْـم» (حجــرات )11 /کــه بــا بیــان حالــت غالبــی حیــاء نفــس
2
مســخره کننــده را بــر میانگیــزد و مفیــد مبالغــه در نهــی فــراز «ال یســخر قــوم مــن قــوم» (حجــرات )11 /اســت
(ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،26ص )206.و ماننــد « أ� َلـ ُ ُـم َّاذل َكـ ُـر َو َ ُل ْ ُأ
الْنــى»(نجــم )21 /کــه میــان دو مفعــول آمــده
تــا بنابــر احتمالــی مبالغــه در انــکار را افــاده کنــد (ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،27ص.)109 .
 .1بیضــاوی ایــن فــراز را تقریــر خیریــت دانســته (انــوار التنزیــل ،ج  ،4ص )92 .ولــی بــه نظــر مــی رســد تقریــر خداونــد کالم خــودش را معنــا نــدارد بلکــه
تأکیــد جــا دارد.
 .2بســیاری از مفســران بــر ایــن باورنــد کــه ایــن فــراز علــت نهــی اســت (کشــاف ،ج  ،4ص368 .؛ انــوار التنزیــل ،ج  ،5ص136 .؛ روح المعانــی ،ج  ،13ص.
 304و المیــزان ،ج  ،18ص.)322 .
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 .6-5ترغیب
روش ترغیــب بــرای ایجــاد انگیــزه بــه ایمــان و اطاعــت بــهکار مــیرود و مخاطــب را تحریــض و
ابرئـ ُ ْ
تشــویق میکنــد؛ ماننــد آی ـ ه « ِذلـ ُ ْـم َخـ ْ ٌـر َلـ ُ ْـم عِ نْ ـ َـد ِ ِ
ـم» (بقــره )54 /کــه حضــرت موســی بــرای تحریــض
قومــش بــر توبــه در ســخنش آورده اســت (نیشــابوری 1996 ،م ،ج  ،1ص 223 .؛ آلوســی 1415 ،ق،
ج  ،1ص )261 .و ماننــد آیــ ه «ال ن َ ِ ُّك ُــف َن ْف ً
ســا � َّل ُو ْســعَ ها» (اعــراف )42 /کــه بــرای ترغیــب بــه اکتســاب
إ
جنــت آمــده بــه ایــن بیــان کــه ایمــان و عمــل صالحــی کــه بــه بهشــت برســاند ،امــر ســختی نیســت
تــا مبــادا انگیــزه و امیــد خــود را از دســت بدهنــد( 1زمخشــری 1407،ق ،ج  ،2ص104 .؛ بیضــاوی،
 1418ق ،ج  ،3ص13 .؛ آلوســی 1415 ،ق ،ج  ،4ص 359 .؛ طنطــاوی 1997،م ،ج  ،5ص )273 .و ماننــد
آیــه « َف َمـ ْـن شـ َـاء َذ َكـ َـره» (عبــس )12 /کــه بــه پاســداری از حریــم مقــدس و عمــل بــه اصــول آن ترغیــب می کند،
انســانهای غافــل را بیــدار مــی کنــد و بــه هدایــت هــای فطــری ســوق میدهــد طباطبایــی1417،ق ،ج،20
ص 201.؛ موالیــی نیــا 1383،الــف ،ص)218.
 .7-5تعلیل و استدالل و توجیه
یکــی از روشهــای شــناختی قــرآن ،ارائــه دلیــل بــر بینــش اســت؛ اســتداللهای موجــود در آیــات گرچــه در
ظاهــر ،منطقــی و مرتبــط نیســتند ولــی اثــر تربیتی بینشــی آنها بســیار فراتــر از اســتداللهای منظم منطقی اســت.
2
ماننــد «بَنـ ِـات ُهـ َـن» (هــود )78 /کــه بنابــر احتمالــی معترضــه بــوده و علــت «هــؤالء اطهــر لــم» (هــود )78 /اســت
(آلوســی 1415 ،ق ،ج  ،6ص )303 .و ماننــد آیــه « َ ْنـ ُـن ن ْ َُرز ُقـ ُ ْ
ـم َو � َّي ُ ْه» (انعــام )151 /کــه علــت نهــی از قتــل
إ
فرزنــدان اســت تــا عــذر آنهــا را بــرای قتــل رد کنــد (آلوســی 1415 ،ق ،ج  ،4ص297 .؛ ابــن عاشــور 1420،ق،
ج  ،7ص118 .؛ طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  ،7ص )375 .و ماننــد آیــه «� َّن َّ َ
الل ال ي ُْص ِلـ ُـح َ َعـ َـل اْل ُم ْف ِســدِ َين» (یونس)81 /
کــه علــت «� َّن َّ َالل َسـ ُي ْب ِط ُ ُل» (یونــس )81 /اســت (آلوســی 1415 ،إ
ق ،ج  ،6ص157 .؛ ابــن عاشــور 1420،ق ،ج
 ،11ص .إ
 154و طباطبایــی 1417،ق ،ج  ،10ص )110 .و ماننــد «� َّنـ ُـه يَعْ ـ َ ُـم اْلجَ ْهـ َـر َو مــا َ ْيفــى»(اعلــی )7/کــه بــرای
إ
ى � َّل مــا شـ َـاء َّ ُ
الل» (اعلــی )7 - 6 /آمــده اســت (آلوســی 1415،ق ،ج  ،15ص 319 .و ابــن
تعلیــل فــراز « َفــا َت ْنـ 
إ
َّ
ـون � َّال ا َّلظـ َّـن
ـون مِ ـ ْـن ُد ِون َّ ِالل ُ َش َاكء � ْن َي َّتِبعُ ـ َ
عاشــور 1420،ق ،ج  ،30ص )249 .و ماننــد آیــات «مــا َي َّتِبــعُ ِاليـ َـن ي َْد ُعـ َ
إ
إ
ُ ...هـ َـو َّ ِالي جَ عَ ـ َـل َلـ ُ ُ
ـم ا َّلل ْيـ َـل ِل َت ْسـ ُـك ُنوا فِ يـ ِـه َو ا َّلنـ َـار ُم ْبـ ِـراً» (یونــس )67 - 66 /کــه اســتدالل بــر فســاد ظن مشــرکان
َّ
اســت (طباطبایــی 1417،ق ،ج  ،10ص 94 .و جمیــل محمــد 2017 ،م ،ص )99 .و ماننــد آیــه « َو َل ْيـ َـس اذل َكـ ُـر
َ ْك ُألْنــى» (آل عمــران )36 /کــه بنابــر احتمالــی اگــر کالم خداونــد باشــد ،عــذر مــادر مریــم در حزن و تحســرش
را بیــان مــی کنــد بــه ایــن شــکل کــه ذکــر بــر انثــی فضیلــت دارد و انثــی صالحیــت خدمــت در معبد را نــدارد
و خداونــد چنیــن توجیــه مــی کنــد :جایــی بــرای ناراحتــی نیســت زیــرا َذکــری کــه او مــی خواســت بــه مقــام
3
ایــن انثــی نمیرســد.
 .1احتمال میرود این اسلوب اعتراض بخاطر دفع توهم ناممکن بودن ایمان و عملی که موجب بهشتی شدن شود باشد و ناامیدی را بر طرف کند.
 .2در ترکیب نحوی فراز هؤالء بناتی ّ
هن أطهر لکم ،وجوه متعددی گفته شده است (روح المعانی ،ج  ،6ص 303 .و التحریر و التنویر ،ج  ،11ص)302 .
 .3برخــی ماننــد حســینی ،غــرض از اعتــراض در ایــن آیــه را تعظیــم شــأن مولــود دانســته اســت (اســالیب البدیــع فــی القــرآن ،ص )505 .کــه مــی توانــد غــرض
فرعــی باشــد .برخــی نیــز بــه معنــای اعتــذار دانســته انــد (جمیــل محمــد 2017،م ،ص.)96 .
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 .8-5مقایسه
مقایســه ،یکــی از مهمتریــن روشهــای تربیتــی قــرآن اســت ،در ایــن روش دو امــر متضــاد را مقابــل هــم
مینهــد و بــه آثــار و نتایــج هــر دو اشــاره میکنــد تــا متربّــی دو طــرف را مقایســه کــرده و بــه اختیــار خــودش
برگزینــد (اســماعیل زاده و دیگــران ،1396،ص ،)40 .مقایســه باعــث ترغیــب و انگیــزش درونــی میشــود و
منشــأ آن ،تقابــل اســت کــه موجــب فهــم کامــل مفاهیــم ســوء و ارزشگــذاری بــر مفاهیــم ارزشــی میشــود
(فــاح و دیگــران ،1395 ،ص.)172 .
ـاة َو � َآتـ ُـوا الـ َّـز َاكة َل ُهـ ْـم أ�جْ ـ ُـر ُ ْه عِ نْ ـ َـد َ ِ ّر ِبـ ْـم َو ال َخـ ْـو ٌف ع ََل ْ ِيـ ْـم َو ال ْهُ
ـات َو أ� ُقامـوا ا َّلصـ َ
ماننــد «� َّن َّ ِاليـ َـن �آمَ ُنـوا َو َ ِع ُلـوا ا َّلص ِالحـ ِ
ـون» إ(بقــره )277 /کــه بــرای مقابلــه صفــت مــدح بــا ذم آمــده بــه ایــن معنــا کــه صفــات مقابل ،صفــات غیر
َ ْي َ ُنزـ َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ـدى َو � آ ْ
مؤمنــان اســت (ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،2ص )559 .و ماننــد « َو ِاليـ َـن اهتَ ـ َـد ْوا ز َاد ْه ُهـ ً
اته َتقـو ْاه» (محمد/
 )17کــه بــرای مقابلــه گــروه هدایــت بــا گــروه ضاللــت آمــده اســت (ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،26ص )86 .و
ماننــد «� َّنـ ُـه مَ ـ ْـن َيـ�أ ِت َ َّربـ ُـه ُمجْ ِرمـ ًـا َ ...و مَ ـ ْـن َي�أِتـ ِـه ُم ْ مِؤ نـ ًـا ( »...طــه )76- 74 /کــه در میــان قصــه ســاحران و قصــه خروج
بنــی اس إــرائیل ،عاقبــت مؤمن و مجــرم را مقایســه میکنــد( 1ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،16ص.)154 .
 .9-5اشاره به صفت مرتبط الهی
یکــی از روشهــای تربیــت الهــی ،ذکــر اســماء و صفــات در فــراز پایانــی آیــات اســت؛ خداوند پــس از بیان
حکــم یــا واقعـهای ،برخــی از صفاتــش را کــه مرتبــط بــا مطلــب پیــش گفتــه اســت و دارای پیونــد معنایــی
اســت ،بیــان میکنــد؛ ماننــد آیــه «� َّن َ َّربـ َـك حَ كِ ــمٌ ع َِلــمٌ» (انعــام  )128/کــه بیــان مــی کنــد ترتــب خلــود بــر
شــرک ،بــه مقتضــای حکمــت و عل إــم الهــی اســت( 2زمخشــری 1407 ،ق ،ج  ،2ص 66 .و ابــن عاشــور1420،
ق ،ج  ،7ص .)55 .از ایــن فراتــر بــه بــاور نگارنــدگان ،اکثــر فرازهــای پایانــی آیــات کــه بــا تعبیــر «ان هللا» یــا
«اکن هللا» آغــاز میشــوند جملــه معترضــه بــوده و در مقــام تعلیــل یــا اشــاره بــه صفتــی از صفــات الهــی هســتند
کــه مقتضــی و مناســب حکــم و واقعــه پیــش گفتــه اســت تــا بــه همــگان ،ایــن صفــت الهــی را یــادآوری کند.
 .10-5تذکر و موعظه
غفلــت ،یکــی از موانــع گرایــش اســت کــه بــا تذکــر ،از میــان مـیرود؛ تذکــر ،یکــی از روشهــای تربیتــی
مؤثــر قــرآن اســت زیــرا بــا بهرهگیــری از موعظــه و مواجهــه بــا وجــدان و فطــرت ،مخاطــب را از غفلــت بیــدار
کــرده و آگاه میکنــد؛ همچنیــن عواطــف او تحریــک شــده و قلــب او را نــرم میشــود؛ ماننــد آیــه «ادعـوا برــم
ّ
ترضعـ ًـا و ُخفیــة» (اعــراف )55 /کــه در میــان دالیــل وحدانیــت خــدا بــرای متذکــر شــدن قلــوب مؤمنــان آمــده
اســت (ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،8ص )131 .و «و مــا َاکن ُ
هللا ُمعَ ّذ َ ُبــم و ُه َی�ســتَ غفِ ُرون» (انفــال )33 /کــه خداونــد
پــس از تهدیــد کافــران بــه عــذاب ،فرصــت را بــرای توبــه آنهــا غنیمــت میشــمارد و وعــده میدهــد تــا در
 .1برخــی از مفســران ایــن آیــات را در مقــام تعلیــل دانســته انــد (روح المعانــی ،ج  ،8ص 544.و المیــزان ،ج  ،14ص )183 .ولــی بــه نظــر مــی رســد تنهــا در
صورتــی صحیــح اســت کــه ایــن آیــات نیــز ادامــه ســخنان مؤمنــان قــوم فرعــون باشــد کــه بنابــر ایــن احتمــال هــم معترضــه نخواهــد بــود.
 .2عالمــه طباطبایــی ایــن فــراز را مفیــد تعلیــل دانســته اســت (المیــزان ،ج  ،7ص )353 .ولــی بــه نظــر میرســد عمــل بــه مقتضــای علــم و حکمــت غیــر از علــت
عمل اســت.
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صــورت اســتغفار ،آنهــا را عــذاب نکنــد (جمیــل محمــد 2017،م ،ص )98 .و ماننــد « َو مَ ــن یَغفِ ــر ّاذلُنـ َ
ـوب الا
نوبــم» و «و مل ُیـ ِ ّ
ـروا َعـ َـی مــا َفعَ ُلـوا» آمــده تــا نســبت بــه توانایــی
هللا» (آل عمــران )135 /کــه در میــان «ا�ســتَ َغف ُروا ُذل ِ ِ

خداونــد بــر مغفــرت ،تنبیــه کنــد و آن را مختــص بــه خــدا بدانــد تــا بــرای تحقــق آن زمینهســازی کنــد و از
ناامیــدی جلوگیــری کنــد (باقالنــی 1986 ،م ،ص213 .؛ ابوحیــان 1420،ق ،ج  ،3ص 59 .و موالیینیا 1383،ب،
ص )212 .و ماننــد «ِتـ ْ َ
ـك حُ ـ ُـد ُود َّ ِ
الل َفــا َتعْ تَ ُدوهــا» (بقــره  )229/کــه بــرای بیــان ممنوعیــت گرفتــن عــوض بــرای
طــاق کــه از حــدود الهــی اســت آمــده و کبــرا را یــاد کــرده اســت (ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،2ص.)393.
 .11-5تفصیل
در ایــن روش بــا اینکــه مطلــب شــناختی پیــش از این بــرای مخاطب بیان شــده ولی بــرای اینکــه تأثیرگذارتر
باشــد و هــدف از آن حاصــل شــود ،بهتفصیــل آن بــا بیــان دیگر میپــردازد.
ـذل ُنـ َ ِّ ُ
ماننــد آیــه « َو اْل َبـ َ ُـد ا َّلط ِ ّيـ ُـب َ ْيـ ُـر ُج َنبا ُتـ ُـه ِب ْذ ِن َ ِ ّربـ ِـه َو َّ ِالي َخ ُبـ َـث ال َ ْيـ ُـر ُج � َّال نَكِ ـ ًـدا َكـ ِ َ
ـرف ْال آ ِ
ون»
ايت ِل َقـ ْـو ٍم َي ْشـ ُـك ُر َ
ـوت» و «لقــد �أرسـ إ
(اعــراف )58 /کــه میــان فرازهــای « َک ِذلـ ِإـک ُنـ ِـرج ا َملـ َ
ـلنا نوحـ ًـا» واقــع شــده اســت و تمثیــل اخــراج
موتــی بــه اخــراج ثمــرات « أ� َخرج َنــا ِبــه مِ ــن ُ ّ
ک ال َث َمـرات» را تفصیــل میدهــد؛ چنانکــه احــوال انتفــاع نباتــات از
زمیــن متفــاوت اســت ،انتفــاع انســانها از رحمــت الهــی نیــز متفــاوت اســت (ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،8ص.
 142و طباطبایــی 1417،ق ،ج  ،8ص.)161 .
 .12-5تعریض و گوشه زدن
تعریــض بــه معنــای گوشـهزنی و ســر بســته و بــه کنایــه ســخن گفتن اســت .خداونــد در ایــن روش به شــکل
غیــر مســتقیم ،کافــران را دور از انســانیت و فاقــد وجــدان نشــان میدهد.
ـون» (انفــال )22 /کــه تعریــض بــه کســانی اســت کــه
ماننــد آیــه «� َّن َ َّش َّادل َو ِ ّاب عِ نْ ـ َـد َّ ِالل ا ُّلصـ ُّـم اْل ُبـ ْ ُـم َّ ِاليـ َـن ال يَعْ قِ ُلـ َ
فقــط در زبـ إ
ون» (انفــال( )21 /ابن عاشــور 1420،ق ،ج  ،9ص.
ـان میگوینــد مــا شــنیدیم؛ «قاُلـوا َ ِسعْ نــا َو ُ ْه ال َي ْسـ َـمعُ َ
 60و طباطبایــی 1417،ق ،ج  ،9ص )42 .و ماننــد « أ� َلـ ُ ُـم َّاذل َكـ ُـر َو َ ُل ْ ُأ
الْنــى» (نجــم )21 /کــه میــان دو مفعــول آمده تا
بــا مبالغــه ،تعریــض بــه کافــران زنــد؛ آنچــه بــرای خودتــان نمیپســندید چگونه بــه خداونــد نســبت میدهید؟
 .13-5جاسازی مطلب مهم مستقل
جاســازی مطالــب مســتقل مهــم دربــاره راهنماشناســی و امامــت ،یکــی از انــواع اســلوب اعتــراض اســت .در
ایــن روش ،جملــه معترضــه میانــی مهمتــر از اندیشــه اصلــی دو طــرف اســت ولــی از آنجــا مربــوط بــه یکی از
اساسـیترین گزارههــای دیــن یعنــی امامــت و رهبــری اســت؛ لــذا بــه خاطــر عــدم جلــب توجــه و مصونیــت
از دســتبرد مخالفــان ،در میــان مطالــب عــادی پیــش پــا افتــاده جــای گرفته اســت.
ماننــد «اْل َيـ ْـومَ ي َِئـ َـس َّ ِاليـ َـن َك َفـ ُـروا مِ ـ ْـن ِدينِ ـ ُ ْ
ـم»(مائــده )3 /کــه بیانگــر اکمــال دیــن بــا اعــان امامــت و والیــت
اســت و در میــان محرمــات أکل واقــع شــده اســت 1و ماننــد «� َّنــا ُي ِريـ ُـد َّ ُالل ِل ُي ْذ ِهـ َـب َعنْ ـ ُ ُـم ا ّ ِلرجْ ـ َـس أ� ْهـ َـل اْل َب ْيـ ِـت َو

إ

 .1بــه گفتــه عالمــه طباطبایــی اعتــراض ایــن فــراز از آیــه ،تألیفــی اســت نــه نزولــی یعنــی نزولی مســتقل از صــدر و ذیــل آیــه دارد و هنگام جمــع آوری قــرآن در
ایــن میــان قــرار گرفتــه اســت (المیــزان ،ج  ،5صــص 168- 167.و ج  ،16ص .)312 .بــاور بــه اعتــراض در ایــن آیــه اختصاصــی بــه شــیعه نداشــته بلکه بســیاری از
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ي َُط ِّهـ َ ُـر ْك َت ْط ِهـ ًرا» (احــزاب )33 /کــه دلیــل بــر عصمــت اهــل بیــت علیهــم الســام اســت و در میــان آیاتــی کــه در
شــأن زنــان پیامبرنــد آمــده اســت( 1ســبزواری 1409 ،ق ،ج  ،10ص 302 .و مــکارم ،1374 ،ج  ،4ص)270.؛ در
چنیــن مــواردی ،بــا اســتفاده از روش مزجــی ،از برجســته شــدن مطالــب حساســیتزا جلوگیــری میشــود تا از
تصــرف بشــری مصــون بمانــد (فقهــی زاده ،1374،ص.)147 .
 .14-5تفخیم و تعظیم
تعظیــم و بزرگنمایــی ،یکــی از ابــزار تأکیــد اســت؛ غــرض اصلــی از بزرگنمایــی ،نشــان دادن اهمیــت مســأله در
حــوزه بینــش و بــه راه انداختــن موتــور محــرک انســان در حــوزه رفتار اســت .همچنیــن در ایــن روش ،بزرگنمایی
2
و تصویــر ابهــت نامعلــوم ،صــورت هولناکــی را در ذهــن مخاطــب ایجــاد میکنــد و او را بــه تــرس وا مـیدارد.
ـونَ -عظــمٌ » (واقعــه )76- 75 /کــه فــراز لــو تعلمــون میان موصوف
ماننــد « َفــا أ� ِقسـ ُـم ِب َمواقِ ـ ِـع النُ جُ ـ ِـوم و �إنــه َق َســم َ -لــو َت َعل ُمـ َ
3
و صفــت واقــع شــده بــرای بزرگنمایــی تــا اهمیــت قســم و مقسـ ٌم بــه را برســاند (علــوی یمنــی 1914 ،م ،ج  ،2ص.
170؛ ســیوطی 1421 ،ق ،ج  ،2ص128 .؛ ســیوطی 1408 ،ق ،ج  ،1ص282 .؛ زرکشــی 1980،م ،ج  ،3ص 58 .و
ى
آلوســی 1415 ،ق ،ج  ،14ص152.؛ طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  ،19ص )136 .و ماننــد « ُقـ ِـل َّ ُالل ي ُْف ِتيـ ُ ْـم فِ ِهيـ َّـن َ -و مــا ي ُْتـ 
ـابِ -ف يَتامَ ــى ال ِ ّنســاء» (نســاء )127 /بنابــر احتمالــی معترضــه اســت 4و بــرای تعظیــم حقــوق یتامــی آمــده
ع ََل ْيـ ُ ْـم ِف ْالكِ تـ ِ
اســت یعنــی انصــاف و مراعــات در حــق یتیمــان در نظــر خداونــد ،بســیار مهــم و خطیــر اســت (زمخشــری1407 ،
ق ،ج  ،1ص570 .؛ ابوحیــان 1420،ق ،ج  ،4ص82 .؛ فخــررازی 1420،ق ،ج  ،11ص233 .؛ بیضــاوی 1418 ،ق ،ج
 ،2ص100.؛ آلوســی 1415 ،ق ،ج  ،3ص154 .؛ مظهــری 1412 ،ق ،ج  ،2ق  ،2ص250.؛ ابوالســعود 1983،م ،ج ،2
ص )238 .و ماننــد « َو مــا أ� ْدر َاك مَ ــا اْلحُ َط َمــة» (همــزه )5 /کــه تفخیــم و بیــان شــدت امــر حطمــهی و عــذاب الهــی اســت
(طبرســی ،1372 ،ج  ،10ص818 .؛ مظهــری 1412 ،ق ،ج  ،10ص 339 .و طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  ،20ص.)359 .
 .15-5توبیخ
توبیــخ بــه معنــای مالمــت ،ســرزنش کــردن و نکوهــش اســت؛ ایــن واکنــش ناشــی از عملکــرد غلط انســان
اســت و ناظــر بــه جهتــی اســت کــه در مســیر نادرســت و خــارج از حــد اعتــدال بــه کار گرفتــه میشــود .ماننــد
آیــه « َف َلـ ْـو ال �ذا ب ََل َغـ ِـت اْلحُ ْل ُقــومَ َو أ�ْنـ ُ ْـم ِحينَئِ ــذٍ َتنْ ُظـ ُـر َون َ -و َ ْنـ ُـن أ� ْقـ َـر ُب �َل ْيـ ِـه مِ ْنـ ُ ْـمَ -و لكِ ـ ْـن ال ُت ْبـ ِ ُ
ون» (واقعــه)85- 83 /
ـر َ
کــه نشــان إدهنــده توبیــخ کافــران بــه خاطــر عــدم باورشــان بــه پ إــروردگار اســت (ممتحــن ،1387 ،ص )69 .و
ـون ِب َّلل» (حدیــد8 /؛ مظهــری 1412،ق ،ج  ،9ص189 .؛ آلوســی 1415 ،ق ،ج ،14
ماننــد آیــه « َو مــا َلـ ُ ْـم -ال ُت ْ مِؤ ُنـ َ
مفســران اهــل ســنت نیــز اعتــراض را پذیرفتــه انــد هــر چنــد غــرض از اعتــراض را مرتبــط بــا محرمــات مذکــور در صــدر آیــه دانســته انــد نــه مربــوط بــه والیــت
پــس از رســالت (ر.ک :کشــاف ،ج  ،1ص 605 .و مفاتیــح الغیــب ،ج  ،11ص 289 .و البحــر المحیــط ،ج  ،4ص 176 .و روح المعانــی ،ج  ،3ص 234 .و انــوار
التنزیــل ،ج  ،2ص 115 .و التحریــر و التنویــر ،ج  ،5ص.)28 .
 .1در مقابــل ،مفســران اهــل ســنت ایــن فــراز را مربــوط بــه همســران پیامبــر دانســته انــد و گفتــه انــد اســتیناف و تعلیــل بــرای امــر و نهــی آنــان اســت (روح
المعانــی ،ج  ،11ص 193 .و انــوار التنزیــل ،ج  ،4ص 231 .و التحریــر و التنویــر ،ج  ،21ص.)245 .
 .2زمخشری می گوید :توضیح شیء پس از ابهام ،مفید تفخیم شأن آن می شود (کشاف ،ج  ،4ص.)167 .
 .3برخی اعتراض در این آیه را برای تهویل دانسته اند (جواهر البالغه ،ص.)186 .
 .4احتماالت متعددی در ترکیب نحوی این فراز گفته شده است (روح المعانی ،ج  ،3ص 154.و المیزان ،ج ،5.ص.)99 .
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ـان �آیـ ٍـة _ و ُهللا أ�عــمُ ِبــا ُیـ ّـزل _ قالـوا
ص169 .؛ ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،27ص )334 .و ماننــد «اذا ب َّدلنــا �آیـ ًـة مَ ـ َ
امنــا انـ َ
ـت ُمفـ َ ٍـر» (نحــل )101 /کــه توبیــخ و تعریــض بــه کافــران بخاطــر نابخــردی و حرمــت شــکنی آنها نســبت
بــه پیامبــر اکــرم اســت ( 1فخــررازی 1420 ،ق ،ج  ،20ص 270.؛ آلوســی 1415 ،ق ،ج  ،7ص.)466 .

 .16-5تخویف و تهویل
از ایــن روش بــرای ترســاندن اســتفاده میشــود کــه غالبـاً بــا انــذار و وعیــد صــورت میگیــرد؛ ایــن غــرض
گاهــی بــه خاطــر طــرد و رانــدن مخاطــب و گاهــی بــه خاطــر دور ســاختن از معصیــت بـهکار گرفته میشــود؛
ـر مَ ـ� آ ٍب َ َجـ َّ َـم ي َْص َل ْوَنــاَ -ف ِب ْئـ َـس اْلمِ هــاد» (ص( )56- 55 /موالیــی نیــا 1383،ب،
ماننــد آیــات «هــذا َ -و � َّن ِل َّلطاغِ ـ َـن َلـ َ َّ
ـوم و �إنــه َق َســم -لــو َت َعل ُمــونَ -عظــمٌ » (واقعــه )76- 75 /بنابــر قولــی
ص )211 .و ماننــد آیـ إـات «فــا أ� ِقسـ ُـم ِبمواقِ ـ ِـع النُ جُ ـ
ِ
(هاشــمی ،1381 ،ص )186 .و ماننــد آیــه « َو مــا أ� ْدر َاك مَ ــا اْلحُ َط َمــة» (همــزه )5 /کــه بــرای تهویــل حطمــه آمــده
اســت یعنــی از امــوری نیســت کــه پیامبــر تــوان درک آن را داشــته باشــد (آلوســی 1415،ق ،ج  ،15ص462 .؛
ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،30ص474 .؛ طباطبایــی 1417،ق ،ج  ،20ص.)359 .
 .17-5نفرین
در روش لعــن و نفریــن ،خداونــد نفــرت خــود را نســبت بــه کافــران معانــد ابــراز مـیدارد و آنهــا را از خــود
طــرد میکنــد؛ ماننــد آیــه « َو مِ ـ َـن ْ َأال ْع ـر ِاب مَ ـ ْـن َيتَّخِ ـ ُـذ مــا يُنْ فِ ـ ُـق مَ ْغ َرمـ ًـا َو ي َ َ ََّتبـ ُـص ِبـ ُ ُ
ـم َّادلواِئـ َـر  -ع ََل ْ ِيـ ْـم داِئـ َ ُـرة ا َّلسـ ْـوء»
(توبــه( )98 /زمخشــری 1407 ،ق ،ج  ،2ص301 .؛ بیضــاوی 1418 ،ق ،ج  ،3ص95 .؛ آلوســی 1415 ،ق ،ج ،6
ص 7 .و طنطــاوی 1997 ،م ،ج  ،6ص 388 .و ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،10ص )189 .و ماننــد « َف ُق ِتــل» (مدثــر/
 )19کــه از روی تعجیــب بــه کار رفتــه اســت و نفریــن میکنــد (مظهــری 1412 ،ق ،ج  ،10ص128 .؛ ابــن
عاشــور 1420،ق ،ج  ،29ص 287 .و طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  ،20ص )87 .و ماننــد « ُغ ّلــت �أیدِ ِهیــم و ُل ِعنُ ـوا ِبــا قاُلـوا»
(مائــده )64 /کــه در ر ّد اندیشــه و گفتــار انحرافــی یهــود و نفریــن آنهــا آمــده اســت.
 .18-5تعلیم

ماننــد «َلتَ ْد ُخ ُلـ َّـن اْل َم ْسـ ِـج َد اْلحَ ـرامَ � ْن شـ َـاء َّ ُالل �مِآ ِنـ َ
ـن» (فتــح )27 /کــه بــه مؤمنــان تعلیــم میدهــد تا هر امر مســتقبلی
را بــه مشــیت الهــی تعلیــق نماینـ إـد( 2زمخشــری 1407 ،ق ،ج  ،4ص345 .؛ آلوســی 1415 ،ق ،ج  ،13ص 273 .و
ـان �آیـ ٍـة  -و هللا أ�عــمُ ِبــا ُیـ ّـز ُل َ -قالـوا امنــا أ�نـ َ
ـت ُمفـ َ ٍـر»
طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  ،18ص )290.و ماننــد «اذا ب َّدلنــا �آیـ ًـة مـ َ
(نحــل )101/کــه بنابــر احتمالــی ،علــم مطلــق الهــی را تعلیــم میدهــد (ابــن عاشــور 1420،ق ،ج  ،13ص.)228 .

 .19-5وعده و بشارت
یکــی از روشهــای مهــم ایجــاد انگیــزه ،تشــویق کالمــی یــا غیرکالمــی اســت کــه اغلــب بــا وعــده و
 .1ابن عاشور گفته است :تعلیم مؤمنان است نه رد مشرکان (التحریر و التنویر ،ج  ،13ص )228 .ولی به نظر می رسد سیاق آیه با توبیخ سازگارتر است.
 .2برخی اعتراض در ان شاء اهلل را برای قصد تبرک دانسته اند (البرهان زرکشی ،ج  ،3ص 57 .و معترک األقران ،ج  ،1ص 281 .و سیدجمیل ،ص.)133 .

62

بشــارتهای دنیــوی و اخــروی صــورت میگیــرد .مدلــول زبانــی در وعــده ،انگیزشــی اســت و امیــد بــر
آن مترتــب میشــود چــون قصــد وعدهگــذار و حتمیــت آن بــه مخاطــب القــاء میشــود و طلبــی کــه بــرای
واداشــتن مخاطــب بــه فعــل یــا حالتــی بــود اظهــار میگــردد (عباس ـینیا و دیگــران ،1397 ،ص)63 .؛ ماننــد
آیــه « َف َمـ ْـن شـ َـاء َذ َكـ َ هُـر » (عبــس  )12/کــه متضمــن وعــده نیکوســت (ابوحیــان 1420،ق ،ج  ،10ص )408 .و مانند
ـر َّن َّ ُالل مَ ـ ْـن يَنْ ـ ُ ُ
آیــه « َو َل َينْ ـ ُ َ
ـره» (حج( )40 /طبرســی ،1372،ج  ،7ص 139 .و مظهــری 1412،ق ،ج  ،6ص ).330
ون � َّل ِب�ْأن ُف ِسـ ِـهم» (انعــام )123 /کــه بیانگــر وعــده پیــروزی بــرای پیامبــر و تهدیــد و وعیــد
و ماننــد آیــه « َو مــا ي َْم ُكـ ُـر َ
إ
مکــر بــرای کفــار اســت (زمخشــری 1407 ،ق ،ج  ،2ص63.؛ ابوالســعود 1983،م ،ج  ،3ص182 .؛ آلوســی،
 1415ق ،ج  ،4ص.)264 .
.6نتیجهگیری
ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه اغــراض متعــددی (حــدود بیســت مــورد) در قــرآن ســبب بــه کار رفتــن
جمــات معترضــه شــده اســت و بــر اســاس بررســی تطبیقــی اکثــر آیــات معترضــه ،روشــن شــد کــه از ایــن
میــان ،تأکیــد ،دفــع خطــور ذهنــی ،تقریــر و رد کالم کافــران دارای بیشــترین اســتفاده بودهانــد.از مشــاهده
یکجــای اغــراض گــرد آمــده اســالیب اعتــراض قــرآن روشــن میشــود کــه قــرآن کریــم در اوج اعجــاز
بیانـیـ محتوایــی اســت و بــا اســتفاده حداکثــری از ایــن اســلوب ،توانســته پیامهــا و مفاهیــم واالی بســیاری را
در خــود جــای دهــد .همچنیــن ایــن نتیجــه حاصــل میشــود کــه پژوهــش در ایــن زمینــه ،بســیاری از شــبهات
قرآنــی ناشــی از عــدم ارتبــاط میــان آیــات را پاســخ میدهــد و زمینــه ســاز درک افقهــای ناپیــدای زیــادی از
ایــن کتــاب آســمانی اســت.
منابع
قرآن کریم
ابن ابی االصبع ( 1975م) .بدیع القرآن .مصر :دارالطباعة و النشر.
ابن اثیر ،ضیاءالدین (بی تا) .المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر .قاهره :دار نهضة مصر.
ابن جنی ،ابوالفتح ( 1990م) .الخصائص .بغداد :دار الشؤون الثقافیة.
ابن عاشور ،محمدبن طاهر ( 1420ق) .التحریر و التنویر .بیروت :مؤسسة التاریخ العربی.
ابن منظور ،محمد بن مکرم ( 1414ق) .لسان العرب .بیروت :دار صادر.
ابن هشام ،عبدالله ( 1410ق) .مغنی اللبیب .قم :مکتبة آیة الله المرعشی النجفی.
ابــو الســعود ،محمــد بــن محمــد ( 1983م) .تفســیر ابــی الســعود :ارشــاد العقــل الســلیم الــی مزایــا القــرآن الکریم.
بیــروت :دار احیــاء التـراث العربی.
ابوحیان ،محمد بن یوسف ( 1420ق) .البحر المحیط فی التفسیر .اول ،بیروت :دارالفکر.
آلوسی ،محمود ( 1415ق) .روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم .بیروت :دار الکتب العلمیة.
باقالنی ،ابوبکر ( 1986م) .دالئل اعجاز القرآن .بیروت :دارالبیان.

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
سالدهم شماره اول بهار و تابستان 98

بالشر ،رژی ( .)1365در آستانه قرآن( .ترجمه :محمود رامیار) .تهران :دفتر نشر و فرهنگ اسالمی.
بنت الشاطی ،عائشة ( 2004م) .االعجاز البیانی للقرآن .قاهره :دارالمعارف.
بیضاوی ،عبدالله بن عمر ( 1418ق) .انوار التنزیل و اسرار التأویل .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
پیروزفــر ،ســهیال ( .)1392ســازگاری تفســیر آیــات بــا دو رویکــرد مجموعی و تفکیکی .پژوهشــنامه تفســیر و زبان
قــرآن.100- 86 ،2 ،
تفتازانی ،مسعود بن عمر ( .)1376مختصر المعانی .قم :دار الفکر.
تفتازانی ،مسعود بن عمر ( 1416ق) .المطول .قم :مکتبة الداوری.
جرجانی ،عبدالقاهر ( 1422ق) .دالئل العجاز فی علم المعانی .بیروت :دارالکتب العلمیة.
جمیــل محمــد ( .)2017االعت ـراض فــی القــرآن الکریــم و دالالتــه .مجلــة اآلداب و العلــوم االجتماعیــة جامعــة
الســلطان قابــوس.106 - 91 ،
جوزیة ،ابن قیم ( 1388ق) .التبیان فی اقسام القرآن .قاهره :دارالفکر.
جوهری ،اسماعیل ( 1404ق) .الصحاح .بیروت :دار العلم للمالیین.
حســین عبدالرئــوف ( .)1390ســبک شناســی قــرآن کریــم (االســلوبیة القرآنیــة) (ترجمــه :پرویــز آزادی) تهـران:
دانشــگاه امــام صــادق علیــه الســام.
حسینی ،سید جعفر ( 1429ق) .اسالیب البدیع فی القرآن .قم :بوستان کتاب.
حواس ِبری ( .)2006وظائف االعتراض و اسالیبه .جامعة اآلداب و اللغات جامعة الجزائر.161 - 132 ،
خطابی ،ابوسلیمان ( .)2008ثالث رسائل فی اعجاز القرآن (بیان اعجاز القرآن) .قاهره :دارالمعارف.
خفاجی ،احمد بن محمد ( 1417ق) .عنایة القاضی و کفایة الراضی .بیروت :دار الکتب العلمیة.
خویی ،سید ابوالقاسم ( 1422ق) .البیان فی تفسیر القرآن .اول قم :مؤسسة احیاء آثار االمام الخویی.
دهقانــی ،فــرزاد؛ علیـزاده منامــن ،عیســی و شــهریاری نســب ،ســروش ( .)1396بررســی دیدگاههــا دربــاره نظــم
قــرآن .فصلنامــه سـراج منیــر.56- 31 ،)29(8 ،
زرکشی ،بدرالدین ( 1980م) .البرهان فی علوم القرآن .بیروت :دارالفکر
زمخشری ،محمود ( 1407ق) .الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل .بیروت :دار الکتاب العربی.
سامی محمدهشام ،حریز ( 2006م) .نظرات من االعجاز البیانی فی القرآن الکریم .عمان و اردن :دارالشروق.
سبزواری ،عبداالعلی ( 1409ق) .مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن .بیروت :مؤسسة اهل البیت.
ســلطانی رنانــی ،مهــدی ( .)1391اســالیب اعتـراض در قــرآن کریــم .فصلنامــه تحقیقــات علــوم قــرآن و حدیــث
دانشــگاه الزه ـرا (س).189 - 171 ،)1( 9 ،
سلماسی زاده ،جواد ( .)1369تاریخ ترجمه قرآن در جهان .تهران :امیرکبیر.
سید جمیل ( 1413ق) .البالغة القرآنیة المختارة من االتقان و معترک األقران .قاهره :دارالمعرفة.
سید عبدالغفار (بی تا) .معجم المصنفات القرآنیة .بیروت :دارالکتب.
سیوطی ،عبدالرحمن ( 1408ق) .معترک األقران فی اعجاز القرآن .بیروت :دارالکتب العلمیة.
سیوطی ،عبدالرحمن ( 1421ق) .االتقان فی علوم القرآن .بیروت :دار الکتاب العربی.

64

شایســته فــرد ،رحمــت ( .)1393بررســی و نقــد اندیشــه هــای یوســف دره حــداد .پایــان نامــه دکتــری ،دانشــگاه
آزاد اســامی تهـران.
شوکانی ،محمد بن علی ( 1414ق) .فتح القدیر .دمشق و بیروت :دار ابن کثیر و دار الکلم الطیب.
طباطبایی ،محمدحسین ( 1417ق) .المیزان فی تفسیر القرآن .قم :مؤسسة النشر االسالمی.
طبرسی ،فضل بن حسن ( .)1372مجمع البیان فی تفسیر القرآن .تهران :ناصرخسرو.
طنطاوی ،محمد ( 1997م) .التفسیر الوسیط للقرآن الکریم .قاهره :دار نهضة مصر.
ظافر ،نصیرالدین (بی تا) .حسن االیجاز فی ابطال االعجاز .بیجا.
عباس ،فضل حسن ( 1989م) .البالغة فنونها و أفنانها .عمان :دارالفرقان.
عتیق ،عبدالعزیز ( 1430ق) .علم المعانی .بیروت :دار النهضة العربیة.
علــوی یمنــی ،یحیــی بــن حمــزة ( 1914م) .الط ـراز المتضمــن ألس ـرار البالغــة .مصــر :دار الکتــب الخدیویــة،
المقتطــف.
ّ
علی مهدی ،زیتون ( 2009م) .اعجاز القرآن و أثره فی تطور النقد االدبی .بیروت :دارالمشرق.
فخررازی ،محمدبن عمر ( 1420ق) .مفاتیح الغیب .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
فقهی زاده ،عبدالهادی ( .)1374پژوهشی در نظم قرآن .تهران :جهاد دانشگاهی.
گوستاو ،لوبون .)1347( ،تمدن اسالم و عرب .تهران :کتابفروشی علمیه اسالمیه.
محمــدی ،محمدعلــی ( .)1394اعجــاز قــرآن بــا گرایــش شــبهه پژوهــی .جلــد اول ،قــم :پژوهشــگاه علــوم و
فرهنــگ اســامی.
مدنی ،سیدعلی ابن معصوم ( 1388ق) .االنوار الربیع فی انواع البدیع .نجف :مطبعة النعمان.
مشهدی ،محمد ( .)1368کنزالدقائق و بحر الغرائب .تهران :سازمان نشر وزارت ارشاد اسالمی.
مظهری ،ثناءالله ( 1412ق) .التفسیر المظهری .پاکستان :مکتبة رشدیة.
معرفت ،محمدهادی ( 1423ق) .شبهات و ردود حول القرآن الکریم .قم :مؤسسة التمهید.
معرفت ،محمدهادی ( 1428ق) .التمهید فی علوم القرآن .قم :دفتر نشر اسالمی.
مغربی ،ابن یعقوب ( 1412ق) .شروح التلخیص :مواهب المفتاح .بیروت :دارالهادی.
مکارم شیرازی ،ناصر ( .)1374تفسیر نمونه .تهران :دار الکتب االسالمیة.
ممتحن ،مهدی ( .)1387جمله معترضه و تأثیر بالغی آن در قرآن کریم .پژوهشنامه قرآن و حدیث.72- 59 ،5 ،
مؤدب ،سید رضا ( .)1390اعجاز قرآن .قم :مرکز ترجمه و نشر المصطفی.
موالیی نیا ،عزت الله ( 1383الف) .اسالیب بیانی قرآن کریم .تهران :فرهنگ سبز.
موالیــی نیــا ،عــزت اللــه ( 1383ب) .تحلیــل و بررســی اســالیب اعتـراض در قــرآن .پایــان نامــه دکتــری ،دانشــگاه
تربیت مــدرس.
نیسابوری ،نظام الدین ( 1996م) .غرائب القرآن .بیروت :دارالکتب العلمیة.
هاشمی ،احمد ( .)1381جواهر البالغة .قم :مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
یحصبی اندلسی ،عیاض ( 1407ق) .الشفا بتعریف حقوق المصطفی .عمان و اردن :دارالفیحا.

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
سالدهم شماره اول بهار و تابستان 98

شیوههایادبیناصرخسرو
دراستفادهازآیات قرآنکریم
آرش امرایی :1استادیار ،گروه علوم پایه و دروس عمومی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
علی بازوند  :استادیار ،گروه ادبیات فارسی ،دانشگاه فرهنگیان
دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میانرشتهای قرآنکریم
سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،1398صص 82-65
تاریخ دریافت مقاله98 /02 /01 :
تاریخ پذیرش مقاله98 /05/08 :

چکيده
از آنجــا کــه قــرآن کریــم منبــع بیپایــان اندیشـههای اخالقــی ،انســانی و تربیتــی اســت ،بســیاری از شــاعران
و نویســندگان فارســی زبــان ،همــواره در خلــق آثــار خــود از ایــن گنجینـهی پرفیــض بهــرهبردهانــد .همیــن
آميختگــي ميــراث مكتــوب فارســی بــا آموزههــاي اســامی ،موجــب دشــواری درك ايــن ميــراث بــدون
آشــنايي بــا قــرآن و حديــث شــده اســت .ناصــر بــن خســرو قبادیانــی یکــی از شــاعرانی کــه شــعر را در
خدمــت ترویــج افــکار دینــی و مذهبــی خــود قــرار دادهاســت؛ بــرای پیشــبرد ایــن اهــداف و بــه انجام رســاندن
مأموریــت مذهبــی شــعر خــود ،اشــعارش را بــه ایــن آیــات نورانــی آراســتهاســت .بــا توجــه بــه آبشــخور
مذهبــی ناصرخســرو ،اشــعارش در برگیرنــده هدایتهــای اخالقــی ونصایــح فراوانــی اســت .ناصرخســرو بــا
تســلط مناســب بــر مفاهیــم قرآنــی و هنرمنــدی تمــام و بــا بهتریــن شــیوه ممکــن ،گاه از اصــل آیــه یــا بخشــی
از آن و زمانــی هــم از مفهــوم و معنــای آن بهــره بــرده ،بــا اســتفاده از آیــات قــرآن بــه گونههــای متنوعــی
بهــره میبــرد و شــعر خــود را بــه آیــات مقــدس قــرآن میآرایــد؛ همیــن موجــب اثــر بخشــی بیشــتر ســخنان
وی شــده اســت .درایــن مقالــه بــا بررســی همــه دیــوان ناصرخســرو و بــا اســتفاده از جدولهــای آمــاری،
گونههــای مختلــف انعــکاس آیــات در دیــوان ناصرخســرو تحلیــل میشــود .همچنیــن نشــان داده خواهد شــد
کــه مهمتریــن دالیــل اســتفاده ناصرخســرو از آیــات قــرآن ،همراهــی ذهنــی و زبانــی بــا ایــن کتــاب مقــدس
و همچنیــن تبییــن اهــداف و افــکار خــود بــا اســتفاده از نفــوذ و پذیــرش قــرآن در بیــن مســلمانان اســت؛ وی
بــا ایــن شــیوه ،خواننــده را متوجــه ضــرورت پذیرفتــن ســخنان خــود میکنــد؛ چراکــه ایــن ســخنان در واقــع
برگرفتــه از قــرآن کریــم و بــهنوعــی بیــان شــاعرانه ایــن مفاهیــم اســت.
کلید واژهها :ناصرخسرو ،شیوههای انعکاس ،تأثیر قرآن ،آیات.
 .1نویسنده مسئولamraei@kmsu.ac.ir :
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 .۱مقدمه
پــس از ظهــور اســام در شــبه جزیــره عربســتان ،قــرآن و مفاهیــم الهــی آن در فرهنــگ عربــی بــه نحــو قابــل
توجهــی تأثیــر گذاشــت و ایــن تأثیــر تــا انــدازهای بــود کــه بســیاری از لهجههــای موجــود در حجــاز را از
صحنــه خــارج کــرد؛ در ایــن زمــان در بیــن اعــراب کمتــر پدیــده اجتماعـیای را میتــوان یافــت کــه رنــگ
و بــوی قــرآن و ســنت نداشــته باشــد( .ســبزیانپور ،۱۳۸۳ ،ص )۹۶ .عــاوه بــر ایــن بــا ورود اســام بــه همــه
مناطــق تحــت نفــوذش ،تأثیــری عمیــق بــر زبــان ،زندگــی و فرهنــگ آن مــردم داشــت؛ یکــی از مناطقــی کــه
اینگونــه از اســام تأثیــر پذیرفــت ایــران بــود.
از هنــگام ورود اســام بــه ایــران ،زبــان عربــی نیــز بهعنــوان زبانــی کــه معــارف دینــی تــازهای را بــه ایرانیــان
ارائــه میکــرد ،بــه طــور جدیتــر در ایــران پذیرفتــه شــد .هرچــه بــر عمــر اســام در ایــران افــزوده میشــد،
نفــوذ زبــان عربــی نیــز در بیــن مــردم ایــران نیــز بیشــتر میشــد .از ایــن روی ورود اســام به ایــران و به دنبــال آن
تســلط سیاســی اعــراب بــر ایــران موجــب آشــنایی و در بســیاری از مــوارد انــس طبقـهی تحصیــل کــرده ایران
بــا زبــان عربــی شــد؛ همچنیــن در مکتــب خانههــا قــرآن و زبــان عربــی بــهعنــوان علــوم مقدماتــی آموختــه
میشــد؛ و بــه ایــن ترتیــب شــعرا و نویســندگان پیــش از هــر چیــز دیگــر بــر منبــع بیپایــان علــوم ،یعنــی کالم
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نورانــی وحــی مســلط میشــدند و قــرآن را میآموختنــد .از ایــن روی آگاهــی شــعرا و نویســندگان از زبــان
عربــی ،بــر زبــان شــعری و شــیوه ی نــگارش آنهــا تأثیرگذاشــت؛ اینــان خــودآگاه و یــا ناخــودآگاه موجــب
ورود لغــات و تعبیــرات زبــان عربــی بــه زبــان فارســی شــدند .از آنجــا کــه زبــان عربــی زبــان دیــن اســام بــود
و برخــی شــعرا و نویســندگان از جملــه خطیبــان و تبلیــغ کننــدگان دیــن اســام و آموزههــای آن بودنــد،
بیگمــان از آیــات نورانــی قــرآن بیبهــره نمیماندنــد؛ «از آنجــا کــه میــزان و معیــار ســخن فصیــح و بلیــغ،
قــرآن شــناخته میشــد ،شــعرا و نویســندگان میکوشــیدند تــا الفــاظ و ترکیبــات قــرآن را در نوشــتههای خــود
بــکار برنــد و نیــز از معانــی و مضامیــن آن اقتبــاس کننــد»( .محقــق ، 1374 ،ص)1.
یکــی دیگــر از مهمتریــن دالیلــی کــه میتــوان بــرای اســتفاده شــعرا از آیــات قــرآن و یــا اقتبــاس از آنهــا
برشــمرد ،ایــن اســت کــه مــردم مســلمانی کــه فــاح و رســتگاری را در پیــروی از آیــات قــرآن میدانســتند و
همچنیــن بهانــدازه کافــی بــا معــارف و فرهنــگ قرآنــی آشــنا شــده بودنــد ،کالم آمیختــه بــا آیــات قــرآن را
بیشــتر از هــر کالم دیگــری میپســندیدند و از آن لــذت میبردنــد ،بــا مطالعــه آن بخشــی از معــارف اســامی
و آیــات قــرآن را بــه شــیوهای ملمــوس و نزدیــک میآموختنــد.
آنچــه در اینجــا ضــروری اســت بــه آن اشــاره شــود ایــن اســت کــه قــرن ســوم آغــاز ورود قــرآن و حدیــث
بــه شــعر و ادب فارســی اســت .شــاعران و نویســندگان فارســی زبــان ابتــدا از واژههــای برگرفتــه از قــرآن و
حدیــث در شــعر خــود اســتفاده کردنــد و بــه دنبــال آن هرچــه بــر آشــنایی آنهــا بــه زبــان عربــی و قــرآن و
حدیــث افــزوده میشــد ،شــیوههای اســتفاده و اثرپذیــری از قــرآن و حدیــث نیــز متنوعتــر شــد( .یوســفی،
 ،۱۳۸۷ص) ۱ .
ناصرخســرو یکــی از شــعرایی اســت کــه تربیــت شــدهی مکتبخانههایــی اســت کــه ابتــدا قــرآن را بــه
شــاگردان خــود میآموختنــد؛ از ایــن رو وی نیــز هماننــد بســیاری دیگــر از شــاعران و نویســندگان هــم
عصــرش زبــان عربــی و قــرآن را در همــان ســالهای آغازیــن تحصیــل خــود بهخوبــی آموختــه بــود .از
آنجــا کــه ناصرخســرو بیــش از هــر هــدف و غــرض دیگــر بــه دنبــال اهــداف تربیتــی و اصالحــی بــود ،منبعی
شایســتهتر از قــرآن بــرای ارائــه بــه مخاطبــان خــود نمیدیــد ،بــه همیــن خاطــر در بیــان مطالــب اخالقــی و
تربیتــی و مذهبــی خــود اغلــب بخشــی از قــرآن را چاشــنی کار خــود کــرده اســت تــا ضمــن بیــان تســلط خود
بــر قــرآن ،مخاطــب را بــه پذیــرش نصیحتهــای خــود مجــاب کنــد .ناصرخســرو قــرآن را از بر داشــته اســت؛
خــود در دیوانــش بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده اســت؛ آنجــا کــه میگویــد:
مقرم به مرگ و به حشر و حساب کتابت ز بر دارم اندر ضمیر (دیوان اشعار ،ناصر خسرو ،ص)۴۰.
ّ
ایــن امــر یکــی از مهمتریــن دالیلــی اســت کــه در همهجــا و همهوقــت قــرآن انیــس و مونــس جــان و زبــان
وی باشــد؛ همانطــور کــه خــود نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده اســت:
خواندن فرقان و زهد و علم و عمل مونس جانند هر چهار مرا (همان ،ص)۱۲۵.
مطابــق آنچــه خــود ناصرخســرو میگویــد ،همنشــینی بــا قــرآن بــرای او همیشــگی بــوده ،در عمــل نیــز پیرو

68

بیچــون و چــرای تعالیــم و دســتورات قرآنــی بــوده اســت.
خواندن فرقان و زهد و علم و عمل مونس جانند هر چهار مرا (همان ،ص)125 .
ایــن همراهــی و همنشــینی همیشــگی ناصرخســرو بــا قــرآن ،موجــب تســلط ویــژه وی بــر لفــظ و معنــای آن
شــده اســت؛ از ایــن رو آیــات قــرآن را بــه شــیوههای مختلفــی در دیــوان خــود بــه کار میگیــرد.
اگــر بــه شــیوههای اســتفاده ناصرخســرو از آیــات دقّــت شــود ،خواهیــم دیــد کــه ناصرخســرو هــرگاه
میخواهــد نکت ـهای دینــی و اخالقــی را بیامــوزد ،آن را بــه آی ـهای از آیــات قــرآن محکــم میکــرد و ایــن
گونــه بــه خواننــده خــود متذکــر میشــد آنچــه را کــه ذکــر کــرده ،منطبــق بــر آیــات و دســتورات الهی اســت
از ایــن روی پیــروی از آن موجــب رســتگاری او میشــود.
 .۲پیشینه پژوهش
در خصــوص تأثیــر قــرآن و حدیــث در ادبیــات فارســی پژوهشهــای متنوعــی انجــام شــده اســت .در ایــن
بخــش بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره میکنیــم .از جملــه میتــوان بــه کتــاب «تجلــی قــرآن و حدیــث در شــعر
فارســی» نوشــته آقــای ســید محمــد راسـتگو ،کتــاب «تأثیــر قــرآن و حدیــث در ادب فارســی» نوشــته آقــای
علــی اصغــر حلبــی اشــاره کــرد .آقــای رضــا روحانــی در مقالـهی «قــرآن و تأویــل آن از دیدگاه ناصرخســرو»
نیــز نکاتــی در مــورد تأویــل قــرآن از دیــدگاه ناصرخســرو بیــان کــرده اســت امّــا بــه شــیوههای اســتفاده
ناصرخســرو از آیــات قــرآن اشــارهای نکــرده اســت.
همچنیــن مقالههــای زیــادی در مــورد تأثیــر قــرآن و حدیــث در آثــار شــاعران فارســی زبــان نوشــته شــده
اســت .ازجملــه میتــوان بــه مقالههــای زیــر اشــاره کــرد کــه هرکــدام بــه شــیوهای تأثیرپذیــری شــعر شــاعری
را از قــرآن و حدیــث بررســی کردهانــد؛ هماننــد« :تصویرهــای قرآنــی در آثــار منظــوم جامــی» ســید محمــد
رادمنــش« ،جایــگاه قــرآن و حدیــث در شــعر فارســی ســده ســوم و چهــارم هجــری» باقــر قربانــی زریــن و. ...
باوجــود انجــام کارهــای زیــادی کــه در مــورد تأثیــر قــرآن و حدیــث در شــعر شــاعران فارســی زبــان صورت
گرفتــه اســت و بــا در نظــر داشــتن اســتفاده گســتردهی ناصرخســرو از آیــات و احادیــث امــا متأســفانه تاکنــون
اثــر مســتقلی در ایــن خصــوص منتشــر نشــده اســت.
 .۳ناصرخسرو و دیوانش
ابــو معیــن ناصربــن خســرو بــن حــارث قبادیانی بلخی معــروف به ناصرخســرو ،فیلســوف ،حکیــم ،جهانگرد
و شــاعر برجســته قــرن پنجــم ( 481-۳۹۴هجــری) در قبادیــان بلــخ متولــد شــد .ناصرخســرو از جمله شــاعرانی
اســت کــه بــا حـ ِ
ـدوث اتفاقــی ،مســیر زندگـیاش تغییر کــرد .پــس از خوابی کــه خــود در ابتدای ســفرنامهاش
آن را بهاجمــال بیــان کــرده اســت ،قــدم در مســیری نهــاد کــه همـهی زندگـیاش را تحــت تأثیــر قــرار داد و
ســفری دور و دراز را آغــاز کــرد .در مســیر ایــن ســفر کــه هــدف نهایـیاش زیــارت خانــه کعبــه بــود ،بــرای
مدتــی در مصــر ســاکن شــد؛ در ایــن هنــگام مصــر تحــت حکومــت خلفــای فاطمــی بــود .در طــول اقامتــش
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«حجــت» دســت یافــت؛ ســپس راه رفتــه را
در مصــر تحــت تعلیــم فاطمیــان مصــر قــرار گرفــت و بــه مرتبــه ّ
بازگشــت و تبلیــغ دینــی خــود را آغــاز کــرد .همیــن تبلیــغ آرامــش را از زندگــی او گرفــت و بــرای در امــان
مانــدن از تعقیــب ســلجوقیان ،چنــدی از ایــن شــهر بــه آن شــهر خــود را از نظرهــا پنهــان داشــت تــا در نهایــت
بــه دعــوت امیرعلــی بــن اســد امیــر محلــی بدخشــان در د ّره یمــگان بدخشــان ســاکن شــد و تــا پایــان عمــر
در همانجــا باقــی مانــد .ناصرخســرو از اغلــب علــوم زمــان خــود از جملــه فلســفه ،کالم ،نجــوم و ...آگاهــی
داشــت؛ وی همچنیــن کل قــرآن را از حفــظ داشــت (صفــا ،۱۳۸۸ ،ج ، ۲ص .)۴۴۳.ناصــر خســرو عــاوه بــر
دیــوان و ســفرنامه معروفــش ،آثــار دیگــری نیــز داشــت از آن جملــه میتــوان بــه رهایــش و گشــایش ،خــوان
اخــوان ،وجــه دیــن ،زادالمســافرین ،جامــع الحکمتیــن اشــاره کــرد.
هرچنــد نمیتــوان دیگــر آثــار ناصرخســرو را از نظــر پنهــان داشــت ،امــا بهجرئــت میتــوان گفــت دیــوان
ناصرخســرو بهتریــن و سرشــارترین اثــری اســت کــه ناصرخســرو آفریــده اســت .دیــوان او دارای فــراز و
فرودهــای فــراوان اســت و حــاوی تجربههــای حکمیان ـهی ناصرخســرو اســت.
دیــوان ناصرخســرو بســیار مــورد توجــه و اقبــال دوس ـتداران زبــان و ادبیــات فارســی قــرار گرفتــه اســت.
ایــن دیــوان را میتــوان فخامــت و اســتواری کالم و هنــر واالی شــاعری وی دانســت .همچنیــن صداقتــی کــه
بهوضــوح در دیــوان او دیــده میشــود ،بیانگــر اعتقــاد راســخ وی بــه هــرآن چیــزی اســت کــه گفتــه اســت؛
چراکــه ناصرخســرو از صمیــم قلــب بــه آنچــه میگویــد بــاور دارد و ســخن چــون از دل برآیــد الجــرم بــر دل
نشــیند(.نوریان ،۱۳۸۲ ،ص)۲۸۰ .
همــان گونــه کــه ذکــر شــد ناصرخســرو در آفرینــش اشــعارش پیــرو یــک مســیر خطــی نیســت؛ در دیــوان
او ابیــات و اشــعار متوســط و ضعیــف نیــز مشــاهده میشــود .هــدف نهایــی و غایــی ناصرخســرو در ســرودن
شــعر ،رســاندن پیــام معنــوی و دینــی اســت؛ یعنــی او شــعر را دارای رســالتی دینــی و معنــوی میدانــد و در راه
رســیدن بــه ایــن رســالت گام برمـیدارد؛ از ایــن روی توجــه او بیــش از هــر چیــز دیگــر ،بــه هدفــی اســت کــه
محــرک ســرودن آن شــعر شــده اســت و ابــزار ایــن کار یعنــی زبــان و قالبــی کــه ابیــات را در آن ریختــه گاه
فــدای هــدف و پیــام شــعر میشــود.
زبــان شــعری ناصرخســرو در دیوانــش زبانــی کهنــه اســت؛ بــه بیــان دیگــر زبــان شــعری ناصرخســرو همپای
دیگــر شــاعران هــم عصــرش تغییــر نکــرده اســت و مشــخصات زبانــی کهنهتــر از زمــان ناصرخســرو را دارد؛
از ایــن رو میتــوان گفــت زبــان ناصرخســرو از زبــان زمــان خــود قدیمیتــر و عقبتــر اســت .بــه نظــر
میرســد اصلیتریــن دلیــل ایــن موضــوع دورکــردن خــود از جامعــه باشــد  .همیــن موجــب شــد تــا زبــان او
بهتناســب زمانــش تغییــر نکــرده؛ در همــان ســطح قدیمــی و پیشــین خــود باقــی بمانــد؛ هرچنــد بــرای کهنگی
زبــان ناصرخســرو دالیلــی دیگــر از جملــه فیلســوف بــودن او را نیــز عنــوان میکننــد امــا بــه نظــر میرســد
اصلیتریــن دلیــل همــان دلیــل نخســت باشــد.
 .۴شیوههای استفاده ناصرخسرو از آیات قرآن
تســلط ناصرخســرو بــر قــرآن و همچنیــن خواســت قلبی او بــرای پیشــبرد اهدافش در راســتای تعالیــم قرآنی،
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موجــب شــده اســت تــا قــرآن بــرای او منبــع بیپایانــی از تعالیــم و دســتورهایی باشــد کــه ناصرخســرو خــود و
شــعرش را وقــف گســترش و اســتفادهی مــردم از آنهــا کــرد .همیــن موضــوع موجــب میشــد تــا وی همـهی
همــت و تــوان خــود را در اســتفاده از آیــات قــرآن بـهکار ببنــدد و بــه شــیوههای متنــوع از آیــات قــرآن بهــره
ببــرد .اســتفادههای ناصرخســرو از قــرآن گاه بــه اســتفاده از یــک واژهی قرآنــی محــدود میشــود و زمانــی
هــم مفهــوم و مضمــون آیــه یــا آیاتــی دســتمایهی آفرینــش ادبــی او میشــود .ناصرخســرو بــه هــر شــیوه و
یــا روشــی کــه از قــرآن اســتفاده کــرده باشــد ،بــه نحــوی شایســته مطلــب را بــه هــم پیونــد زده اســت و ایــن
خــود دلیلــی بــرای تســلط و آشــنایی کامــل او بــا لفــظ و مفهــوم قــرآن اســت .ذکــر همــه ابیــات ناصرخســرو
کــه بهنوعــی برگرفتــه از آیــات قــرآن هســتند ،کاری دشــوار اســت کــه در ایــن مقالــه نمیگنجــد؛ از ایــن
رو بــرای بیــان شــیوههای متنــوع ناصرخســرو در بهــره بــردن از آیــات قــرآن تنهــا بــه ذکــر نمونههایــی بســنده
شــده اســت.
 .1-۴اثرپذیری واژگانی
همانگونــه کــه از عنــوان ایــن شــیوه یعنــی بهرهگیــری از آیــات قــرآن بــر میآیــد ،بهرهگیــری از ایــن
شــیوه بــه ایــن صــورت اســت کــه تنهــا مفــردات واژههــای قرآنــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .درواقــع
ناصرخســرو ضمــن بهــره بــردن از خــود واژهی قرآنــی ،بهنوعــی متذکــر میشــود کــه از ایــن آیــه و مفاهیــم
آن آگاهــی داشــته و در شــعر خــود بهخوبــی از آن بهــره بــرده اســت .در ايــن شــيوه اثرپذيــري ،شــاعر در
بهکارگیــری پــارهای از واژههــا و ترکیبهــا ،وامــدار قــرآن و حديــث اســت ،يعنــي واژههــا و ترکیبهایــی را
در شــعر خويــش مـیآورد كــه ريشــه قرآنــي و حديثــي دارنــد و مســتقیم يــا غیرمســتقیم ،توســط خــود شــاعر
يــا ديگــران بــه زبــان و ادب فارســي راه یافتهانــد( .موســوی و ذوالفقــاری،۱۳۸۴ ،ص) ۲ .
آشــنایی ذهنــی ناصــر خســرو بــا مفــردات قرآنــی موجــب شــده اســت تــا از ایــن واژههــا همچــون لغــات
و عبــارات فارســی اســتفاده کنــد .ایــن واژههــا گاه بهتنهایــی بــار معنایــی و هــدف نهایــی بیــت را بــر دوش
میکشــند و زمانــی هــم تنهــا بهعنــوان یــک واژه کــه توســط خــود شــاعر و یــا دیگــر شــاعران وارد زبــان
فارســی شــده مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .اســتفاده ناصرخســرو از واژههــای قرآنــی فــراوان و در جایجای
دیــوان ناصرخســرو پراکنــده شــدهاند لــذا در ایــن مقالــه تنهــا بــه چنــد مــورد آن اشــاره میشــود.
ای یار سرود و آب انگور نه یار منی بحقّ والطور (دیوان اشعار ،ناصر خسرو ،ص)۳۱۹ .
ـينين :و ســوگند بــه
ایــن بخــش اشــاره دارد بــه آیــه  ۲ســورهی مبارک ـهی تیــن کــه میفرمایــدَ « :و ُطــو ِر سـ َ
طــور ســینا»؛ در شــعر مشــاهده میشــود کــه شــاعر بــا عنــوان قســمی ،آیــه مــورد نظــر را نشــان میدهــد و ذهن
مخاطــب را بــه آن متوجــه میســازد.
ایزدش عطا داد به پیغمبر از یراک اویست حقیقت یکی از سبع مثانیش (همان ،ص)۲۹۶ .

ایــن بخــش اشــاره دارد بــه آیــه  ۸۷ســوره مبارکــه حجــر کــه میفرمایــدَ « :و َل َقــد �آتی َنـ َـاک مِ ـ َـن ا َمل َثـ ِـان َوا ُلقـر� آ َن
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العَ ِظـ َـم :همانــا هفــت آیــت بــا ثنــا و ایــن قــرآن باعظمــت را بــر تــو فرســتادیم» .در ایــن شــاهد مثــال نیــز دیــده
میشــود ناصرخســرو بــا بهــره بــردن از یــک کلمــه از آیـهای از آیــات قــرآن بهگونـهای آشــنا ،آیــه و قــرآن
را بــه خواننــده متذکــر میشــود.
نزدیک عاقالن عسل الن ّحلم واندر گلوی جاهل غسلینم (همان ،ص)۱۳۶ .
ایــن بخــش اشــاره دارد بــه آیــه  ۳۶ســورهی مبارکــهی حاقّــه کــه میفرمایــدَ :و ال َطعــامٌ � ّل مِ ـ ْـن ِغ ْسـ ِـل ٍني:
و نــه طعامــى ،جــز از چــرك و خــون»؛ ناصرخســرو در ایــن بیــت از یــک واژه قرآنــی بــه إبهتریــن شــکل
ممکــن اســتفاده میکنــد و اینگونــه میخواهــد بگویــد :جاهــان چــون ســخنم را درک نمیکننــد برایشــان
چنــدش آور و غیرقابــل تحملــم امــا عاقــان مــرا بســیار دوســت میدارنــد و پذیــرا هســتند.
سجین (همان ،ص)۵۰.
این صورت خوب را نگه دار تا نفگنییش به قعر ّ
ناصرخســرو واژه «ســجین» را از قــرآن گرفتــه اســت .ایــن بیــت بــا اســتفاده از آیــه  ۷ســوره مبارکــه مطففیــن
ســروده شــده اســت؛ آنجــا کــه میفرمایــدَّ �«:ن كِ تـ َ
ـن :بهدرســتی کــه نامـهی بــدکاران هرآینــه
ـاب ا ُلفجَّ ـ ِـار َلفِ ــي ِ ِ ّسـ ٍ
إ
ـجین اســت»( .مطففین.)۷/
در سـ ّ
بــا در نظــر گرفتــن مــوارد فــوق کــه بهعنــوان نمونههایــی از اســتفاده ناصــر خســرو از آیــات قــرآن اشــاره
شــده اســت ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ناصرخســرو از منبــع عظیــم و ارزشــمند کلمــات قــرآن بهــره فراوانی
بــرده تــا ضمــن بیــان اعتقــادات و نظرهــای خــود ،مخاطــب را بــه قــرآن نیــز ارجــاع دهــد.
 .2-۴اثر پذيري مضموني
آشــنايي ذهــن و زبــان ناصرخســرو بــا قــرآن موجــب شــده اســت تــا مضمــون آیـهای از آيــات قــرآن ذهــن
گوينــده را بهســوی آفرينــش ادبــي ســوق بدهــد.در چنيــن مــواردی مضمــون آيــه يــا آياتــي را از قــرآن گرفته
و بــر آن لبــاس ديگــري از شــعر پوشــانده و در دیــوان خــود درج کــرده اســت .در ايــن شــيوه ،ناصرخســرو
ماننــد ديگــر بخشهــای دیوانــش ،خــود را مقيّــد بــه پيــروي از شــیوهی خاصــي نمیکنــد و بــا روشهــای
متنــوع ،مفهــوم و مضمــون آيــات را مــورد اســتفاده قــرار میدهد.ناصرخســرو كــه بــراي بيــان نظــرو عقایــد
خــود میکوشــد هرچــه بیشــتر بــه تعالیــم دیــن مبیــن اســام نزدیــک شــود و بــه خواننــدگان خــود توصیــه
میکنــد پیــرو تعالیــم اســامی باشــند ،چــه كالمــي بهتــر از قــرآن مییابــد كــه بــا يــاري گرفتــن از آن بــه
نتیجـهی مــورد نظــر خــود برســد .از جملــه اســتفادههای مضمونــي ناصرخســرو از آيــات ،میتــوان بــه مــوارد
زيــر اشــاره كــرد .مــوارد زیــر نمونههایــی از اثــر پذیــری مضمونــی ناصرخســرو از آیــات قــرآن اســت.
غایب نشده ست ایچ از ا ّول کار تا آخر چیزی ز علم ّ
علم (همان ،ص) ۶۹ .

ایــن بخــش اشــاره دارد بــه آیــه  ۳ســورهی مبارکـهی ســبا کــه میفرمایــدَ :و قـ َـال َّ ِاليـ َـن َك َفـ ُـروا ال َت�أِتي َنــا ا ّلســاع َُة
ُقـ ْـل َبــى َو َرِ ّب َلتَ �أِت َي َّنـ ُ ْـم ع ِالـ ِـم اْل َغ ْيـ ِـب اليَعْ ـ ُـز ُب َعنْ ـ ُـه مِ ْثقـ ُـال َذ َّ ٍرة ِف ا َّلســاو ِات َو ال ِف ْ َأالْر ِض َو ال أ� ْص َغـ ُـر مِ ـ ْـن ِ َ
ذال َو ال أ� ْكـ َ ُـر �ّل
إ
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ـن« :كافــران گفتنــد :قيامــت هرگــز بــه ســراغ مــا نخواهد آمــد ».بگــو« :آرى به پروردگارم ســوگند
ِف كِ تـ ٍ
ـاب ُمِبـ ٍ
كــه بــه ســراغ شــما خواهــد آمــد ،پــروردگارى كــه از غيــب آگاه اســت و حتــى بهانــدازه ســنگينى ذ ّرهای در
آســمانها و زميــن از علــم او دور نخواهــد مانــد ،و نــه کوچکتــر از آن و نــه بزرگتــر ،مگــر اين كــه در
كتابــى آشــكار ثبت اســت».
خدایت یکی را به ده وعده کرد بده گر نداری به دل در خلل (همان ،ص)۴۶۲ .
ناصرخســرو در ایــن بیــت از مضمــون آیــهی  ۱۶۱ســورهی مبارکــهی انعــام اســتفاده کــرده اســت کــه
ـر أ� ْمث ِالهــا :هــر كــس كار نيكــى بهجــا آورد ،ده برابــر آن پــاداش دارد».
میفرمایــد« :مَ ـ ْـن جـ َـاء ِبْلحَ َ�سـن َِة َفـ َ ُـه َعـ ْ ُ
خیرالرجال (همان ،ص)۲۵۱ .
خدایم سوی آل او ره نمود که حبل خدایست و
ّ
ناصرخســرو مضمــون بیــت مذکــور را از آیــه  ۱۰۳ســورهی مبارکـهی انعــام گرفتــه اســت کــه میفرمایــد:
« َو ْاعتَ ِص ُمـوا ِ َب ْبـ ِـل ِ
هللا َجيعـ ًـا َو ال َت َف َّ ُرقــوا :و همگــى بــه ريســمان خــدا [= قــرآن ،و هرگونــه وســيله وحــدت الهــى]،
چنــگ زنيــد ،و پراکنده نشــويد».
ز مکر و حیلت تو خفته نیست ایزد پاک بخوان و نیک بیندیش آیه الکرسی (همان ،ص)۳۶۲ .

بیــت مذکــور برگرفتــه از آیــه  ۲۵5از ســورهی مبارکـهی بقــره کــه میفرمایــدُ َّ :الل َل �َ َل � َّل ُهـ َـو اْلحَ ـ ُّـي اْل َق ُّيــومُ
َل َت�أ ُخـ ُـذهُ ِ�سـن ٌَة َوَل َنـ ْـومٌ َّ ُل مَ ــا ِف ا َّلسـ َـم َاو ِات َومَ ــا ِف ْ َأالْر ِض مَ ــن َذا َّ ِالي َي ْشـ َـفعُ عِ نـ َـدهُ � َّل ِب ْ نِذ ـ ِـه يَعْ إـ َ ُـم إ مَ ــا َبـ ْ َـن أ�يْدِ ِهيـ ْـم َومَ ــا
إ ِإ
ـي اْلعَ ِظـ ُـم:
َخ ْل َف ُهـ ْـم َوَل ُ ِي ُيطـ َ
ـون ِبـ َ ْ
ـي ٍء ِ ّمـ ْـن عِ ْلمِ ـ ِـه إ� َّل ِب َمــا َشـ َـاء َو ِســعَ ُكْر ِ�سـ ُّـي ُه ا َّلسـ َـم َاو ِات َو ْ َأالْر َض َوَل يَئُ ـ ُـودهُ ِح ْف ُظ ُه َمــا َو ُهـ َـو اْلعَ ـ ِ ُّ
خــدای یکتاســت کــه جــز او خدایــی نیســت زنــده و پاینــده اســت هرگــز او را کســالت و خــواب فرانگیــرد تا
چــه رســد کــه بخــواب رود اوســت مالــک آنچــه در آســمان هــا و آنچــه در زمیــن اســت کــه را ایــن جــرات
اســت کــه در پیشــگاه او بــه شــفاعت برخیــزد مگــر بــه فرمــان و اجــازه او علــم ازلــی او محیــط اســت بآنچــه از
ازل پیــش نظــر خلــق بوجــود آمــده اســت و آنچــه ســپس او تــا ابــد موجــود خواهد شــد و خلــق به هیــچ مرتبه
علــم او احاطــه نتواننــد کــرد مگــر بــه آنچــه او خواهــد قلمــرو علمــش از آســمان هــا و زمیــن فراتــر و نگهبانی
زمیــن و آســمان بــر او آســان و بــی زحمــت چــه او دانــای بزرگــوار و توانــای باعظمــت اســت.
از مکر خداوند همی هیچ نترسی زانست که با بنده پر از مکر و شکنجی (همان ،ص)۳۳۸ .

ایــن بیــت برگرفتــه از آیــه  ۵۴ســورهی مبارکـهی آل عمران اســت کــه میفرمایــدَ « :و مَ َكـ ُـروا َو مَ َكـ َـر ُهللا َو ُهللا
َخـ ْ ُـر اْلامكِ ريـ َـن :و يهــود (و دشــمنان مســيح ،بــراى نابــودى او و آيينــش) توطئــه كردنــد؛ و خداونــد (بــراى حفــظ
او و آيينــش )،تدبيــر نمــود؛ و خداونــد ،بهتريــن تدبير كنندگان اســت).

بنگر نیکو تو از پی سخن ادریس چون به مکان العلی رسید ز هامون (همان ،ص)۹ .

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
سالدهم شماره اول بهار و تابستان 98

ـاب � ْد ِريـ َـس
بیــت برگرفتــه از آیــات  ۵۶و  ۵۷از ســورهی مبارک ـهی مریــم کــه میفرمایــدَ « :و ْاذ ُكـ ْـر ِف ْالكِ تـ ِ
إ
� َّنـ ُـه َاكن ِص ِّديقـ ًـا َنِب ّيـ ًـا َو َ َرفعْ نــاهُ مَ ـ ً
ـاان ع َِل ّيـ ًـا :و در ايــن كتــاب ،از ادريــس (نيــز) يــاد كــن ،او بســيار راســتگو و پيامبــر
إ(بزرگــى) بــود و مــا او را بــه مقــام وااليــى رســانديم».
بنگر اندر لوح محفوطای پسر خ ّطهاش از کاینات و فاسدات
جز درختان نیست این خط را قلم نیست این خط را جز از دریا دوات (همان ،ص)۳۲۴ .
ْ
َ
َأ
مضمــون ایــن ابیــات برگرفتــه از آیــه  ۲۷ســورهی مبارکهی لقمان اســت کــه میفرمایــدَ :و لـ ْـو أ� َّن مــا ِف الْر ِض
مِ ـ ْـن َ َشـ َ ٍـرة أ� ْقــامٌ َو اْل َبحْ ـ ُـر ي َُمـ ُّـدهُ مِ ـ ْـن بَعْ ــدِ ِه َ�سـ ْـبعَ ُة أ� ْ ُبـ ٍـر مــا َنفِ ـ َـد ْت َ ِكـ ُ
هللا � َّن َ
ـات ِ
هللا َع ِزيـ ٌـز حَ كِ ــمٌ  :و اگــر همــه درختــان
إ
روى زميــن قلــم شــود ،و دريــا بــراى آن مر ّكــب گــردد ،و هفــت دريــا بــه آن افــزوده شــود( ،اینهــا همــه تمام
میشــود ولــى) كلمــات خــدا پايــان نمیگیــرد؛ خداونــد توانــا و حكيــم اســت».
 .3-۴اثر پذيري معنايي
در ايــن نــوع اثرپذيــري از قــرآن ،ناصرخســرو ترجمــه آيــه يــا آياتــي از قــرآن را در بیــت یــا ابياتــي درج
میکنــد .هرجــا ناصرخســرو خــود الزم میدانــد ،آیـهای را ترجمــه كــرده و ترجمــه آن را دســتمايه آفرينــش
ادبــي خــود میکنــد.
گاهــي ترجمــهی همــهی آيــه و گاهــي ترجمــه تنهــا بخشــي از آيــه را ذكــر میکنــد .عــاوه بــر ايــن
ناصرخســرو مطابــق معمــول شــيوه و روش خــود در برخــي ترجمههــا دســت بــرده و آنهــا را مناســب بــا
خواســته خــود اندکــی تغييــر داده اســت .هرچنــد در برخــي مــوارد تغييــرات بيشــتر اســت امــا بهراحتــی
میتــوان رنــگ و بــوی آی ـهی مــورد اســتفاده را دريافــت .ايــن نــوع اســتفاده ناصرخســرو بــه هــر صورتــي
كــه باشــد بيانگــر تســلط كافــي او بــر قــرآن اســت .در ایــن جــا بــه برخــی از ایــن نــوع اســتفاده ناصر خســرو از
آیــات قــرآن را ذکــر میکنیــم.
بد من نیکی گردد چو کنم توبه که چنین کرد ایزد وعده به فرقانم (همان ،ص)۱۹۷ .

بیــت مذکــور تقریبـاً ترجمــه آیـهی  ۷۰ســورهی مبارکـهی فــرق اســت کــه میفرمایــدّ� :ل مَ ـ ْـن َ
اتب َو �آمَ ـ َـن َو
ـورا َر ِح ً
ـنات َو َاكن ُهللا َغ ُفـ ً
َ ِعـ َـل َ َعـ ًـا ص ِالحـ ًـا َف�أ ْولئِ ـ َـك ي َُبـ ِّـد ُل ُهللا َسـ ِ ّي ِ ِئات ْم حَ َ�سـ ٍ
يما :مگــر كســانى كــه إتوبــه كننــد و ايمان

آورنــد و عمــل صالــح انجــام دهنــد ،كــه خداونــد ســيئات آنــان را بــه حســنات مب ـدّل میکنــد؛ و خداونــد
همــواره آمرزنــده و مهربــان بــوده اســت».
بولهب با زن به پیشت میروندای ناصبی بنگر آنک زنش را در گردن افکنده کنی (همان ،ص)۹۸ .

بیــت مذکــور ترجمــه آیــات ۴و  ۵ســورهی مبارکــه مســد اســت کــه میفرمایــدَ « :و ْام َر أ� ُتـ ُـه َ ّحـ َ َـال اْلحَ َطـ ِـب يف
جيدِ هــا حَ ْبـ ٌـل مِ ـ ْـن مَ َســدٍ  :و (نيــز) همســرش ،در حالــى كــه هيزم كــش (دوزخ) اســت ،و در گردنــش رشــتهای
از ليــف خرمــا».
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آن شرابی که ز کافور مزاجست درو مهر مشکست بر آن پاک گوارنده شراب (همان ،ص)۱۸۷ .

بیــت مذکــور ترجمــه بخشــی از آیــه  ۵از ســورهی مبارک ـهی االنســان اســت کــه میفرمایــدَّ �« :ن ْ َْأالب ـر َار
ـورا :نیکــوکاران از جامــی مینوشــند کــه آمیــزهاش کافــور اســت إ
ـون مِ ـ ْـن َك ٍْأس َاكن مِ ز ُاجــا اك ُفـ ً
کافور اســت».
شبـ َ
َي ْ َ ُ

ـری بــه خــدای و بــه رســول و بــه کتیــب (همــان،
ایــن جهــان را بــه جــز از بــادی و خوابــی مشــمر گــر مقـ ّ
ص)۵۲۰ .
بخشــی از بیــت ذکــر شــده ترجمــه قســمتی از آیــه  ۶۴ســورهی مبارکـهی عنکبــوت اســت کــه میفرمایــد:
ـون :ايــن زندگــى دنيــا چيــزى
« َو مــا هــذِ ِه اْلحَ يـ ُـاة ُّادلْنيــا �ّل َل ْهـ ٌـو َو َل ِعـ ٌـب َو � َّن ّادل َار ْالآخِ ـ َ َـرة َل ِهـ َ�ي اْلحَ َيـو ُان َلـ ْـو اكُنـوا يَعْ َل ُمـ َ
جــز ســرگرمى و بـ إ
ـازى نيســت؛ و فقـ إ
ـط ســراى آخــرت ،ســراى زندگــى (واقعــى) اســت ،اگــر میدانســتند».
بهرهی خویش از عمر فرامشت مکن رهگذارت به حسابت نگه دار حسیب (همان ،ص)۵۲۱ .
ایــن بیــت نیــز ترجمــه بخشــی از آیــه  ۷۷ســورهی مبارکــه قصــص اســت کــه میفرمایــدَ « :و ابْتَ ـ ِـغ فِ يما � آ َاتك هللاُ
ّادل َار ْالآخِ ـ َ َـرة َو ال َت ْنـ َـس َن ِص َيبـ َـك مِ ـ َـن ُّادلْنيــا :و در آنچــه خــدا بــه تــو داده ،ســراى آخــرت را بطلــب؛ و بهــرهات را از
دنيــا فرامــوش مكن».
نیکی بدهدمان جزای نیکی بد را سوی او جز بدی جزا نیست (همان ،ص)۱۱۵ .

ایــن بیــت نیــز ترجمــه بخشــی از آیــه  ۵۵ســورهی مبارک ـهی رحمــن اســت کــه میفرمایــدَ « :هـ ْـل جَ ـز ُاء
ْال ْحسـ ِـان � َّل ْال ْحسـ ُـان :آيــا جــزاى نيكــى جــز نيكــى اســت؟».همان گونــه از شــواهد ذکــر شــده بــر میآیــد،
إ ِإ
ِإ
ناصرخســرو بهصــورت گســترده از معانــی قــرآن در اشــعار خــود بهــره بــرده اســت تــا بهنوعــی تســلط خــود
بــر قــرآن را بــه رخ بکشــد و ایدههــا و تفکــرات خــود را آیــات قــرآن پیونــد دهــد و بــه مخاطــب خــود نشــان
دهــد ســخنان او برگرفتــه از آیــات مقــدس قــرآن اســت.
 .4-۴اثرپذیری گزارشی
یکــی از انــواع اثرپذیــری شــاعران و نویســندگان فارســی زبان از قــرآن و حدیث اثرپذیری گزارشــی اســت.
در ایــن شــیوه شــاعر یــا نویســنده مضمــون حدیثــی یــا آی ـهای را دســتمایه آفرینــش ادبــی خــود میکنــد و
بــه دو شــیوه ترجمــه یــا تفســیر آن را در کالم خــود گــزارش میکنــد؛ در ایــن شــیوه حتــی گاهــی نامــی از
گوینــده حدیــث بــه میــان میآید(.راســتگو ، 1374 ،ص )3.در ســخن ناصرخســرو بارهــا بــه ایــن شــیوه از
آیــات قــرآن بهــره بــرده اســت .از آن جملــه میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد.
یکیت گوید برگی مگر به علم خدای نیوفتد ز درختی هگرز و نه ثمری (دیوان اشعار ،ص)۲۲۲ .
همانگونــه کــه میبینیــم ایــن بیــت بــه آیــه  ۵۹ســوره االنعــام اشــاره دارد کــه میفرمایــدَ « :و عِ نْ ـ َـدهُ مَ ِفاتـ ُـح

اْل َغ ْيـ ِـب ال يَعْ َل ُمهــا �ّل ُهـ َـو َو يَعْ ـ َ ُـم مــا ِف اْلـ َ ِّـر َو اْل َبحْ ـ ِـر َو مــا َت ْسـ ُـق ُط مِ ـ ْـن َوَر َقـ ٍـة �ّل يَعْ َل ُمهــا َو ال حَ َّبـ ٍـة يف ُظ ُلـ ِ
ـات ْ َأالْر ِض َو ال
إ
ـن :و گنجینههــای غیــب تنهــا نــزد اوس إــت ،جــز او کســی آنهــا را نمیدانــد
َرْطـ ٍـب َو ال ِايبـ ٍـس �ّل يف كِ تـ ٍ
ـاب ُمبـ ٍ
إ
و آنچــه را کــه در خشــکی و دریاســت میدانــد و هیــچ برگــی نمیفتــد مگــر ایــن کــه آن را میدانــد
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و هیــچ دان ـهای در تاریکیهــای زمیــن فــرو نمیفتــد و نــه هیــچ تــر و خشــکی مگــر ایــن کــه آنهــا را
میدانــد.آری هیــچ چیــزی فــرو نمیفتــد مگــر ایــن کــه آن در کتابــی روشــن ثبــت شــده اســت».همچنین
اســت در ایــن بیــت:
شیر دادار جهان بود پدرشان ،نشگفت گر ز ایشان برمند این که یکایک حمرند (همان ،ص) ۶۶ .
بیــت اشــاره دارد بــه آیــات  ۵۰و  ۵۱ســوره مدثــر کــه میفرمایــدَ َ « :أك َّ ُنـ ْـم ُ ُحـ ٌـر ُم ْسـ َت ْنفِ َ ٌرة َفـ َّـر ْت مِ ـ ْـن َق ْسـ َـوَر ٍة :گويى
گورخرانــى رميدهانــد ،كــه از (مقابــل) شــيرى فــرار كــرده اند».
ناصرخسرو در جایی دیگر این بیت را گفته است:
بچگان بی عدد و مر
وین هرچهار خواهر زاینده با ّ
تسبیح میکنندش پیوسته در زیر این کبود و تنک چادر
تسبیح هفت چرخ شنودهستی گر نیست گشته گوش ضمیرت کر (همان ،ص)۴۵ .
بــه روشــنی مشــخص اســت کــه ناصرخســرو در ایــن ابیــات آیــه  ۴۶ســوره اســری را در نظــر داشتهاســت که
ـون َت ْسـِـبيحَ ُه ْم
میفرمایــدُ « :ت َ�سـِ ّـب ُح َ ُل ا َّلســاو ُات ال َّ�سـ ْـبعُ َو ْ َأالْر ُض َو مَ ـ ْـن فِ ِهيـ َّـن َو � ْن مِ ـ ْـن َ ْش ٍء �ّل ُي َ�سـِ ّـب ُح ِ َب ْمــدِ ِه َو لكِ ـ ْـن ال َت ْف َق ُهـ َ
� َّنـ ُـه َاكن حَ ِل ًيما َغ ُفـ ً
ـورا :آســمانهاى هفتگانــه و زميــن و كســانى إكــه در آنه إــا هســتند ،همــه تســبيح او مــى گوينــد؛
إو هيــچ موجــودى نيســت ،جــز آنكــه ،تســبيح و حمــد او مــى گويــد؛ ولــى شــما تســبيح آنهــا را نمــى فهميد؛
او داراى حلــم و آمرزنــده اســت».
 .5-۴اثرپذيري تلميحي از داستانهاي قرآني
داســتانهاي قرآنــي كــه گاه بــه روشــني در قــرآن ذكــر شــدهاند وگاه تنهــا اشــارهاي گــذرا بــه آنهــا شــده
اســت ،نیــز مــورد اســتفاده ناصرخســرو قــرار گرفتهانــد .قــرآن بهانــدا زهي كافــي در روح وذهــن ناصرخســرو
رســوخ كــرده ،هميــن موجــب شــده اســت تــا داســتانهاي قرآنــي نيــز از نظــر او دورنمانــده ،در آفرینشهــای
ادبــی خــود و نیــز در داســتانها و آموزههــاي عرفانــي ودينــي خــود بهــرهي الزم را از آنهــا ببــرد .ناگفتــه
پيداســت آوردن داســتانهاي قــرآن در دیــوان ناصرخســرو واشــاره بــه آنهــا تنهــا بــه خاطــر بيــان آشــنايي وی
بــا قــرآن وتفاخــر بــه آن نبــوده اســت (نظيــر آنچــه در ديــوان برخــي شــاعران مــي يابيــم) بلكــه ناصرخســرو
بــدون توجــه بــه مــورد مذكــور ،تنهــا بــراي تحكيــم بخشــيدن بــه انديشـههاي خــود وتأثيــر عميقتــر آنهــا در
مخاطبانــی اســت كــه دیــوان ناصرخســرو را چــراغ راه خــود قــرار داده انــد.
شــايد بــا بررســي بيشــتر بتــوان بــا قطعيــت بيشــتري ايــن نكتــه را بيــان كــرد كــه اســتفاده ناصرخســرو از
داســتانهاي قرآنــي نوعــي برداشــت وبهرهبــرداري ساختشــكنانه از آيــات قــرآن اســت كــه در آثــار كمتــر
شــاعري ميتــوان ايــن نــوع اســتفاده از قــرآن را يافــت .در اينجــا تنهــا بــه برخــي از داســتانهاي مــورد
اســتفاده در دیــوان ناصرخســرو اشــارهاي گــذرا میشــود.
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آن قوم که در زیر شجر بیعت کردند چون جعفر و مقداد و چو سلمان و چو بوذر (همان ،ص)۵۰۸ .
ایــن بیــت اشــاره دارد بــه موضوعــی کــه مضمــون آیــه  ۱۸ســورهی مبارکـهی فتــح اســت کــه میفرمایــد:
ض ُهللا َعـ ِـن اْل ُم ْ مِؤ ِنـ َـن � ْذ ي ُِبايعُ َونـ َـك َ ْتـ َـت ا َّلشــجَ َ ِرة َفعَ ـ ِ َـم مــا ِف ُق ُل ِ ِوبـ ْـم َف�نْأ ـ َـز َل ا َّلســكِ ين ََة ع ََل ْ ِيـ ْـم َو أ� َ ُ
اثبـ ْـم َف ْتحـ ًـا َق ِريبـ ًـا:
«َل َقـ ْـد َر ِ َ
إ
خداونــد از مؤمنــان ،هنگامــى كــه در زيــر آن درخــت بــا تــو بيعــت كردنــد ،خشــنود شــد؛ خــدا آنچــه را در
درون دلهايشــان (از ايمــان و صداقــت) نهفتــه بــود مى دانســت؛ از ايــن رو آرامــش را بــر دلهايشــان نــازل كــرد
و پيــروزى نزديكــى را پــاداش آنهــا قــرار داد».
کان هر دو فریشته به فعل خویش آید آویخته مانده اند در بابل (همان ،ص)۲۷۱ .
روشــن اســت کــه بیــت مذکــور اشــاره دارد بــه داســتان هــاروت و مــاروت کــه در قــرآن بــه آن اشــاره شــده
اســت .یکــی از آیاتــی کــه بــه ایــن دو فرشــته و داستانشــان اشــارهای داشــته اســت آیــه  ۱۰۲ســورهی مبارکهی
بقــره اســت کــه میفرمایــدَ « :و ا َّت َبعُ ـوا مــا َت ْت ُلـوا ال َّ�شـ ُ
ـك ُسـ َـل ْي َامن َو مــا َك َفـ َـر ُسـ َـل ْي ُامن َو لكِ ـ َّـن ال َّ�شـ َ
ـياطني َك َف ُروا
ـياطني عَىل ُمـ ْ ِ
وت َو مـ ُـار َ
ـون ال ّنـ َـاس ا ِ ّلســحْ َر َو مــا �أنْ ـ ِـز َل َعـ َـى اْل َم َل َكـ ْ ِـن ِب ِبابـ َـل هـ ُـار َ
ـان مِ ـ ْـن أ�حَ ــدٍ حَ ـ ّـى ي َُقــوال � َّنــا َ ْنـ ُـن فِ ْت َنـ ٌـة:
وت َو مــا يُعَ ِ ّلـ
يُعَ ِ ّل ُمـ َ
ِ
إ
و (يهــود) از آنچــه شــياطين در عصــر ســليمان بــر مــردم مى خواندنــد پيــروى كردنــد .و ســليمان كافــر نشــد
(و هرگــز دســت بــه ســحر نيالــود)؛ ولى شــياطين كفــر ورزيدنــد؛ و بــه مــردم ســحر آموختنــد .و (نيز يهــود) از
آنچــه بــر دو فرشــته بابــل «هــاروت» و «مــاروت» ،نــازل شــد پيــروى كردنــد .حــال آنكــه آن دو بــه هيــچ كــس
چيــزى (از ســحر) يــاد نمى دادنــد».
گر ز آدمیای پور توبه باید کردن ز گناهانت همچو آدم (همان ،ص)۲۷۸ .
بیــت ذکــر شــده بــه روشــنی بــه داســتان حضــرت آدم کــه یکــی از قصــص قرآنــی اســت اشــاره میکنــد.
یکــی از آیاتــی کــه بــه داســتان مذکــور اشــاره میکنــد آیــه  ۳۷ســورهی مبارکـهی بقره اســت کــه میفرماید:
ـات َفتـ َ
« َفت ََل ّقــى � آ َدمُ مِ ـ ْـن َ ِ ّربـ ِـه َ ِكـ ٍ
ـاب ع ََل ْيـ ِـه � َّنـ ُـه ُهـ َـو ال َّتـ ّـو ُاب ا َّلرحـ ُـم :ســپس آدم از پــروردگارش كلماتى دريافت داشــت؛
إ
(و بــا آنهــا توبــه كــرد ).و خداونــد توبــه او را پذيرفــت؛ زيــرا او توبهپذيــر و مهربــان اســت».
قصه ی اصحاب رقیم (همان ،ص)۳۵۷.
باز پرچین شودت روی و بخندی به فسوس چون بخوانم ز قرآن ّ
ایــن بیــت هــم بــه یکــی از داســتانهای قرآنــی کــه همــان داســتان اصحــاب کهــف اســت اشــاره میکنــد.
یکــی از آیاتــی کــه بــه داســتان اصحــاب کهــف اشــاره کــرده اســت آیــه  ۹ســورهی مبارکـهی کهــف اســت
کــه میفرمایــد « :أ�مْ حَ ِسـ ْـب َت أ� َّن أ� ْصـ َ
ـاب ْال َك ْهـ ِـف َو ا َّ قِلر ـ ِـم اكُنـوا مِ ـ ْـن � آ ِايتنــا َ َع ًبا:آيــا گمــان كــردى اصحــاب كهــف و
رقيــم از آيــات شــگفت انگيز مــا بودنــد؟!»
هرکه مر این آب را ندید ،در این آب تشنه چو هاروت ماند غرقه چو ذوالنون (همان ،ص) ۹.
ایــن بیــت نیــز اشــاره دارد بــه دو داســتان قرآنــی هــاروت و حضــرت یونــس کــه در آیــات  ۱۰۲از ســورهی
مبارکـهی بقــره و آیــه  ۸۷ســورهی مبارکـهی انبیــا بــه ایــن داســتان هــا اشــاره کــرده اســت کــه میفرمایــدَ « :و
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ا َّت َبعُ ـوا مــا َت ْت ُلـوا ال َّ�شـ ُ
ـك ُسـ َـل ْي َامن َو مــا َك َفـ َـر ُسـ َـل ْي ُامن َو لكِ ـ َّـن ال َّ�شـ َ
ـون الن َّاس ا ِ ّلســحْ َر َو مــا �أنْ ِز َل
ـياطني َك َفـ ُـروا يُعَ ِ ّل ُمـ َ
ـياطني َعــى ُمـ ْ ِ
َ
ّ
وت َو مـ ُـار َ
َعـ َـى اْل َم َل َكـ ْ ِـن ِب ِبابـ َـل هـ ُـار َ
ـان مِ ـ ْـن أ�حَ ــدٍ حَ ـ ّـى ي َُقــوال � َّنــا ْنـ ُـن فِ ْت َنـةٌ :و (يهــود) از آنچــه شــياطين
وت َو مــا يُعَ ِلـ ِ
إ
در عصــر ســليمان بــر مــردم مى خواندنــد پيــروى كردنــد .و ســليمان كافــر نشــد (و هرگــز دســت بــه ســحر

نيالــود)؛ ولى شــياطين كفــر ورزيدنــد؛ و بــه مــردم ســحر آموختنــد .و (نيــز يهــود) از آنچــه بــر دو فرشــته بابــل
«هــاروت» و «مــاروت» ،نــازل شــد پيــروى كردنــد».
 .6-۴اثرپذيري گزارهاي
ً
گــزاره بــه معنــای عبــارت اســت؛ هــرگاه بخشــی از یــک آیــه یــا کل یــک آیــه عینـا مــورد اســتفاده شــاعر
در ســرودن شــعر قــرار گیــرد ،از آن بــا عنــوان اثرپذیــری گــزارهای یــاد میشــود« .در ايــن شــيوه گوينــده
گــزارهاي يعنــي عبارتــي قرآنــي يــا روايــي را بــا همــان ســاختار عربــي بيهيچگونــه تغييــر و دگرگونــي و
يــا بــا انــدك تغييــري كــه در تنگنــاي وزن وقافيــه از آن گريــز و گزيــري نيســت در ســخن خــود جــاي مــي
ـرك
دهــد .اينگونــه بهرهگيــري از قــرآن وحديــث بــا قصــد و غرضهــاي گوناگونــي انجــام ميپذيــرد :تبـ ّ
و تيمــن ،تبييــن وتوضيــح ،تعليــل وتوجيــه ،تشــبيه وتمثيــل ،تحذيــر و تحريــض ،تزييــن وتجميــل ،استشــهاد و
اســتناد ،نكتهپــردازي و فضلفروشــي ،هنــر نمايــي و( » ...راســتگو  ، 1374 ،ص.)۱ 30.
اثرپذیــری گــزارهای خــود دو نــوع اســت .گاهــی بخشــی یــا کل یــک آیــه بــدون هیچ تغییــری مور اســتفاده
شــاعر قــرار میگیــرد کــه از آن بــا عنــوان اقتبــاس یــا تضمیــن یــاد میشــود و زمانــی هــم شــاعر بــا قــرار
گرفتــن در تنگنــای وزن یــا قافیــه و یــا دیگــر تنگناهــای شــعری آیــه را دگرگــون کــرده و بهنوعــی آن را بــه
شــیوه مــورد نیــاز خــود دگرگــون میکنــد و از آن اســتفاده میکنــد .از ایــن شــیوه بــا عنــوان حـ ّ
ـل یــا تحلیــل
یــاد میشود.ناصرخســرو از هــر دو شــیوه گــزارهای اســتفاده کردهاســت؛ وی گاه بخشــي از يــك آيــه را
گرفتــه و بــدون تغييــر در شــعر خــود درج مــي كنــد و گاه آيــه را اندكــي تغييــر داده بــه نحــوي كــه در معنــي
آن تغييــر حاصــل نشــود بلكــه تغييــر ،تنهــا از جهــت آمــاده كــردن آيه بــراي ورود در شــعر ايجاد شــده اســت.
او وقتــي كــه نكتـهاي اخالقــي را آمــوزش ميدهــد ،پــس از ذكــر مطالــب مــورد نظــر خــود وپــس از آنكــه
نكتــه اخالقــي را ميآمــوزد ،در پايــان بــراي تحكيــم آمــوزش خــود و بــه نوعــي ت ّقــدس بخشــيدن بــه كالم
خــود ،آيــات قــرآن را بــه يــاري طلبيــده ،از آنهــا اســتفاده ميكنــد وبــه گونـهاي ذهن خواننــده را متوجــه اين
نكتــه ميكنــد كــه مطلــب ذكــر شــده ،مــورد عنايــت خداونــد بــوده ودر قــرآن ذكــر شــده اســت؛ بــه هميــن
خاطــر بــا بيــان بخشــي از آيــه ذهــن خواننــده را متوجــه قــرآن میکنــد .در ایــن جــا بــه برخــی از شــواهد ايــن
شــيوهي اســتفاده در دیــوان ناصرخســرو اشــاره میکنیــم.
ناصرخســرو از هــر دو نــوع اثرپذیــری گــزارهای اســتفاده کردهاســت هرچنــد اغلــب اســتفادههای گــزارهای
ناصرخســرو از نــوع حــل یــا تحلیــل اســت تــا اقتبــاس و تضمیــن؛ امّــا نمونههایــی هرچنــد انــدک از نــوع
اقتبــاس و تضمیــن نیــز میتــوان در دیــوان ناصرخســرو یافــت .یعنــی ناصرخســرو اغلــب عبــارات قرآنــی را
جهــت اســتفاده در شــعر خــود اندکــی تغییــر داده اســت و بــه زبانــی دیگــر آن را در قالــب شــعر خــود ریختــه
و همــان معنــا و مفهــوم مــورد نظــر قــرآن را بــا اســتفاده از آن عبــارات افــاده میکنــد؛ از جملــه میتــوان بــه
مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:
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کس نجوید مینشان از هفت زن کامدست اندر قران ز ایشان صفات
برنخواند خلق پنداری همی مسلمات مومنات قانتات (دیوان اشعار ،ص)۳۲۵ .
همانگونــه کــه دیــده میشــود در ابیــات بــاال بخشــی از آیــه  ۵ســورهی مبارکـهی تحریــم آمــده اســت کــه
میفرمایــدَ « :عــى َ ُّربـ ُـه � ْن َط َّل َق ُكـ َّـن أ� ْن ي ُْبــدِ َ ُل أ� ْزواجـ ًـا َخـ ْ ً
ـات ِعابـ ٍ
ـات اتِئبـ ٍ
ـات ق نِا تـ ٍ
امت ُم ْ مِؤ نـ ٍ
ـرا مِ ْن ُكـ َّـن ُم ْسـ ِـل ٍ
ـدات سـ ِـائ ٍات
ـات َو ْأ�بــاراً( :اى إ
َث ِ ّيبـ ٍ
همســران پيامبــر) اگــر او شــما را طــاق دهــد ،اميــد اســت پــروردگارش بــه جــاى شــما
همســرانى بهتــر بــراى او قــرار دهــد ،همســرانى مســلمان ،مؤمــن ،متواضــع ،توبه كننــده ،عبــادت كار ،هجــرت
كننــده ،زنانــى غيرباكــره و باكــره».
مکن هرگز بدو فعلی اضافت گر خرد داری به جز ابداع یک مبدع کلمح العین او ادنا (همان ،ص)۲ .
ناصرخســرو در بیــت مذکــور بخشــی از آیــه  ۷۷ســورهی مبارک ـهی نحــل را ذکــر کــرده اســت کــه ایــن
ـر أ� ْو ُهـ َـو أ� ْقـ َـر ُب � َّن َ
هللا َعــى ُ ِ ّك
آیــه میفرمایــدَ « :و ِ ّ ِل َغ ْيـ ُـب ا َّلســاو ِات َو ْ َأالْر ِض َو مــا أ� ْمـ ُـر ا ّلســاع َِة إ�ّل َ َك ْمـ ِـح اْل َبـ َ ِ
إ
ش ٍء َقدِ يـ ٌـر :غيــب آســمانها و زميــن ،مخصــوص خداســت (و او همــه را مى دانــد)؛ و امــر قيامــت (بــه قــدرى
َْ
نزديــك و آســان اســت) درســت هماننــد چشــم برهــم زدن ،و يــا از آن هــم نزديكتــر؛ چــرا كــه خــدا بــر هــر
چيــزى تواناســت».
چو تشنه نباشد کس آنجا پس آن چه جای شراب هن ّی و مریست (همان ،ص)۱۱۴ .

ناصرخســرو در ایــن بیــت بخشــی از آیــه  ۴ســوره نســاء را ذکــر کردهاســت کــه میفرمایــدَ « :ف ُ ُکــوهُ َه ِنیئـ ًـا
مَ ریئـ ًـا :بــه خوشــدلی میخوریــد آن را نوشــنده و گوارنــده».
چه خطر دارد این پلید نبید عند ٍ
کاس مزاجها کافور؟ (همان ،ص)۷۷ .

ـون مِ ــن
شبـ َ
ناصرخســرو در ایــن بیــت از آیــه  ۵ســوره دهــر اســتفاده کــرده اســت کــه میفرمایــدَّ �« :ن ْ َْأالبـ َـر َار َي ْ َ ُ
َك ٍْأس َك َن مِ َز ُ َاجــا َك ُفـ ًـورا :ابــرار از جامــی مینوشــند کــه بــا عظــر خوشــی آمیختــه اســت» .إ
ی ـ بنیادی
 .7-۴اثرپذیری الهام 
یـ بنیــادی
یـ بنیــادی اســت .در شــیوه الهامـ 
یکــی دیگــر از شــیوههای تأثیرپذیــری ناصرخســرو ،شــیوه الهامـ 
گوینــده پایــه و اســاس ســخن خــود را بــر آی ـهای از آیــات قــرآن بنیــاد میگــذارد و بــا الهــام از آن ســخن
خــود را بیــان میکنــد بــه گونـهای کــه افــرادی کــه بــا آن آیــه یــا حدیــث آشــنایی داشــته باشــند ایــن الهــام را
بــه نیکــی درمییابنــد .گاه ایــن پیونــد آنگونــه نزدیــک اســت کــه تصــور میشــود ترجمــه حدیــث یــا آیــه
را بیــان کــرد ه اســت و زمانــی همچنــان دور و دشــواریاب اســت کــه بــه ســختی میتــوان آن را دریافــت.
(موســوی و ذوالفقــاری،۱۳۸۴ ،ص.) ۴ .
بــا دقّــت در ایــن نــوع اثرپذیــری و مقایســه آن بــا اثــر پذیــری معنایــی میتــوان تفــاوت ایــن دو نــوع را
اینگونــه عنــوان کــرد کــه در اثرپذیــری معنایــی شــاعر معنــای یــک یــا چند آیــه را عینـاً به شــعر در مـیآورد
امــا در اثــر پذیــری الهامــی عیــن معنــای آیــه بــه شــعر منتقــل نمیشــود بلکــه پیــام نهایــی و غایــی آیه دســتمایه
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آفرینــش ادبــی شــاعر میشــود .در دیــوان ناصرخســرو از ایــن نــوع اثرپذیــری هــم میتــوان نمونههایــی چنــد
یافــت .از آن جملــه اســت مــوارد ذیــل اســت:
گر من در این سرای نبینم در آن سرای امروز جای خویش چه باشد بصر مرا (همان ،ص)۱۲ .

ناصــر خســرو بیــت را از آیــه  ۷۲ســوره مبارکــه اســری الهــام گرفتــه اســت کــه میفرمایــدَ « :و مَ ـ ْـن َاكن ِف هــذِ ِه
أ� ْعــى َف ُهـ َـو ِف ْالآخِ ـ َ ِـرة أ� ْعــى َو أ� َضـ ُّـل َسـِـب ً
يال :امّــا كســى كــه در ايــن جهــان (از ديــدن چهــره حــق) نابينــا بوده اســت،
در آخــرت نيــز نابينــا و گمراهتر اســت».

همچنین ناصرخسرو در بیت دیگر این گونه میگوید:
بچه ماند جهان مگر به سراب سپس اوتو چون دوی بشتاب (همان ،ص)۲۷ .
ایــن بیــت الهــام گرفتــه از آیــه  ۳۹ســوره مبارکــه نــور اســت کــه میفرمایــدَ « :و َّ ِاليـ َـن َك َفـ ُـروا أ� ْعامُل ُهـ ْـم َكـ َـر ٍاب
�سـ ُـب ُه ا َّلظ ْم ـ� آ ُن مـ ًـاء حَ ـ ّـى �ذا جـ َـاءهُ َلـ ْـم َ ِيـ ْـدهُ َش ـ ْيئاً :كســانى كــه كافــر شــدند ،اعمالشــان همچــون ســرابى
ِبقِ يعَ ـ ٍـة َ ْي َ
إ
اســت در يــك كويــر كــه انســان تشــنه (از دور) آن را آب مى پنــدارد».
کارهای چپ و بالیه مکن که به دست چپت دهند کتاب (همان ،ص)۲۹ .

ناصرخســرو بــرای ســرودن ایــن بیــت از آیــه  ۲۵ســوره مبارکــه الحاقــه الهــام گرفته اســت کــه میفرمایــدَ « :و
ـال َف َي ُقـ ُ
ـول اي َل ْي َتـِـي َلـ ْـم أ� َ
وت كِ تا َبـ ُـه ِب ِشـ ِ ِ
أ� ّمــا مَ ـ ْـن أ� ِ َ
وت كِ ِتاب َيـ ْـه :امّــا كســى كــه نامــه اعمالــش را بــه دســت چپــش بدهنــد
مى گويــد :اى كاش هرگــز نامــه اعمالــم رابــه مــن نمى دادنــد».

 .۵بسامد انواع تأثیرپذیری
چگونگــی اســتفاده شــاعران و نویســندگان از کالم دیگــران و از جملــه آیــات و احادیــث در آثــار خــود بــه
عواملــی چنــد وابســته اســت؛ از جملــه مهمتریــن عواملــی که بــر چگونگی اســتفاده از آیــات و احادیــث تأثیر
دارد ،یکــی توانایــی شــاعر در درج آیــه یــا معنــا و مفهــوم یــا واژههــای آن در شــعر اســت و دیگــری میــزان
تســلط شــاعر بــر قــرآن اســت .بــه بیــان دیگــر ،میــزان دانــش شــاعر از قــرآن و تســلط وی بــر جوانــب مختلف
قــرآن از اصلــی تریــن عوامــل موثــر بــر چگونگــی اســتفاده از آیــات قــرآن اســت.
حفــظ قــرآن توســط ناصرخســرو و تســلط وی بــر مفاهیــم و معانــی و دســتورات قرآنــی و همچنیــن تســلط
وی بــر فرامیــن اندیشـههای اســامی در کنــار قــدرت شــاعری و توانایــی به خدمــت گرفتن مفاهیــم و مضامین
مختلــف توســط ناصرخســرو همــه از جملــه عواملــی هســتند کــه موجــب شــده ناصرخســرو در بیــان تفکرات
دینــی و تربیتــی خــود بــه طــور گســترده از آیــات قــرآن بهــره ببــرد.
همانگونــه کــه پیشتــر دیدیــم ،ناصرخســرو در اســتفاده از آیــات قــرآن ،شــیوههای متنوعــی داشــته اســت؛
امــا بــا دقّــت در دیــوان وی میتــوان بــه ایــن حقیقــت رســید کــه جایــگاه شــیوههای ذکــر شــده در دیــوان
ناصرخســرو یکســان نیســت؛ یعنــی ناصرخســرو در اســتفاده از آیات قــرآن ضمن اســتفاده از شــیوههای متنوع
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بــه برخــی شــیوهها بیشــتر نظــر داشــته و از شــیوههای دیگــر کمتــر اســتفاده کــرده اســت .نمــودار زیــر نشــان
دهنــده میــزان اســتفاده ناصرخســرو از شــیوههای مختلــف تأثیرپذیــری از آیــات نورانــی وحــی اســت.

نمودار :1بسامد انواع تأثیرپذیری ناصرخسرو از آیات قرآن

بــا دقّــت در نمــودار مذکــور میتــوان بــه روشــنی دریافــت که شــیوه مــورد عالقــه ناصرخســرو در اســتفاده از آیات
قــرآن ،بهرهگیــری از مضمــون آیــات اســت؛ ایــن نکته مبیّن تســلط ناصرخســرو بــر مفاهیم قرآنــی و اســتفاده از آنها
متناســب بــا ســاختار و دســتور زبــان فارســی اســت .همچنیــن شــیوههای الهامیـ بنیــادی و معنایــی در ردیفهــای بعد
قــرار دارنــد .بــا بررســی همــه دیــوان ناصرخســرو و تهیــه آمــار ،میــزان عالقهمنــدی ناصرخســرو بــه انــواع شــیوههای
تأثیرپذیــری مشــخص شــد .در نمــودار زیــر درصــد اســتفاده از شــیوههای مختلف نشــان داده شــده اســت.

نمودار :2درصد شیوههای تأثیر ناصرخسرو از آیات قرآن کریم
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.۵نتیجهگیری
رســالتی کــه ناصرخســرو بــرای خــود و شــعرش متصــور بــود ،دلیــل روشــن بــرای تأثیرپذیــری همهجانبــه
از آیــات نورانــی قــرآن اســت .انــس ناصرخســرو بــا قــرآن و تســلط وی بــر مفاهیــم و فرامیــن آن و همچنیــن
وابســتگی ذهــن و زبــان او بــه قــرآن موجــب اســتفاده متنــوع از آیــات قــرآن شــده اســت .ناصرخســرو از ایــن
مفاهیــم بــرای انتقــال هــدف تربیتــی خــود بــه خواننــده بهخوبــی بهــره بــرده اســت .ناصرخســرو بیشــتر از
مضامیــن و معانــی آیــات قــرآن بهــره بــرده اســت و اســتفاده از عیــن عبــارات و گزارههــای قرآنــی در دیــوان
ناصرخســرو در مقایســه بــا دیگــر شــیوهها چنــدان جایگاهــی نــدارد .بــا بررســی و دقّــت در همــه اشــعار دیوان
ناصرخســرو بســامد شــیوههای اثرپذیــری از آیــات قــرآن بــه ایــن شــرح اســت :مضمونــی  ۳۵/۳۲درصــد،
الهامـیـ بنیــادی  ۲۱/۵۵درصــد ،معنایــی  ۱۴/۶۷درصــد ،واژگانــی  ۱۴/۲۲گزارشــی  ۶/۴۲درصــد ،تلمیحــی
 ۴/۵۸درصــد ،گــزارهای  ۳/۲۱درصــد .بایــد در نظــر داشــت کــه رنــگ تأثیرپذیــری ناصرخســرو بــا دیگــر
شــاعران و نویســندگان فارســی زبــان متفــاوت اســت؛ ایــن تفــاوت از ایــن جهــت اســت کــه ناصرخســرو
کوشــیده اســت هــرگاه از آیــات بهــرهای میبــرد ،صــرف نقــل قــول نباشــد بلکــه خــود را نیــز در البــای
مفاهیــم و مضامیــن قرآنــی بــه رخ خواننــده بکشــد و بهنوعــی مفاهیــم قرآنــی را بــا کالم خــود بیــان کــرده
اســت؛ از ایــن رو عیــن عبــارات قرآنــی در شــعر ناصرخســرو حضــوری کــم رنــگ دارنــد و ایــن نشــان تســلط
ناصرخســرو بــر مفاهیــم قــرآن و توانایــی او در بــه کارگرفتــن ایــن مفاهیــم در شــعر خــود اســت.
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چکيده
شــناخت قــرآن ،از اینحیــث کــه در مســئلهی تولیــد علمانســانی قرآنبنیــان مؤثــر بــوده ،بســیار اهمیــت
دارد؛ چراکــه نــوع نــگاه مــا بــه قــرآن ،میــزان و نــوع انتظــار مــا از قــرآن را مشــخص خواهدنمــود .شــناخت
قــرآن بــر اســاس نظــام س ـهگانهی فاعلــي ،داخلــي و نظــام غايــي قــرآن قابــلبررســی اســت .رابط ـهی بیــن
«قــرآن کریــم» و «علــم انســانی» بــر اســاس نظــام داخلــی قــرآن ،بهصــورت مجموعـهای از مبانــی حاکــم بــر
«محتــوای» قــرآن و مجموعـهای از مبانــی حاکــم بــر «صــورت» ،اعــم از «زبــان» قــرآن و «اســلوب» آن قابــل
ترســیم اســت .محتــوای قــرآن کریــم متناســب بــا غایــت آن اســت و بــرای ارائــه ایــن محتــوا ،زبانــی را بـهکار
گرفتــه کــه بتوانــد چنیــن هدفــی را بــرآورده کنــد و همچنیــن ســاختار و ســبک ،بهگونـهای تنظیمشــده کــه
قابلیــت تحقــق چنیــن کاری را داشــته باشــد؛ لــذا بایــد نســبت بیــن ایــن زبــان و ســاختار را در مواجهــه بــا زبــان
و ســاختارهای علــوم انســانی اســتخراج کــرد.
در ایــن تحقیــق بــا روش توصیفـیـ تحلیلــی بــر اســاس نظــرات آیـتاهلل جــوادی آملــی بیــان خواهنــد شــد
کــه قــرآن كريــم نهتنهــا در ســبک بیانــی خــود متفــاوت عمــل کــرده اســت و بهطورکلــی شــيوههاي رايــج
در كتــب بشــري را در پيــش نگرفتــه اســت ،بلکــه در ســاختار و اســلوب چینــش و نظمدهــی نیــز تفاوتهــای
اساســی و جــدیای بــا کتــب بشــری دارد کــه مســائل مربــوط بــه ســیاق و ســباق ،چگونگــی بهکارگیــری
تمثیــات و  ...از مصادیــق ایــن ســاختار و ســبک خــاص قــرآن کریــم اســت.
کلید واژهها :ساختار قرآن کریم ،علوم انسانیـ اسالمی ،جوادی آملی.
 1نویسنده مسئولzandieh.ir@gmail.com :
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 .1مقدمه
اعجــاز اصلــی قــرآن کریــم ،تحــدی معرفتــی آن اســت کــه ادعــای برتــری در ارائ ـهی برتریــن برنام ـهی
ي ِ َه أ� ْقـ َـومُ  :...قطعـاً
ســعادت بشــر را در برابــر تمــام مکاتــب دیگــر دارد؛آیاتــی نظیــر «� َّن هـ َـذا اْل ُقـ ْـر� آ َن َ ْيــدي ِل َّلـ 
ايــن قــرآن بــه [آيينــى] كــه خــود پايدارتــر اســت راه مىنمايــد إ
( »...االســراء ،)۹ /ناظــر بــه محتــوای عالــی و
انسانســاز قــرآن و قوانیــن فــردی و اجتماعــی آن اســت و قــرآن کریــم همــه متخصصــان و دانشــمندان علــوم
انســانی و تجربــی را بــه مِث ـلآوری علمــی دعــوت میکنــد( .جــوادی آملــی 1390 ،پ ،ص)۱۳۸ .
البتــه باوجــود اعتقــاد بــه چنیــن ادعایــی در مســلمانان ،ضمــن اینکــه هنــوز اختالفنظرهــای علمــی در ایــن
خصــوص زیــاد اســت ،هنــوز مســیر دقیــق و شــفاف تحقــق ایــن ادعــا بهصــورت کامل ترســیم نشــده اســت .تا
زمانــی کــه نتوانیــم متناســب بــا نیازهــای هــر زمــان ،علوم مختلــف را حداقــل در حــوزه علــوم انســانی ،از قرآن
اســتخراج نماییــم ،نهتنهــا ادعــای ارائـهی برنامــه جامــع مدیریــت دنیــا و آخــرت بشــر توســط قــرآن کریــم،
بــرای ســایر مکاتــب ادعایــی عینــی و قابلبــاور نخواهــد بــود ،نیازهــای مبتالبه خــود مســلمانان نیــز در پیمودن
ایــن مســیر ،راه کاملــی نخواهــد بود.
بهعبارتیدیگــر بــرای تحقــق کامــل ادعــای جامعیــت قــرآن کریــم در ارائــه برنامــهی ســعادت جوامــع
انســانی ،الزم اســت علــوم انســانی مــا بتوانــد خــود را از آمیختگــی بــا نظریــات غیراســامی و غیروحیانــی رهــا
کنــد و بــرای ایــن کار هیــچ راهــی جــز رســیدن بــه مکانیســم و روش دقیــق اســتخراج معــارف از منابــع اصیــل
خــود وجــود نــدارد .منابــع اصلــی مــا در ایــن مســیر عقــل و نقــل اســت کــه در این میــان قــرآن کریــم بهعنوان
برنامـهی تدوینــی اســام ،نقــش برجســته و ویــژهای دارد.
بــا ایــن توضیحــات میتــوان اینگونــه بیــان کــرد کــه بــرای رســیدن بــه علــوم انســانی قرآنبنیــان ،بایــد
قــرآن کریــم محــور اساســی باشــد و ســایر منابــع نــه در عــرض قــرآن کریــم ،بلکــه در مرتبــه بعــدی به کمک
تکمیــل نظــر قــرآن کریــم بیاینــد تــا نظــر تمــام منابع دینــی دخیل شــود و نظــر اســام اســتخراج شــود .بنابراین
علــوم انســانی قرآنبنیــان بــه ایــن مفهــوم نیســت کــه تنهــا منبــع ایــن مرحلــه قــرآن خواهــد بــود بلکــه میــزان
خواهــد بــود و در تمــام مراحــل هــم حجیــت اولیـهی ســایر منابــع را بایــد تأییــد کند و هــم بر نحــوهی کارکرد
آنهــا نظارت داشــته باشــد.
بــا توجــه بــه اهــداف و نيازهــاي نظــام اســامي ،علــوم انســاني اســامي از آرمانهايــي اســت كــه موردتوجــه
نظــام جمهــوري اســامي از ابتــداي شــكلگيري تاكنــون بــوده اســت و ضــرورت آن بــر كســي پوشــيده
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نيســت .اساس ـیترین ضــرورت ایــن اقــدام ،شــناخت صحیــح قــرآن کریــم بــا بررســی نظامهــای س ـهگانه
فاعلــی ،داخلــي و غايــي قــرآن کریــم در نســبت بــا علــوم اســت کــه امــکان وصــول بــه راهکارهای اســتخراج
علــم انســانی از قــرآن کریــم را تســهیل خواهــد کــرد .شــناخت صحیــح نســبت بــه قــرآن کریــم ،محــدوده
دخالــت ،کیفیــت ،ارتبــاط و ظرفیــت قــرآن کریــم را نســبت بــه پاســخگویی به مســائل علوم مشــخص خواهد
کــرد .آیـتاهلل جــوادی آملــی ،شــناخت صحیــح قــرآن کریــم را منــوط بــه شــناخت نظامهــای سـهگانه آن
میدانــد کــه عبارتانــد از:
نظــام فاعلــي قــرآن كــه در آن مبــدأ پيدايــش قــرآن کریــم ،ثابــت ميشــود؛ نظــام داخلــي قــرآن كــه در آن
چگونگــي دســتيابي بــه معــارف قــرآن كريــم بررســي ميشــود؛ نظــام غايــي قــرآن كــه در آن هــدف نهايــي
قــرآن كريــم تبييــن ميشــود.
در نظــام غایــی قــرآن کریــم ،بــر اســاس رســالت معینــی کــه خداونــد متعــال ،برای ایــن منبــع دینی تعییــن و تبیین
کــرده اســت ،معلــوم میشــود کــه چــه انتظــاری از قــرآن کریــم در قبــال تولیــد علم انســانی باید داشــته باشــیم.
نظــام داخلــی قــرآن را نیــز در ســه عنــوان میتــوان خالصــه کــرد« :محتوایــی» کــه قــرآن قصــد انتقــال آن را
در مســیر غایــت خــود دارد؛ «زبانــی» کــه جهــت ایــن محتــوا اســتفاده کــرده اســت و درنهایت «ســاختاری» که
ایــن محتــوا و زبــان ،براســاس آن تنظیمشــده اســت.
آنچــه ایــن سـهگانه را تحــت تأثیــر خــود قــرار میدهــد ،همــان نظــام غایــی اســت .محتــوای قــرآن کریــم
متناســب بــا غایــت آن اســت ،و بــرای ارائــه ایــن محتــوا زبانــی را بــه کار گرفتــه کــه بتوانــد چنیــن هدفــی را
بــرآورده کنــد و همچنیــن ســاختار ،بهگونـهای تنظیمشــده کــه قابلیــت تحقــق چنیــن کاری را داشــته باشــد.
بــر اســاس نظــام غایــی ،قــرآن ،اصــول و کلیــات برنام ـهی جامــع ســعادت دنیــوی و اخــروی و فــردی و
اجتماعــی بــرای تمــام زمانهــا و مکانهــا و هــر ســطحی از مخاطــب را ارائــه میدهــد و فرآینــد رســیدن بــه
جزئیــات آن را خداونــد در مجموعـهی نظــام تکویــن و تشــریع قــرار داده اســت .پــس از دانســتن ایــن ارتبــاط
میــان «قــرآن کریــم» و «علــم انســانی» ،الزم اســت رابطـهی محتوایــی ایــن دو مقولــه بررســی شــود .ایــن کار،
بهصــورت اســتخراج و ارائـهی مجموعـهای از مبانــی حاکــم بــر «محتــوای» قــرآن کریــم کــه در حقیقت نیمی
از نظــام داخلــی قــرآن کریــم اســت ،محقــق میشــود .محتــوای قــرآن کریــم بایــد بهگونـهای باشــد کــه بتواند
غایــت اصلــی و رســالت ایــن کتــاب الهــی را بــر اســاس آنچــه در نظــام غایی ترســیم خواهد شــد ،تأمیــن کند.
در دیــدگاه آی ـتاهلل جــوادی آملــی محتــوای قــرآن کریــم در عیــن اینکــه بــه جزئیــات علــوم نمیپــردازد،
لکــن بهواســطه جامعیتــی کــه برخــوردار اســت بــه ارائـهی خطــوط کلی علــوم پرداختــه و مبانــی آنهــا را ارائه
میکنــد؛ در حقیقــت قــرآن کریــم یکــی از اعجازهایــی کــه از آن برخــوردار اســت اعجــاز محتوایــی اســت
و بهواســطهی داشــتن محتوایــی انسانســاز ،بــا تمامــی اندیشـهها و مکاتــب بــه تحــدی برمیخیــزد (جــوادی
آملــی 1390 ،ب ،ص .)۱۱۰ .اساسـیترین مبانـیای کــه بــر محتــوای قــرآن کریــم حاکــم اســت ،عبارتانــد
از :جامعیــت تــام قــرآن کریــم ،انســجام درونــی آیــات و معــارف قــرآن کریــم ،اعجــاز محتوایــی و معنایــی
قــرآن کریــم ،الیههــای معنایــی موجــود در قــرآن کریــم ،فــرا زمانــی و فــرا مکانــی ،نــور بــودن قــرآن کریــم
و نهایتـاً فهمپذيــري قــرآن کریــم.
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در مرحلــه بعــد ،بایــد گفــت یکــی از مســائلی کــه در مباحــث علــوم مطــرح و موردتوجــه اســت ،زبــان هــر
علــم اســت .اگــر بخواهیــم بیــن علــوم و قــرآن کریــم ،ارتبــاط برقــرار کنیــم و زبــان مشــترکی را بــرای آن پیدا
کنیــم؛ بــا توجــه بــه رابطـهی مهیمنانـهای کــه قــرآن کریم بــا علــوم انســانی دارد ،الزم اســت ابتــدا با زبــان خود
قــرآن کریــم آشــنا شــویم .زبــان قــرآن کریــم در عیــن ایــن کــه در قالــب زبــان عربــی مصطلــح ریختــه شــده
اســت ،لکــن مقهــور آن نگشــته اســت و بلکــه بــر ظرفیتهــای آن زبــان افــزوده اســت؛ لــذا نمیتــوان زبــان
کتــاب الهــی را در ذیــل ایــن زبــان موردبررســی قــرار داد؛ هرچنــد کــه همــان قواعــد و مطالــب را بایــد مــورد
بررســی قــرار داد .تعبیــر صنعــت ادبــی ویــژهی وحــی ،تعبیــری اســت کــه از ســوی ایــن دیــدگاه بــرای ایــن
حقیقــت بهکاررفتــه اســت (جــوادی آملــی ،1395 ،ج ،1ص .)216 .دومیــن تعبیــر بــرای یــک ســطح دیگــر از
زبــان قــرآن کریــم ،کــه محــدودهی مخاطــب قــرآن کریــم را از افــراد آشــنا بــه زبــان عربــی بــه تمــام بشــریت
ازنظــر زمانــی و مکانــی توســعه میدهــد ،عبــارت اســت از «زبــان فطــرت» .ایــن زبــان ،بهعنــوان زبان مشــترک
همـهی انســانها شــناخته میشــود و داراي ســه ويژگــي «دوام»« ،كلیــت» و «اطــاق» اســت( .جــوادی آملــی،
 ،1384ص )192 .و بــر ایــن اســاس از آن بــه زبــان تحولناپذیــر قــرآن کریــم یــاد میشــود .قــرآن کریــم
در مرتبـهای دیگــر بــا وصــف «زبــان نــور» آثــاری غیــر از صــورت زبــان عربــی و ویژگیهــای زبــان فطــرت
را نشــان میدهــد .در ایــن مرتبــه ،درحالیکــه الفــاظ قــرآن حضــور دارنــد ،حتــی بــرای کســانی کــه هیــچ
آشــنایی بــا زبــان ندارنــد ،آثــاری را دارد کــه نشــان از اعجــاز خــاص قــرآن کریــم اســت( .جــوادی آملــی،
 ،1395ج ،6ص)382 .
پــس از پرداختــن بــه مبانــی حاکــم بــر محتــوای قــرآن کریــم و مباحــث مربــوط بــه زبــان آن ،در نســبت بــا
علــوم انســانی ،حــال نوبــت آن اســت کــه بــر اســاس دیدگاههــای حضــرت آیـتاهلل جــوادی آملــی مســائل
مربــوط بــه ســاختار قــرآن کریــم را مــورد بررســی قــرار داد.
 .2ساختار قرآن کریم
هــر کتــاب و اثــری در کنــار محتوایــی کــه دارد و از قالــب و زبــان خــاص خــود بهــره میگیــرد ،بــرای
ارائـهی محتــوای خــود در قالــب مدنظــر ،ممکــن اســت اســلوب و ســاختارهای متنوعــی را بـهکار بگیــرد .مث ً
ال
یکــی از اساس ـیترین اســلوبها بــرای ارائ ـهی محتواهــای کتــب علمــی در قالــب زبــان خــاص هــر علــم،
اســتفاده از تقســیمبندیهای فصــول ،بخشهــا و  ...اســت کــه حتــی همینهــا هــم میتوانــد شــکل و ســاختار
خــاص و متفاوتــی داشــته باشــد .یــا آثــار علمــی ممکــن اســت حســب هــدف خــود از اختصــار یــا تفصیــل در
بیــان بهــره بگیرنــد .قــرآن کریــم راه و روش کتــب دیگــر را طــی نکــرده اســت و در عیــن رعایــت قواعــد
ســاختار زبانــی کــه در قالــب آن ریختــه شــده اســت ،بــرای خــودش ســاختارهایی را دارد کــه الزم اســت
موردبررســی دقیــق قــرار گیــرد تــا بتــوان از ظرفیــت زایشــی آن اســتفاده و بهــره الزم را بــرد.
شــاید در نــگاه غیردقیــق بــه قــرآن کریــم ،احســاس شــود قــرآن از نظــم مشــخصی برخــوردار نیســت و
از ســوی دیگــر ممکــن اســت برداشــت شــود همــان ســبک بیانــی را کــه کتابهــای دیگــر اعــم از آثــار
اخالقــی ،فقهــی ،فلســفی ،تاریــخ و ...پیمودهانــد ،در قــرآن کریــم هــم دنبــال شــده اســت .بــا دقــت و تعمــق
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در نــوع چینــش مفاهیــم و قالــب معــارف آن ،بــه ایــن نتیجــه خواهیــم رســید کــه «قــرآن کریــم از ســبک
بیانــی خاصــی برخــوردار اســت» (جــوادی آملــی ،1396 ،ص )181 .و ایــن کتــاب هدایــت ،در عیــن ایــن
کــه کتــاب بینظــم و بیقاعــدهای نیســت« ،نميخواهــد ادبيــات رايــج عصــر جاهلــي يــا غيــر جاهلــي را
تمامـاً بــه رســمیت بشناســد و بــه همــان ســبك ســخن بگویــد» (جــوادی آملــی 1390 ،ث ،ص .)222 .قــرآن
از ســاختارها و عنوانبنــدی کتــب و آثــار عــادی بشــر بهــره نمیبــرد ،لکــن از نظــم خاصــی برخــوردار اســت
کــه منحصــر در ایــن کتــاب الهــی اســت .ضمــن اشــاره بــه برخــی تفاوتهــای ایــن کتــاب اعجــاز ،بــا ســایر
کتــب ،بــه برخــی از قواعــد حاکــم بــر آن ،کــه از اهــم آن ،تقســیمبندی بــه ســوره ،ســیاق ،آیــه و ...اســت،
اشــاره میشــود.
 .3ویژگیهای عمومی ساختار قرآن
ً
قــرآن کریــم ســاختاری هدایتــی دارد کــه بهواســطهی اهــداف و غایاتــی کــه دارد ،طبعـا الزم اســت بــرای
خــودش ســبک و اســلوب خاصــی داشــته باشــد .قــرآن كريــم نهتنهــا در ســبک بیانــی خــود متفــاوت عمــل
کــرده اســت و ماننــد كتــب علمــي تنهــا بــه تبييــن مســائل علمــي و جهــان شناســانه نپرداختــه و يــا ماننــد كتب
اخالقــي ،تنهــا بــه انــدرز بســنده نکــرده اســت يــا همتــاي کتابهــای فقهــي و اصولــي بــه ذكــر احــكام فرعــي
و مبانــي آنهــا اكتفــا نکــرده و بهطورکلــی شــيوههاي رايــج و معمــول در كتــب بشــري را در پيــش نگرفتــه
اســت (جــوادی آملــی ،1395 ،ج ،1ص )43 .بلکــه در ســاختار و اســلوب چینــش و نظــم دهــی و نحــوهی بیــان
ظاهــری نیــز تفاوتهــای اساســی و جــدی بــا کتــب بشــری دارد (جــوادی آملــی ،1395 ،ص ،۳۸ .ص .)۴۹
آیـتاهلل جــوادی آملــی ضمــن اشــاره بــه یکــی از تعابیــر ّ
علمــه طباطبایی در خصــوص نظــم و چینش محیّــر العقول
قــرآن کریــم ،آن را جامعـهی زیبایــی و زایندگــی محتوایــی میدانــد( .جــوادی آملــی1395 ، ،ج ،۵ص.)660 .
یکــی از مــواردی کــه در ایــن مــورد بــه آن اشارهشــده اســت ایجــاز قــرآن کریــم اســت .معجــزه بــودن قرآن
کریــم بــا ایجــاز آنهــم همــراه اســت .نهتنهــا قــرآن کریــم توانســته اســت بــا برخــورداری از باطنهــای متعدد،
معــارف متعــددی را در ایــن کتــاب موجــز الهــی جــای دهــد ،حتــی ظاهــر آن نیــز بهگونهای تنظیمشــده اســت
کــه در عیــن رعایــت ایجــاز ،معــارف متعــددی را بتــوان بــه مخاطب متدبــر و متعمق منتقــل کرد.
بــرای نمونــه هــرگاه چهــار مطلــب در بیــن باشــد کــه دوبـهدو مقابــل همانــد؛ ایــن چهــار امــر را بهصــورت
مبســوط ذکــر نمیکنــد ،بلکــه بــا صنعــت «احتبــاک» یکــی از آن دو امــر نخســت را همــراه یکــی از دو امــر
ذکــر میکنــد تــا چهــار مطلــب را گفتــه باشــد و هــم اطالــه نــداده باشــد؛ نظیــر آیــه ِ«ل ُينْ ــذِ َر مَ ـ ْـن َاكن حَ ًّيــا َو َ ِيـ َّـق
اْل َقـ ْـو ُل َعـ َـي ْالاكفِ ريـ َـن :تــا هــر كــه را [دلــى] زنــده اســت بيــم دهــد ،و گفتــار [خــدا] دربــاره كافــران محقــق گــردد».
(یــس ،)70/کــه در حقیقــت چهــار مطلــب را فهمانــده اســت .آی ه یادشــده فقــط زنــده و کافــر را در دو جملهی
اكن حَ ًّيــا :قــرآن بــر زنــده
جداگانــه ،مقابــل هــم ذکــر کــرده اســت؛ در جملــهی نخســت میفرمایــد«ِ :ل ُينْ ــذِ َر مَ ـ ْـن َ
اثــر میگــذارد» و ایــن جملــه چــون در مقــام تحدیــد اســت ،مفهــوم دارد؛ یعنــی قــرآن بر مــرده اثر نمیگــذارد.
در جملــهی دوم ،ســخن از اتمــام حجــت و ســزا گشــتن فرمــان عــذاب و ثبــوت و تحقــق و حتمیــت عــذاب بــر
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کافــران اســتَ « :و َ ِيـ َّـق اْل َقـ ْـو ُل َعـ َـي ْالاكفِ ريـ َـن» و از در پــی آمــدن و عطــف ایــن جملــه بــر جملـهی پیشــین برمیآید
عذابــی کــه بــر کافــران رواســت ،محصــول همــان عــدم تأثیــر انــذار اســت و در فرهنگ وحیانی ،کســی کــه از
انــذار و تبلیــغ انبیــا اثــر نپذیــرد ،در حقیقــت مــرده اســت ،ازایـنرو بهجــای آنکــه هماهنــگ بــا جملـهی پیشــین
بفرمایــد « َو َ ِيـ َّـق اْل َقـ ْـو ُل َعـ َـي ا َملـ َ
ـوت» ایــن میّــت را بهصــورت کافــر ذکــر کــرد تــا معلــوم بشــود کافــر از جهــت
حیــات انســانی مــرده اســت و تنهــا حیــات گیاهــی یــا حیوانــی دارد (جــوادی آملــی ،1395 ،ج ،۳۹ص۲۶۲ .
و.)۶۱۰
 .4نظم و چینش خاص قرآن کریم
در مــورد نظــم و ترتیــب آیــات و ســور ،چنــد ســؤال اساســی وجــود دارد کــه اندیشــمندان قرآنــی در
خصــوص آن نظــرات مختلفــی دارنــد:
آیا نظم و ترتیب فعلی آیات و سورههای قرآن توقیفی است؟
آیــا ایــن ترتیــب در برداشــت از مفاهیــم آیــات و ســور مؤثــر اســت؟ و فهــم و برداشـتها بایــد در چارچوب
ایــن نظــم و منطــق باشــد؟ بــه چه میــزان بایــد بــه آن توجــه نمود؟
 .1-4توقیفی بودن آیات و سور
آيـتاهلل جــوادي آملــي معتقدنــد كــه چينــش آيــات هــر ســوره و نحــو ه تنظيــم آن بــه دســتور پيامبــر صلّــي
اهلل عليــه و آلــه بــوده اســت (جــوادي آملــي ،1387 ،ص125 .؛ جــوادی آملــی ،1395 ،ج ،۶ص .)۴۲۲ .لــذا
بيــن آيــات يــك ســوره ،پيونــدي خــاص وجــود دارد كــه بايــد درصــدد كشــف آن برآمــد .البتــه بايــد بدانيــم
غــرض ،اعــم از غــرض محتوايــي يــا انگيزشــي يــا مســئلهای ديگــر اســت و لزومــي نــدارد كــه حتم ـاً ايــن
غــرض يــك مطلــب محتوايــي باشــد« :بــراي هــر ســوره حكمــت و غــرض ويــژهاي اســت كــه بــر اســاس آن
رســول مكــرم ،آيــات را در کنــار هــم قــرار مـيداد گرچــه آن غــرض ،پيونــد محتوايــي نباشــد بلكــه حكمــت
و غــرض ديگــري غيــر از ارتبــاط محتــوا در كار باشــد» (جــوادي آملــي ،1395 ،ج ،6ص.)422 .
در خصــوص توقیفــی بــودن ترتیــب ســور ،یــا عــدم آن ،آی ـتاهلل جــوادی بــه اختــاف اندیشــمندان در
ایــن موضــوع اشــاره فرمودهانــد (جــوادی آملــی ،1393 ،ص )170 .و نظــر مشــهور را عــدم توقیفــی بــودن
ترتیــب ســور اعــام نمودهانــد (جــوادی آملــی 1390 ،الــف ،ج ،۶ص ،)۴۲۴ .کــه بعــد از رحلــت رســول
اکرمصلیا...علیهوآلــه بــا اجتهــاد صحابــه انجامشــده اســت؛ لکــن خودشــان ترتیــب ســور را نیــز توقیفــی
میداننــد (جــوادی آملــی ،1395 ،ج ،۱۳ص ،)۴۵ .و بیــان میفرماینــد« :قــرآن بــه جميــع معانــي و الفــاظ و
همچنيــن تأليــف ميــان آن دو بــه ايجــاد و انشــاي خداونــد ســبحاني اســت بــی دخالت داشــتن فــردي در بُعدي
از ابعــاد آن» (جــوادی آملــی 1390 ،ت ،ص )124 .و بــر همیــن اســاس معتقدنــد بیــن دو ســورهای کــه در کنار
هــم قــرار دارنــد ،تناســبی برقــرار اســت و در اثــر تفســیری تســنیم ،بخشــی را در ابتــدای ســور با عنوان «تناســب
ســوره بــا ســورهی پیشــین» بــه بررســی ایــن امــر اختصــاص میدهنــد.
مفسر تسنیم ،معتقدند تناسب آيات يا سورهها از منظرهاي گوناگون ارزيابي ميشود:
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تناســب بــه لحــاظ تفســير محتــوا از جهــت ناســخ و منســوخ ،اطــاق و تقييــد ،عمــوم و خصــوص ،كلــي و
جزئــي ،مفهــوم و مصــداق ،محكــم و متشــابه و . ...ايــن قســم از تناســب محتوايــي بســيار حســاس و مهم اســت
و در رهــن زمــان و زميــن و ســاير خصوصيتهــاي غيــر دخيــل نيســت.
تناسب بهلحاظسبق ولحوق درنزول،مكيومدني بودن،حضروسفر بودن وديگرويژگيهايموردي.
تناسب به لحاظ نظم سور و نضد آيات.
و در ادامــه توضیــح میدهنــد کــه «بايــد عنايــت شــود كــه مالحظ ـ ه ســباق و ســياق در نــزول بســيار مهــم
اســت؛ ولــي بررســي ســياق در صــرف تدويــن بيآنكــه باهــم نازلشــده باشــند ،هماننــد ســياق آيــات متحــده
النــزول نخواهــد بــود (جــوادی آملــی ،1395 ،ج ،۱۳ص.)۴۵ .
 .2-4تأثیر چینش قرآن کریم بر فهم آن
آیـتاهلل جــوادی آملــی ایــن چینــش را مســئلهای فراتــر از یــک نظــم و زیبایــی ظاهــری میدانــد بلکــه آن را
از اعجازهــای قــرآن شــمرده و ارزشــی معرفـتزا برایــش قائل اســت:
«قــرآن چــون دانههــاي تســبيح بلكــه ماننــد اعــداد رياضــي بهگونـهای منظــم در كنــار هــم چيــده شــدهاند.
شــگفت آن كــه زيــر ايــن نظــم و زيبايــي ،درياهــاي وســيع و گســتردهاي از معانــي و محتــواي بلنــد قرارگرفته
كــه عقــل خــردورزان را بــه دهشــت افكنــده اســت و ارقــام و اعــداد ميليونــي و ميليــاردي بــراي آن ذكــر
كردهانــد» (جــوادی آملــی ،1388 ،ص .)306 .ایشــان در ادامـهی بحثشــان در مــورد اعــداد میلیاردی ذکرشــده،
دو مثــال هــم از تفســیر المیــزان ّ
الســعاده جنابــذی ذکــر میکننــد.
علمــهی طباطبایــی و تفســیر بیــان ّ
یکــی از مــواردی کــه نشــان از اهمیــت و ضــرورت توجــه بــه ترتیــب ســور و آیــات ،در اســتخراج معــارف
و علــوم دارد ،نکت ـهای اســت کــه در خصــوص طــرح مســئل ه خالفــت در تســنیم آمــده اســت و بــر اســاس
آن نتیج ـهای اخذشــده اســت« :بــا آن کــه داســتان حضــرت آدم و خالفــت او در مدین ـ ه و ســالها پــس از
بعثــت نازلشــده ،بهصــورت جوامــع الکلــم در آغــاز کتــاب تدوینــی کــه بهمثابــه قانــون اساســی اســت قــرار
میگیــرد ،تــا در دیگــر رهاوردهــای آن بتــوان بــه مطالــب گذشــته ارجــاع داد؛ نــه مطالــب آینــده  ...آنــگاه
هــر شــبههای را کــه در دیگــر ســورهها مطــرح شــود ،بــا اصــول گذشــته حــل میکنــد» (جــوادی آملــی،
 ،1395ج ،۳۸ص .)۱۷۷ .آیـتاهلل جــوادی آملــی از قــرار گرفتــن آیــات مربــوط در ابتــدای قــرآن کریــم نتیجه
میگیرنــد کــه بهخاطــر اهمیتــی کــه ایــن موضــوع داشــته اســت ،در ســیر ترتیــب در اوایــل قــرآن کریــم آمده
اســت تــا معــارف بعــدی بــه آن ارجــاع داده شــود .لــذا ایــن ترتیــب را در ارائــه معــارف مؤثــر میداننــد
 .3-4سیاق و سباق
توجــه بــه ســاختار ســیاقی قــرآن کریــم ،یکــی از ارکان مهــم در روش تفســیری قــرآن بــه قــرآن اســت
کــه بهعنــوان يــك اصــل عقلــي ،هــم در علــوم مختلــف مربــوط همچــون اصــول فقــه ،علــوم بالغــت ،علــم
تفســير ،علــم حديــث و ...مورداســتفاده بــوده اســت .لكــن ،بهصــورت يــك اصطــاح و تعريــف دقيــق و بــا
كاركردهــاي مشــخص و معيــن ،وضعيــت كامـ ً
ا مشــخص نداشــته و رفتهرفتــه بــا تطــور هــر يــك از علــوم ،به
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ايــن دقــت نزديكتــر شــده اســت .در حقيقــت ،ســياق ،قاعــدهاي عقاليــي اســت همانگونــه كــه در هــر كالم
1
يــا جمــل متّصــل مورداســتفاده قــرار ميگيــرد در تفســير ،فقــه و اصــول و ...نيــز مورداســتفاده قــرار ميگيــرد.
اصطــاح ســباق يــا تبــادر ،در برابر ســياق اســت كــه گاه ايـندو باهــم هماهنــگ بــوده و گاه محدودكنندهی
يكديگرنــد .ايــن اصطــاح در تفاســير ســابق هــم به چشــم ميخــورد( ،كنعانــي« )1384 ،ســباق» آن اســت که
از خــود کلمــه و جملــه بــه ذهــن میرســد و بهاصطــاح تبــادر دارد؛ ولــی «ســیاق» از صــدر و ســاقهی آیــه بــه
دســت میآیــد( .جــوادی آملــی ،1395 ،ج ،۳۸ص)۴۱۲ .
در تفســير الميــزان از مفهــوم آن استفادهشــده اســت ولــي لفــظ آن مورداســتفاده قــرار نگرفتــه اســت .آيتاهلل
جــوادي آملــي ايــن اصطــاح را بارهــا در آثارشــان اســتفاده كردهانــد (جــوادي آملــي 1390 ،الــف ،ج ،۵ص.
۱۱۵؛ جــوادی آملــی ،1395 ،ج ،13ص45 .؛ ج ،۳۸ص۴۱۲ .؛ ج ،۴۱ص )۶۴ .و ضمــن اينكــه ســياق و ســباق
را دو عامــل حجيــت ظواهــر و اســتظهار لفــظ عنــوان ميكننــد ،در مقايســه ايــن دو بيــان ميكننــد كــه ســياق
معنايــي اســت كــه بامالحظــهی صــدر و ذيــل كلمــه يــا جملــه (فضــاي كالم) بــه ذهــن انســان ميرســد؛ امــا
«ســباق» يــا «تبــادر» بــه اوليــن معنايــي گفتــه ميشــود كــه بامالحظــهی خــود كلمــه يــا جملــه ،بــدون در نظــر
گرفتــن صــدر و ذيــل آن ،بــه ذهــن ميرســد .ايشــان هماهنگــي ســياق و ســباق را نشــانهی وحــدت نــزول
يــا صــدور دانســته (جــوادي آملــي 1390 ،الــف ،ج ،۵ص )۱۱۵ .و قــدرت غلبــهی ســباق بــر ســياق را بيشــتر
ميدانــد.در مــورد رابطــه بیــن ســباق و ســیاق ،دونقطــهی مهــم قابلطــرح اســت:
 .1-3-4غلبهی سباق بر سیاق
آيـتاهلل جــوادي آملــي ضمــن اشــارهاي بــه مفهــوم ســباق ،بيــان ميكننــد كــه ســباق آيــه ،ميتوانــد مانــع از
ظهــور مفهــوم ســياق گــردد« :مــا دو عامــل داريــم بــراي حجيــت ظواهــر و اســتظهار لفــظ...؛ يك عامل ســباق
اســت يــك عامــل ســياق .اگــر ســياق هــم ظهــور داشــته باشــد قــدرت مقاومــت در برابــر ســباق را نــدارد؛
 .1واژهی ســياق از ريشــهی «ســوق» (رانــدن) اســت .بــه كســي کــه از پشــت ســر ،شــتران را بــه جلــو مــي رانــد ســائق مــی گوینــد ،چنــان كــه بــه کســی کــه از
ـن تحریــر محاســبات بــه روش قدیــم ،تتابــع ،اســلوب ســخن و طــرز
جلــو شــتران را هدایــت مــی کنــد قائــد مــی گوینــد؛ و معانــی اســلوب ،روش ،طریقــه ،فـ ّ
جملــه بنــدی بــرای ســیاق ذکــر کــرده انــد( .ابنفــارس ،1404 ،ج11 :3؛ معیــن :1363 ،ذيــل «ســياق»؛ دهخــدا  :1355ذيــل «ســياق»؛ ســيّاح  :1387ذیــل «ســیاق»)
بــراي معنــاي اصطالحــي ســياق تعريــف هــاي متعـدّدي ارائــه كــرده انــد .1 :ســياق يــك مفهــوم اساســي هنــگام ّ
تفكــر بــراي تكلّــم اســت كــه ابتدائـاً در ذهــن
شــكل مــي گيــرد و بــر اســاس آن ،معانــي و مفاهيــم نظــم مــي يابــد و ســپس آن معانــي بــراي انتقــال بــه مخاطــب در قالــب الفــاظ ظهــور مي يابــد .هــرگاه متكلّم
حكيمــي بــر اســاس دريافــت هــاي جديــد ،اعـ ّم از دريافــت هــاي شــناختي ،عاطفــي ،شــرايط زمــان و مــكان متأثّــر گــردد ،عقالنيّــت او وادار بــه واكنــش مــي
شــو د و منجــر بــه ظهــور مفهومــي در ذهــن متكلّــم مــي گــردد كــه بــر اســاس آن ،معانــي و مفاهيــم مقصــود بــه هــم ميپيونــدد و من ّظــم مــي شــود و پـسازآن
متكلّــم بــراي بيــان آن هــا از اســلوب و ســاختار لفظــي مناســب بهــره مــي گيــرد .بــه ايــن مفهــوم ذهنــي اصطالحـاً ســياق اطــاق مــي شــود (كنعانــي ،1384 ،ص.
 .)28در ايــن تعريــف ،ســياق از جانــب متكلّــم منظــور اســت نــه مخاطــب .3 .شــهید صــدر ،ســياق را هرگونــهی دا ّل و نشــانه اي ميدانــد كــه بــا لفظــي كــه فهــم
آن مقصــود اســت ،همــراه باشــد  ،خــواه آن دا ّل و نشــانه ،لفظــي باشــد بهگونـهای كــه آن دا ّل لفظــي بــا لفــظ موردنظــر  ،كالمــي یکپارچــه و مرتبــط را تشــكيل
دهنــد يــا آن دا ّل و نشــانه ،حالــي (غيرلفظــي) باشــد؛ ماننــد موقعيّــت هــا و شــرايطي كــه كالم را در برگرفتــه و نســبت بــه موضــوع موردبحــث نقــش داللــت
مفســر را در شناســاندن معنــاى لفــظ يــارى مــى دهــد .قرايــن
گــري دارنــد( .صــدر ،1423 ،ج ،1ص )90 .بهعبارتدیگــر ســیاق عبــارت اســت از :قراينــى كــه ّ
يادشــده گاه همــراه بــا لفــظ بــوده و قرايــن لفظــى محســوب مىشــود و گاه از بيــرون در رســاندن معنــا نقــش ايفــا مــى كنــد ،ماننــد :وضعيّــت و چگونگــى
هايــى كــه پيرامــون ســخن شــکلگرفته اســت و در نشــان دادن معنــا مؤثــر مــى باشــد( .اوســى )208-202 :1370 ،بنابرايــن ،تعريــف ســياق عبــارت اســت از
ســاختار كالمــي كــه لفــظ موردبحــث در آن قــرار دارد و قرينــهی ســياق عبــارت اســت از هرگونــه قرينــهی لفظــي يــا غیرلفظــی كــه بــا كالم همــراه اســت.4 .
توجــه اســت کــه از تفســیر المیــزان برمــی آیــد
برخــي صرفـاً بــه قرائــن مت ّصلــهی لفظيّــه تعريــف نمودهانــد( .بابايــي )120 :1380 ،در اینجــا ایــن نکتــه شــایان ّ
کــه از معانــی ســیاق ،نظــم و یکنواختــی کلمــات و جمــات ،گاه در معنــا و گاه در الفــاظ اســت و در بیــش تــر مــوارد کاربــرد ســیاق در المیــزان همیــن معنــا
مــراد اســت( .ایــزدی ،۱۳۹۱ ،ص)۳۰ .
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ســباق يعنــي :مــا ينســبق مــن هــذه الكلمه» (جــوادي آملــي ،پایــگاه مدرســه فقاهــت ،درس خــارج فقه) ايشــان
بــا رد نظــر اهــل ســنت كــه بهواســطهی تمســك بــه ظهــور ســياقي آيــات  34-33ســورهی مباركــهی احــزاب،
اهلالبیــت را از انحصــار خانــدان عصمــت و طهــارت خــارج ســاخته و عبــارت کریمــه «َّ �...ن َمــا ُي ِريـ ُـد َّ ُالل ِل ُي ْذ ِه َب
َعنـ ُ ُـم ا ّلرجْ ـ َـس أ� ْهـ َـل اْل َب ْيـ ِـت َو ي َُط ّهـ َـرُمك َت ْطهـ ًـرا :خــدا فقــط مىخواهــد آلودگــى را از شــما خانـ إ
ـدان [پيامبــر] بزدايــد
ِ
ِ
ِ
و شــما را پــاك و پاكيــزه گردانــد( ».األحــزاب )33 /را بــا كمــك قبــل و بعــد آن معنــا ميكننــد ،اشــارهاي بــه
بحــث ســياق ميكننــد (جــوادي آملــي ،1395 ،ج ،5ص .)115 .بخشــي از مطالبــي كــه بــه آن اشــاره ميكننــد
عبــارت اســت از:
وحــدت ســياق يــا «ظهــور ســياقي» ضعيفتريــن ظهــورات شــمرده ميشــود و در صــورت وجــود قرينــه،
حتم ـاً بايــد از آن صرفنظــر كــرد.
ادعــاي وحــدت ســياق در مــوردي صحيــح اســت كــه بدانيــم متكلــم درصــدد بيــان يــك مطلــب اســت ،يــا
حداقــل علــم بــه خــاف آن نداشــته باشــيم و ندانيــم كــه متكلــم درصــدد بيــان بيــش از يــك مطلــب اســت يا
نــه؛ امــا وقتــي ميدانيــم متكلــم در دو صحنــهی متفــاوت و بــا دو مخاطــب مختلــف ســخن گفتــه و درصــدد
بيــان چنــد مطلــب بــوده اســت ،ادعــاي وحــدت ســياق ،بيدليــل اســت.
توانايي وحدت سياق در كشف مراد متكلم از ح ّد قرينه فراتر نميرود.
گاهــي قرائــن عقلــي و نقلــي ،مانــع از ظهــور مفهــوم ســياقي خواهــد بــود ،كه البتــه بر اســاس مباني تفســيري
هــر مفســر ،ايــن مطلــب ممكــن اســت متفــاوت باشــد ،بهعنوانمثــال ّ
علمــهی طباطبايــي ،بــر اســاس ايــن كــه
صحــت و ُســقم روايــات ميدانــد ،تــا زمانــي كــه روايــت باعرضــهی بــر قــرآن بــه
قــرآن را ميــزان ســنجش ّ
1
درجـهاي از اعتبــار دســت نيافتــه باشــد ،در برابــر ســياق ،قرينــهی محكمــي نخواهــد بــود.
غيــر از قواعــدي كــه در تمامــي متــون و گفتارهــا در خصــوص اثرگــذاري ســياق بــر مفهــوم آيه ،بايــد مورد
توجــه باشــد ،در خصــوص قــرآن كــه معجــزهی الهــي اســت ،بــر اســاس ويژگيهــاي ايــن كتــاب ،برخــي
قواعــد ديگــر را نيــز ميتــوان مــورد مالحظــه قــرار داد.
در مجموعــه آياتــي كــه باهــم نازلشــدهاند و محــذوري جهــت اســتفاده از مفهــوم ســياق نيســت ،تكليــف
2
بيــان شــد ،لكــن گاهــي آيــات ،نــزول همزمــان نداشــتهاند ولــي بــه مناســبتي در كنــار هــم قرارگرفتهانــد
(جــوادي آملــي ، 1395 ،ج ،5ص.)115 .
لــذا اگــر در روش تفســیری قــرآن بــه قــرآن ،در کنــار موضــوع ســیاق ،هــم زمــان بــه مســئلهی ســباق توجــه
نشــود ،ممکــن اســت برداشـتهای ناقــص یــا اشــتباهی از قــرآن کریــم دریافــت شــود.
ََ َُ ّ ْ
َ ْ َ ُ ِّ َ
ّ .1
ـج ِد َين» «پــس [همـه] ســجده كردنــد ،جــز ابليــس كــه از ســجده كننــدگان نبــود».
علمـ 
ـه طباطبايــي در تفســير آيــهی «...فســجدوا ِإل ِإب ِليــس لــم يكــن مــن السـ ِ
ـرد ابليــس ،ظهــور آيــه را بــر ســياق آن ترجيــح داده و بيــان ميكنــد كــه «اگرچــه ســياق ايــن داســتان ،ســياق يــك
(األعــراف )11 :و توضيــح مســئلهی تمـ ّ
ـرد و احتجــاج و طــرد و رجــم و امثــال آن از امــور تشــريعى و مولــوى اســت ،ليكــن بيــان ســابق مــا ،مــا
داســتان اجتماعــى معمولــى و متض ّمــن امــر و امتثــال و تمـ ّ
ـردى كــه در آن ذکرشــده
را هدايــت مىكنــد بــه ايــن كــه ايــن آيــه راجــع بــه امــور تشــريعى و قانونــى نيســت و امــرى كــه در آن اســت و همچنيــن امتثــال و تمـ ّ
مقصــود از همــهی آنهــا امــور تكوينــى اســت» (طباطبايــي ،۱۳۸۵ ،ج ،8ص.)27 .
 .2بهعنوانمثــال اگــر درآیــات  34-33ســورهی مباركــهی احــزابّ ،
علمــهی َطباطبايــي بــر اســاس ادل ّـهاي كــه ميآورنــد ،يكــي از مــواردي كــه بــراي عــدم
َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ َ ُ ْ
ـم َتط ِهيـ ًـرا» «خــدا فقــط مىخواهد آلودگــى را از شــما خاندان
ـت و يطهركـ 
«...إنمــا ي ِر يــد اللــه ِليذ ِهــب عنكــم الرجــس أهــل البيـ ِ
اســتفاده از ســياق آيــات در تفســير ِ
[پيامبــر] بزدايــد و شــما را پــاك و پاكيــزه گردانــد( ».االحــزاب )33 :ذكــر ميكننــد ،عــدم هــم زمانــي نــزول اســت( .طباطبايــي  :۱۳۸۵ ،ج ،16ص )466 .كــه در
ادامــه ميفرماينــد ايــن عبــارت يــا بــه دســتور نبــي مكــرم اســام يــا بعــد از ايشــان تو ّســط تدویــن کننــدگان قــرآن کریــم ،در ايــن محــل گذاشتهشــده اســت.
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 .2-3-4جمع سیاق و سباق
از بنیادیتریــن قواعــد حاکــم بــر قــرآن کریــم کــه در روش تفســیر قــرآن بــه قــرآن مــورد توجــه قرارگرفتــه
اســت و ازقضــا از طــرف کســانی کــه بــه تبییــن ایــن روش تفســیری ،پرداختهانــد کمتــر موردتوجــه بــوده
اســت ،قاعــدهای اســت کــه خــود ّ
علمــهی طباطبایــی مکــرر در تفســیر المیــزان اشــارهکرده اســت (طباطبایی،
 ، 1395ج ،۱ص۲۶۰ .؛ ج ،۱۰ص ،)۹۹.و آن امــکان «جمــع ســباق و ســیاق» اســت« .قــرآن کریــم برخــاف
خطبــه ،خطابــه و کلمــات دیگــران ،کــه تــا ســباق و ســیاقش جمعبنــدی نشــود و مجمــوع مالحظــه نگــردد،
چیــزی از آن بــه دســت نمیآیــد ،کتابــی اســت کــه هــم میتــوان از مجمــوع آن حکمــی اســتخراج کــرد؛
هــم از جمیــع آن آیــه؛ یعنــی از یکایــک کلمــات آن» (جــوادی آملــی ،1395 ،ج ،۳۷ص .)۱۱۸-۱۱۷ .بــر
پایــهی ایــن قاعــده اساســی ،هــم هــر ســورهای میتوانــد پیامــی خــاص داشــته باشــد؛ هــم هــر آی ـهای از آن
تفســیری ویــژه و هــر جملــهی آن معنایــی نــو و هیــچ کلم ـهای در قــرآن مهمــل نیســت و «همــهی فــروض
ترکیبــی ممکــن در یــک آیــه ،حجتانــد و میتــوان بــه آنهــا احتجــاج کــرد» (جــوادی آملــی ،1395 ،ج،۳۷
1
الســام
ص .)۱۱۸-۱۱۷ .ایشــان در ایــن خصــوص ،بــه روایتــی اســتناد میکننــد کــه در آن امــام صــادق علیــه ّ
میفرماینــدَّ �« :إن الآيـ َـه لتــزل أ�ولهــا يف َش ٍء َو �أوســطها يف َش ٍء َو �آخرهــا يف َش ٍء �آخـ ٍـر» (عیاشــی ،۱۳۷۹ ،ج ،۱ص)۱۱ .؛
یعنــی گاهــي اول آيـهاي از قــرآن دربــارهی چيــزي ،وســط آن دربــارهی چيــزي ديگــر و آخــر آن دربــارهی
چيــز ســومي اســت (جــوادی آملــی ،1396 ،ص .)28۰ .ایــن قاعــده باعــث میشــود همزمــان از یــک آیــه
مطالــب متعــددی متناســب بــا مقــام هــای متنــوع اســتخراج شــود .ایــن نکتــه ضمــن ایــن کــه در تفســیر تســنیم
2
به َ
ـرات مشــاهده میشــود ،در تفســیر المیــزانهــم مــواردی ذکرشــده اســت.
کـ ّ
 .4-4انواع سیاق
همانگونــه کــه بیــان شــد ،هرچنــد کــه ســیاق یــک قاعــدهی عقالیــی اســت کــه در علــوم دیگــر و عــرف
هــم قابلاســتفاده اســت لکــن بــه خاطــر مبانـیای همچــون «انســجام داخلــی قــرآن و غــرض ســور و  »...کــه
طــرح شــد و اســلوب خــاص قــرآن کریــم کــه مهمتریــن آن ســورهبندی و تفکیــک ســوره بــه آیــات اســت،
َّ ُ
ُ
 .1یکــی از مثالهایــی کــه بــرای ایــن قاعــده در تفســیر تســنیم بــه آن اشارهشــده اســت ،آیــه  ۹۱ســورهی مبارکــهی انعــام میباشــد« :آیــهی « ...قــل اللـ ُـه ثـ َّـم
َ
ِ
ْ َ
َ
ذ ْر ُهـ ْـم ِفــي خ ْو ِض ِهـ ْـم َيل َع ُبــون» کــه مجمــوع آن در پاســخ مشــرکان نازلشــده و یــک جملــهی کامــل اســت و اگــر تقطیــع نیــز شــود و هــر جملـهای جــدا مالحظــه
َّ
َّ
َّ ُ َ
َّ ُ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
گــردد معنــای مســتقلّی دارد ،پــس بــرای ایــن آیــه چهــار معناســت :أ« .قــل اللـ ُـه» .ب« .قــل اللـ ُـه ثـ َّـم ذ ْر ُهـ ْـم» .ج« .قــل اللـ ُـه ثـ َّـم ذ ْر ُهـ ْـم ِفــي خ ْو ِض ِهـ ْـم» .د« .قــل اللـ ُـه
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ
َ
ثـ َّـم ذ ْر ُهـ ْـم ِفــي خ ْو ِض ِهـ ْـم َيل َع ُبــون» (جــوادی آملــی ،1395 ،ج ،۳۷ص.)۱۱۸ .
ُ
ُ
ُ
ُ ْ َْ ُ َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
علمــهی طباطبايــي در ذيــل آيــهی َ
ّ .2
«...و َمــا َءاتئكـ ُـم َّالر ُســول فخــذ ُوه َو َمــا نهاکــم عنــه فانتهـوا...« »...و آنچــه را فرســتاده [او] بــه شــما داد ،آن را بگيريــد و
ازآنچــه شــما را بــاز داشــت ،بازايســتيد( »...الحشــر )7:ابتــدا بــر اســاس ســياق ،آيــه را معنــا ميكنــد كــه شــامل ســهم فــيء ميباشــد و بعــد از اتمــام بحــث،
مجـدّدا ً بيــان ميكنــد كــه صــرف نظــر از ســياق نيــز ايــن آيــه مفهــوم ديگــري دارد« :ایــن آیــه صرفنظــر از ســیاقی کــه دارد ،شــامل تمامــی اوامــر و نواهــی
رســول خــدا (صلّــی اهلل علیــه و آلــه) میشــود و تنهــا منحصــر بــه دادن و نــدادن ســهمی از فــیء نیســت ،بلکــه شــامل همــهی اوامــری اســت کــه میکنــد و
نواهــی ای کــه صــادر میفرمایــد هســت» (طباطبايــي ،1385 ،ج ،19ص.)352 .
ً
ـاه ل َتقـ َـر ُأه َع َلــي ّالنــاس َعلــي َمكــث َو َن َّزلنـ ُ
َ ُ ًَ ُ
در مثالــي ديگــر ّ
ـاه َتنزيــا» (االســراء )106 :تفريــق را يــك
علمــهی طباطبايــي در تفســير آيــهی شــريفهی «و قرآنــا ف َرقنـ ِ
ٍ
ِ
بــار بــا قطعنظــر از ســياق ،معنــا كــرده اســت و بــار ديگــر بــا در نظــر گرفتــن ســياق؛ و هــر دو را صحيــح دانســته اســت« :لفــظ آيــه بــا صــرف نظــر از ســياق آن،
تمامــى معــارف قرآنــى را شــامل مىشــود و ايــن معــارف در نــزد خــدا در قالــب الفــاظ و عبــارات بــوده كــه جــز بهتدریــج در فهــم بشــر نمىگنجــد ،لــذا بايــد
بهتدریــج كــه خاصيّــت ايــن عالــم اســت ،نــازل گــردد تــا مــردم بــه آســانى بتواننــد تع ّقلــش كــرده ،حفظــش نماينــد ... ،ايــن آن معنایــى اســت كــه ازنظــر لفــظ
آيــه بــا قطعنظــر از ســياق اســتفاده میشــود و ليكــن ازنظــر ســياق آيــات قبلــى  ...منظــور از تفريــق قــرآن ايــن اســت كــه آن را برحســب تدريجــى بــودن تح ّقــق
اســباب نــزول ،ســوره ســوره و آيــه آيــه نــازل كرديــم» (طباطبايــي ،1385 ،ج ،13ص.)305 .
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ایــن قاعــده اهمیــت ویــژهای پیــدا میکنــد کــه حاکــی از کارکــرد خــاص آن اســت .ایــن ســیاقبندیها
بــه خاطــر آنچــه بــه عنــوان جمــع ســیاق و ســباق بیــان شــد ،نهتنهــا فرازهــای مختلــف را از اســتقالل خــود
نیانداختــه اســت ،بلکــه «ظرفیــت جدیــد» و همچنیــن «سیســتمی زایشــی» را بــرای آن فراهــم نمــوده اســت .در
ایــن بخــش اشــارهای مختصــر بــه انــواع ســیاقهای قرآنــی میکنیــم:
 .1-4-4سیاق کلمات
تأثیــر ایــن نــوع ســیاق بــر تعییــن معنــای واژههــا ،از قویتریــن قرینههــای ســیاقی اســت؛ زیــرا متکلــم در هیچ
شــرایطی ،از کلماتــی کــه بــا آن جمل ـهای ميســازد ،معانــی دور از ذهــن و نامناســب الفــاظ اراده نمیکنــد.
ـال َيـ ْـو ِم ّ ِادليـ ِـن :خداون ـ ِد
(شــفیعی ،۱۳۹۵ ،ص )۱۰۲ .بهعنوانمثــال بــه دلیــل ســیاقی کــه در آیــهی شــریفة «مَ ـ ِ ِ
روز جزاســت( ».الحمــد ،)۴ /از اضافــة مالــک بــه یــوم ،و یــوم بــه دیــن ،بــه وجــود آمــده اســت ،واژة «دیــن» بــه
معنــای «جــزا» ظهــور کــرده اســت؛ امــا اگــر بــه تنهایــی میآمــد ظهــوری در آن نداشــت چنــان کــه درآیــات
دیگــر چنیــن برداشــتی نشــده اســت (جــوادی آملــی ،1395 ،ج ،۱ص.)۳۸۳ .
 .2-4-4سیاق آیهای
ســیاق آیـهای ،ارتباطــی و انســجامی اســت کــه در داخــل تعابیــر و الفــاظ یــک آیــه از قــرآن کریــم ،وجــود
دارد .ارتباطــی کــه صــدر و ذیــل آیــه بــا همدیگــر دارنــد ،جــزو مــواردی اســت کــه بهصــورت مبنایــی بــرای
آشــکار شــدن معنــا و مدلــول آیــات بهکاررفتــه اســت (جــوادی آملــی ،1395 ،ج ،10ص250 .؛ ج ،۲۱ص.
ٌ 1
ش ٍء َشـ ِـهيد»
 .)۶۰۶در آیــه « َسـ ُ ِـر ِهي ْم �َآيِت َنــا ِف ْال آ َفـ ِـاق َ ِوف أ�ْن ُف ِسـ ِـه ْم حَ ـ َّـى يَتَ َبـ َّ َـن َل ُهـ ْـم أ� َّنـ ُـه اْلحَ ـ ُّـق أ� َ َولـ ْـم َي ْكـ ِـف ِب َ ِ ّرب َك أ� َّنـ ُـه ع ََل ُ ِ ّك َ ْ
تعبیــر «شــهید» ،بــر اســاس ســیاق داخلــی آیــه بــه معنــای «مشــهود» ترجمهشــده اســت (جــوادی آملــی،1395 ،
ج ،۱ص ،)۴۲۱ .درحالیکــه تبــادر ا ّولیّــه ،معنــای شــاهد را بــه ذهــن میرســاند.
همــان گونــه کــه در سراســر قــرآن کریــم قابلمشــاهده اســت ،مضمــون آیــات قــرآن کریــم ،شــرح اســماي
الهــي اســت .بــراي تنبّــه بــه ارتبــاط محتــواي آيــهی قرآنــي بــا اســم خــاص الهــي ،گاهــي اســم ويــژه در ابتــدای
آيــه و گاهــي در اثنــاي آيــه و زمانــي ،كــه غالبـاً اينچنيــن اســت ،در پايــان آيــه مطــرح ميشــود كــه «معنــاي آن
اســم خــاص ،ضامــن مضمــون آيــه و علــت يــا عالمــت و ســبب يــا اثــر آن اســم خواهــد بــود» (جــوادی آملــی،
 ،1395ج ،۴ص .)۴۵۰ .ایــن ارتبــاط در آیــات الهــی ،تعبیهشــده اســت و هــم میتــوان بــرای یافتــن مقصــود
آیــات ،از ایــن اســامی بهــره بــرد و هــم فهمیــدن معنــای اســامی امــکان اســتفاده از مضمــون آیــه وجــود دارد.
 .3-4-4سیاق موضوعی
تعبیــر «ســیاق مجموعــهی آیــات» ،عبارتــی اســت کــه در تســنیم بهصــورت متعــدد قابلمشــاهده اســت
« .1بـهزودی نشــانههای خــود را در افــق هــا[ى گوناگــون] و در دل هايشــان بديشــان خواهيــم نمــود تــا برايشــان روشــن گــردد كــه او خــود حــقّ اســت؛ آيــا
(فصلــت .)53 :الزم بــه ذکــر اســت ایــن ترجمــه نیــز بــا آنچــه توضیــح داده شــد ،تطبیــق نــدارد
كافــى نيســت كــه پــروردگارت خــود شــاهد هــر چيــزى اســت» ّ
و آقــای فوالدونــد نیــز در ایــن ترجمــه ،معنــای «شــاهد» را برگزیدهانــد.
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(بهعنوانمثــال :جــوادی آملــی ،1395 ،ج ،۴ص۴۱۴ .؛ ج ،۷ص .)۵۰۴ .کــه گاهــی از آن بهجــای ســیاق تعبیــر
بــه «آهنــگ» آیــات میشــود (جــوادی آملــی ،1395 ،ج ،۷ص .)۳۰ .هرچنــد آیــات کل ســوره بــا همدیگــر
بــا محوریــت غــرض ســوره ،اتحــاد موضوعــی دارنــد ،لکــن ایــن ارتبــاط در بخشــی از آیــات مجــاور بیشــتر
میشــود کــه زمینــهی تدبــر افزونتــری را فراهــم میکنــد؛ لــذا گاهــی ایــن گونــه بیــان میشــود کــه «آيــه هــم
بــا آيــهی پيشــين ارتبــاط دارد و هــم بــا مجموعــهی آيــات گذشــته» (جــوادی آملــی ،1395 ،ج ،۲۰ص.)۵۵۹ .
 .4-4-4سیاق سورهای
ســیاق ســورهای ،همــان انســجام کل یــک ســوره بــر حــول محــور «غــرض واحــد» یــا هــدف ســوره اســت
کــه در تفســیر قــرآن بــه قــرآن در ابتــدای هــر ســوره مــورد بررســی قرارگرفتــه و جایــگاه ویــژهای دارد .از اين
غــرض بهعنــوان يــك مفهــوم ســايهافكن بــر تمــام ســوره اســتفاده ميشــود.
 .5-4-4سیاق سورهها
برخــي از دانشــمندان علــوم قرآنــي و مفســران كــه ترتيــب ســور را توقيفــي ميداننــد ،رابطـهاي بيــن انتهــاي
ســوره بــا ابتــداي ســورهی بعــدي عنــوان ميكننــد (رجبــي ،1387 ،ص .)113 .بــر اســاس نظــر آيـتاهلل جوادي
آملــي در خصــوص توقيفــي بــودن ترتيــب ســور (جــوادي آملــي ،1395 ،ج ،13ص45.؛ ج ،17ص،)84.
ميتــوان از نتایــج چنيــن بحثــي اســتفاده کــرد كــه در تفســير تســنيم هــم قابلمشــاهده اســت (جــوادي
آملــي ،1395،ج ،13ص .)45.بــر اســاس ایــن مبنــا ،در تفســیر تســنیم ،گاهــی در پیشــگفتار ســوره ،موضــوع
ارتبــاط ســوره بــا ســورهی قبــل تحــت عنــوان «ارتبــاط ســوره بــا ســورهی قبــل» مطرحشــده اســت کــه ارتبــاط
انتهــای ســوره بــا ابتــدای ســوره و هــم ارتبــاط مضمــون کل دو ســوره را نســبت بــه همدیگــر بررســی میکند.
.5نتیجهگیری
شــناخت قــرآن کریــم ،از ایــن حیــث کــه در مســئلهی تولیــد علــم انســانی قرآنبنیــان ،مؤثــر بــوده ،بســیار
اهمیــت دارد؛ چراکــه نــوع نــگاه مــا بــه قــرآن کریــم ،میــزان و نــوع انتظــار مــا از قــرآن کریــم را مشــخص
خواهــد نمــود .لــذا الزم اســت شــناخت قــرآن کریــم بــر اســاس سـهگانهی نظــام فاعلــي قــرآن ،نظــام داخلــي
و نظــام غايــي قــرآنبررســی گــردد تــا امــکان وصــول بــه راهکارهــای اســتخراج علــم انســانی از قــرآن کریــم
تســهیل گردد.
رابطــهی بیــن «قــرآن کریــم» و «علــم انســانی» بــر اســاس نظــام داخلــی قــرآن کریــم ،بهصــورت مجموعـهای
از مبانــی حاکــم بــر «محتــوای» قــرآن کریــم ،و مجموعـهای از مبانــی حاکــم بــر «صــورت» ،اعــم از «زبــان»
قــرآن کریــم و «اســلوب» آن قابــل ترســیم میباشــد .محتــوای قــرآن کریــم متناســب بــا غایــت آن اســت ،و
بــرای ارائــه ایــن محتــوا زبانــی را بــه کار گرفتــه کــه بتوانــد چنیــن هدفــی را بــرآورده کنــد و همچنین ســاختار
و ســبک ،بهگونـهای تنظیمشــده کــه قابلیــت تحقــق چنیــن کاری را داشــته باشــد لــذا بایــد نســبت بیــن ایــن
زبــان و ســاختار را در مواجهــه بــا زبــان و ســاختارهای علــوم انســانی اســتخراج نمــود.
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اگــر بخواهیــم بیــن علــوم و قــرآن کریــم ،ارتبــاط برقــرار کنیــم و زبــان مشــترکی را بــرای آن پیــدا کنیــم؛ بــا
توجــه بــه رابطــهی مهیمنانـهای کــه قــرآن کریــم بــا علــوم انســانی دارد ،الزم اســت ابتــدا بــا زبــان خــود قــرآن
کریــم آشــنا شــویم .تعبیــر صنعــت ادبــی ویــژهی وحــی ،تعبیــری اســت کــه از ســوی ایــن دیــدگاه بــرای زبان
قــرآن کریــم بهکاررفتــه اســت و آن را در ســه الیــه و ســه ســطح زبــان عربــی مبیــن و زبــان فطــرت و زبــان
نــور بیــان مـیدارد.
هــر کتــاب و اثــری در کنــار محتوایــی کــه دارد و از قالــب و زبــان خــاص خــود بهره میگیــرد ،بــرای ارائهی
محتــوای خــود در قالــب مدّنظــر ،ممکــن اســت اســلوب و ســاختارهای متنوعــی را بــه کار بگیــرد .مثـ ً
ا یکــی
از اساسـیترین اســلوبها بــرای ارائــهی محتواهــای کتــب علمــی در قالــب زبــان خــاص هــر علــم ،اســتفاده از
تقســیمبندیهای فصــول و بخشهــا و  ...اســت کــه حتــی همینهــا هــم میتوانــد شــکل و ســاختار خــاص و
متفاوتــی داشــته باشــد ،امــا در مــورد ســاختار قــرآن کریــم ،بــر اســاس نظــرات آیـتاهلل جــوادی آملــی قــرآن
كريــم نهتنهــا در ســبک بیانــی خــود متفــاوت عمــل کــرده اســت و بهطورکلــی شــيوههاي رايــج و معمــول
در كتــب بشــري را در پيــش نگرفتــه اســت ،بلکــه در ســاختار و اســلوب چینــش و نظــم دهــی و نحــوهی بیــان
ظاهــری نیــز تفاوتهــای اساســی و جــدی بــا کتــب بشــری دارد و بــا دقــت و تعمــق در نــوع چینــش مفاهیم و
قالــب معــارف آن ،بــه ایــن نتیجــه خواهیــم رســید کــه «قــرآن کریم از ســبک بیانــی خاصــی برخوردار اســت»
کــه منحصــر در ایــن کتــاب الهــی اســت و مــا برخــی از قواعــد حاکــم بــر آن را بیــان میکنیــم.
یکــی از مــواردی کــه بــه آن اشــاره میشــود ایجــاز قــرآن کریــم اســت .معجــزه بــودن قــرآن کریــم بــا
ایجــاز آنهــم همــراه اســت .نهتنهــا قــرآن کریــم توانســته اســت بــا برخــورداری از باطنهــای متعــدد ،معــارف
متعــددی را در ایــن کتــاب موجــز الهــی جــای دهــد ،حتــی ظاهــر آن نیــز بهگونـهای تنظیمشــده اســت کــه
در عیــن رعایــت ایجــاز ،معــارف متعــددی را بتــوان بــه مخاطــب متدبــر و متعمــق منتقــل کرد.مــورد بعــدی،
نظــم و چینــش خــاص قــرآن کریــم میباشــد .در مــورد نظــم و ترتیــب آیــات و ســور ،چنــد ســؤال اساســی
وجــود دارد کــه اندیشــمندان قرآنــی در خصــوص آن نظــرات متفاوتــی دارنــد .آیــه اهلل جــوادی آملــی در
مــورد توقیفــی بــودن آیــات و ســور معتقدنــد كــه چينــش آيــات هــر ســوره و نحــوهی تنظيــم آن بــه دســتور
پيامبــر صلّــي اهلل عليــه و آلــه بــوده اســت .در خصــوص توقیفــی بــودن ترتیــب ســور ،یــا عــدم آن ،آیـتاهلل
جــوادی نظــر مشــهور را عــدم توقیفــی بــودن ترتیــب ســور اعــام نمودهانــد .در مــورد تأثیــر چینــش قــرآن
کریــم بــر فهــم آن ،آیـتاهلل جــوادی آملــی ایــن چینــش را مســئلهای فراتــر از یــک نظــم و زیبایــی ظاهــری
میدانــد بلکــه آن را از اعجازهــای قــرآن شــمرده و ارزشــی معرفـتزا برایــش قائــل اســت .ایشــان همچنیــن
در ذیــل بررســی ســاختار قــرآن بــه بحــث ســیاق و ســباق نیــز میپردازنــد و بیــان میدارنــد کــه ســياق معنايــي
اســت كــه بامالحظــهی صــدر و ذيــل كلمــه يــا جملــه (فضــاي كالم) بــه ذهــن انســان ميرســد؛ امــا «ســباق»
يــا «تبــادر» بــه اوليــن معنايــي گفتــه ميشــود كــه بامالحظــهی خــود كلمــه يــا جملــه ،بــدون در نظــر گرفتــن
صــدر و ذيــل آن ،بــه ذهــن ميرســد .ايشــان هماهنگــي ســياق و ســباق را نشــانهی وحــدت نــزول يــا صــدور
دانســته و قــدرت غلبــهی ســباق بــر ســياق را بيشــتر ميدانــد آنــگاه بــرای ســیاق انواعــی را قائــل میشــوند کــه
میتــوان بــه ســیاق کلمــات ،ســیاق آیـهای ،ســیاق موضوعــی ،ســیاق ســورهای و ســیاق ســورهها اشــاره نمــود.

96

منابع
قرآن کريم
ايــزدي ،مهــدی ( .)1391ســیاق و ســباق در مکتــب تفســیری عالمه طباطبایــی ،مطالعات قــرآن و حدیــث،)10(2 ،
.34-5
ّ
ّ
جوادی آملی ،عبدالله( .)1387الوحي و النبوه ،قم :اسراء.
جوادی آملی ،عبدالله ( 1390ب) .جامعه در قرآن .قم :اسراء.
جوادی آملی ،عبدالله (1390پ) .قرآن در قرآن .قم :اسراء.
جوادی آملی ،عبدالله ( 1390ث) .هدایت در قرآن .قم :اسراء.
ّ
جوادی آملی ،عبدالله ( .)1395تسنيم ۴۳ .مجلد ،قم :اسراء
جوادی آملی ،عبدالله(  .)1393نزاهت قرآن از تحریف .قم :اسراء.
جوادی آملی ،عبدالله ( .)1384حيات حقيقي انسان در قرآن (تفسير موضوعي) .قم :اسراء.
جوادی آملی ،عبدالله ( .)1388وحی و ّ
نبوت در قرآن .قم :اسراء.
ّ
ّ
جوادی آملی ،عبدالله ( 1390الف) .ادب فنای مقربان 9 .مجلد ،قم :اسراء.
جوادی آملی ،عبدالله ( 1390ت) .وحی و ّ
نبوت ،قم :اسراء.
جوادي آملي ،عبدالله ( .)1396شمیم والیت .قم :اسراء.
رجبي ،محمود( .)1387روش تفسير قرآن .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شــفیعی ،حســین( .)1395دیــدگاه تفســیری آیتاللــه جـوادی آملــی دربــارهی ســیاق و نمودشناســی آن .معــارج،
.40-21 ،)2(1
ّ
صدرّ ،
ّ
محمد باقر( .)1395پژوهشهای قرآني( مترجم :سید جالل ميرآقايي) .قم :دار الصدر.
ّ
طباطبايي ،محمد حسين( .)1385قرآن در اسالم .قم :انتشارات دفتر انتشارات اسالمي.
طباطبايــيّ ،
محمــد حســين ( .)1395الميـزان فــي تفســير القــرآن .قم :دفتر انتشــارات جامعــهی ّ
مدرســين حوزهی
ّ
علميــهی قم.
ّ
عیاشی ،محمد بن مسعود( .)1379تفسیر عیاشی .قم :بنیاد بعثت.
كنعانيّ ،
سيد حسين( .)1384سیر ّ
تحول کاربرد سیاق در تفسیر .فصلنامهی مشکوه.42-28 ،87 ،
پايگاه مدرسهی فقاهت ،درس تفسير قرآن كريمّ ،
مورخ  1387/8/28در:
eshia.ir/feqh/Archive/Text/Javadi/870828

پايگاه مدرسهی فقاهت  ،درس خارج فقهّ ،
مورخ  1388/9/18در:

eshia.ir/Feqh/Archive/Text/Javadi/Feqh/880918

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
سالدهم شماره اول بهار و تابستان 98

نمایهیمجله
پژوهشهای میانرشتهایقرآنکریم
مهدی گنجور :1کارشناسی ارشد ،پژوهشگر مرکز مطالعات میانرشتهای قرآن کریم ،جهاد دانشگاهی
دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میانرشتهای قرآنکریم
سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،1398صص 147-97
تاریخ دریافت مقاله98 /02 /05 :
تاریخ پذیرش مقاله98 /05/12 :

چکيده
یکــی از مســائل پیچیــده در حــوزهی پژوهش شــناخت و دسترســی بــه منابع مورد نیــاز محققان در میــان انبوه
متــون علمــی اســت .امــروزه نمایههــا از ابزارهــای مهــم تســهیل بــرای پژوهشــگران ،ســازمانها ،دانشــگاهها
و  ...هســتند .هــدف از نمایهســازی افزایــش میــزان دسترســی مراجعهکننــدگان بــه مطالــب موضوعــی مــورد
جس ـتوجو اســت؛ برایــن اســاس نشــریات تــاش میکننــد تــا براســاس معیارهایــی پذیرفتــه و طبقهبنــدی
شــده اطالعــات پژوهشــی خــود را در اختیــار مخاطبیــن قــراردهنــد .در همیــن راســتا نشــریه پژوهشهــای
میانرشــتهای قــرآن کریــم بــا بیــش از  10ســال ســابقه در نشــر آثــار محققیــن اقــدام بــه انتشــار نمایــه مقــاالت
خــود نمــوده اســت .ایــن نمایــه همزمــان با بیســتمین شــماره این مجلــه در ســه بخــش موضوعی ،کلیــدواژگان
و اســامی نویســندگان گــردآوری شــده اســت.
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ادبیات
بررسی تطبیقی آیات و احادیث در گلستان سعدی و مرزباننامه ،سال هشتم ،شماره دوم.
بینامتنی قرآن و حدیث در شعر شیعی طالئع بن ُرزِّیک ،سال سوم ،شماره اول.
واکاوی مؤلفههای روايي داستانهاي قرآن کريم ،سال دوم ،شماره پنجم.
بینامتنی قرآنی در مقامات ناصیف یازجی ،سال دوم ،شماره پنجم.
بینامتنی اشعار عبدالوهاب البیاتی با قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
ارتباطات
مطالعه تطبیقی اقناع درمدل یادگیری و مدل قرآن ،سال ششم ،شماره اول.
بررسی بافتهای تأثیر گذار در ارتباط میان فردی از دیدگاه قرآن ،سال سوم ،شماره اول.
آموزش
شناســایی و تحلیــل خألهــاي موجــود در پژوهشهــای انجــام شــده در زمینــه آمــوزشقــرآن ،ســال هشــتم،
شــماره دوم.
ارتباط آموزش قرآن کریم با شادکامی ،سال دوم ،شماره چهارم.
آواشناسی
بررســی جایــگاه آواهــا در حرکــت بخشــی بــه تصاویــر ادبــی صحنههــای قیامــت در قــرآن کریــم ،ســال
چهــارم ،شــماره اول.
پ
پزشکی
مفهوم شناسی دانشگاه علوم پزشکی اسالمی با تکیه بر آیات و روایات ،سال ششم ،شماره اول.
علت رویش شجرهای از «یقطین» کنار بدن یونس نبی(ع) ،سال دوم ،شماره چهارم.
مراحل رشد جنین از منظر قرآن ،سال اول ،شماره دوم.
دعــا درمانی:کاربــرد آیــات فاتحهالکتــاب و ســورههای توحيــد و قــدر در مبتالیــان بــه ســندرم تونــل کارپ،
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سال اول ،شــماره دوم.
جســتاری در نظــام آفرینــش جنیــن در قــرآن؛ واکاوی مرحلــه نخســت رشــد و تکامــل جنیــن ،ســال اول،
شــماره ســوم.
دعــا درمانــي (قرائــت ســوره فاتحهالكتاب و ســوره توحيــد) و كيفيت زندگــي در بيماران مولتيپل اســكلروز
(ام .اس) ،ســال اول ،شماره اول.
ت
تاریخ
موانــع ترمینولوژیــک همــکاری میانرشــتهای تاریــخ بــا مطالعــات قرآنــی و راهــکار برونرفــت از آن ،ســال
هفتم ،شــماره دوم.
تواتــر تاریخــی در حــوزه قــرآن و حدیــث (بــا تأکیــد بــر نقــد دیــدگاه خاورشناســان و اخباریــان) ،ســال
چهــارم ،شــماره دوم.
قصه؛ الگوی روایت تاریخی از منظر قرآن کریم ،سال دوم ،شماره چهارم.
جستاری درباره رابطه گزارههای تاریخی قرآن با گزارههای علم تاریخ ،سال اول ،شماره دوم.
تربیت
خانواده و کارکرد تربیتی آن در قرآن و روایات ،سال هشتم ،شماره دوم.
آسیبشناسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دختران ،سال هشتم ،شماره دوم.
موانــع رویکــرد تربیــت اجتماعــی درحــوزهی رفتــار در بســتر تحقــق ســامت جامعــه از منظــر قــرآن کریــم،
ســال هفتــم ،شــماره اول.
رویکردی نظری و عملی به هنر تصويرآفرینی قرآن ،سال سوم ،شماره دوم.
رابطه امید ،شادکامی و جهتگیری مذهبی با سالمت معنوی مربیان قرآن ،سال پنجم ،شماره اول.
دانشگاه اسالمی و چشم انداز آن از منظر قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره اول.
تربیت اسالمی (گذر اهداف کلی به اهداف رفتاری) ،سال اول ،شماره سوم.
امر به معروف و نهی از منکر از منظر دین و شرایط اقامه آن ،سال سوم ،شماره دوم.
بررســي تأثیــر آمــوزش مهارتهــای زندگــی بــا رویکــرد قرآنــی بــر افســردگی دانشــجويان ،ســال اول،
شــماره اول.
ترجمه
واکاوی تحلیلــی تعــادل ســاختاری تمییــز در ترجمــه فارســی حــداد عــادل از قــرآن کریــم (مطالعــه
موردپژوهــش :ســورههای اســراء و مریــم)،ســال هشــتم ،شــماره اول.
تفسیر
تأمّلــی بــر داللــت تفســیر ســوره شــناختی آیــه  35از ســوره احــزاب بــر یــک الگــوی توســعه و پیشــرفت
اجتماعــی ،ســال پنجــم ،شــماره اول.
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ج
جامعهشناسی
بنیانهای نظری جامعهشناسی در قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
تأمّلــی بــر داللــت تفســیر ســوره شــناختی آیــه  35از ســوره احــزاب بــر یــک الگــوی توســعه و پیشــرفت
اجتماعــی ،ســال پنجــم ،شــماره اول.
مطالعه تطبیقی معیارهای گروه بندی در جامعهشناسی و سه سوره اول قرآن کریم ،سال سوم ،شماره اول.
جامعه شناسی خانواده در قرآن کریم
سرمایه اجتماعی در اسالم ،سال سوم ،شماره اول.
قرآن کریم و مهندسی اجتماعی ،سال اول ،شماره سوم.
انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
بررسي تأثیر آموزش آموزههای قرآنی بر بهبود پذیرش اجتماعی
توسعه عدالت محور و الگوی ایرانی ـ اسالمی آن ،سال اول ،شماره سوم.
بررسی تفاوتهای جنسيتي زنان و مردان در دو دیدگاه قرآن مجید و فمینیسم ،سال اول ،شماره اول.
منشأ طبقات اجتماعي و قرآن ،سال اول ،شماره اول.
قرآن و علوم شناختی
بررسی تطبیقی ارزیابی شناختی در رویکرد روانشناسی شناختی و قرآن ،سال پنجم ،شماره اول.
ح
حدیث
رابطه قرآن با روایات ،سال دوم ،شماره پنجم.
واکاوی مبانی مرجعیت قرآن در نقد حدیث بر پایه سیره معصومان (ع) ،سال نهم ،شماره دوم.
بازنمایی ماهیت زیبایی شناسی از دیدگاه قرآن و حدیث ،سال پنجم ،شماره اول.
بینامتنی قرآنی در مقامات ناصیف یازجی ،سال دوم ،شماره پنجم.
حقوق
بررسی تطبیقی جرائم علیه عدالت قضایی از دیدگاه قران و حقوق کیفری ایران ،سال اول ،شماره سوم.
زمینههای حقوق تجارت الکترونیک در قرآن و سنت ،سال دوم ،شماره پنجم.
حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات ،سال سوم ،شماره دوم.
فساد اداری ،عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات ،سال چهارم ،شماره دوم.
رهیافتهایی قرآني درباره حقوق کودک ،سال چهارم ،شماره دوم.
حرمت خودکشی در قرآن و سنت و راهکارهای قرآنی برای پیشگیری آن ،سال پنجم ،شماره اول.
منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و حقوق ،سال نهم ،شماره دوم.
استحقاق اجرتالمثل مدیر در اداره مال غیر از دیدگاه قرآن کریم و حقوق ایران ،سال نهم ،شماره دوم.
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حیطههایپژوهشی
شناســایی و رتبهبنــدی حیطههــای پژوهــش در حــوزه مطالعــات میانرشــتهای دانــش قرآنــی و علــوم
تربیتــی ،ســال نهــم ،شــماره دوم.
شناســایی و رتبــه بنــدی حیطههــای پژوهشــی در حــوزه مطالعــات میــان رشــتهای قــرآن و ســامت ،ســال
هشــتم ،شــماره اول.
شناسایی معیارهای زمینههای پژوهشی مطالعات میان رشتهای قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
خ
خانواده
خانواده و کارکرد تربیتی آن در قرآن و روایات ،سال هشتم ،شماره دوم.
جامعهشناسی خانواده در قرآن کریم ،سال سوم ،شماره اول.
ر
روانشناسی
نقش اراده آزاد در مقابل تقدیر از دیدگاه قرآن ،روانشناسی و عصبشناسی ،سال نهم ،شماره دوم.
رابطه شناخت و هیجان در قرآن و روانشناسی ،سال هشتم ،شماره اول.
رابطه امید ،شادکامی و جهتگیری مذهبی با سالمت معنوی مربیان قرآن ،سال پنجم ،شماره اول.
مطالعه تطبیقی اقناع در مدل یادگیری و مدل قرآن ،سال ششم ،شماره اول.
شناخت درمانی با استمداد از گزارههای قرآنی با تأکید بر اضطراب و افسردگی ،سال ششم ،شماره دوم.
مبانی معرفتشناختی مطالعات میانرشتهای قرآن کریم و روانشناسی ،سال هشتم ،شماره اول.
اثربخشــی معنــا درمانــی قــرآن و معنــا درمانــی فرانــکل بــر ســامت روان و بهزیســتی ذهنی مــادران افســرده،
ســال چهــارم ،شــماره دوم
بررسی تطبیقی ارزیابی شناختی در رویکرد روانشناسی شناختی و قرآن ،سال پنجم ،شماره اول.
مقایســه نظریــه روانشــناختی بالبــی بــا تعالیــم اســام در ارتبــاط بــا نقــش مــادر در تربیــت کــودک ،ســال
چهــارم ،شــماره دوم.
نگرشی روانشناختی ،اگزیستانسیالیستی و قرآنی به مقوله«همرنگی با جماعت ،سال چهارم ،شماره دوم.
مواجهه با مرگ از ديدگاه قرآن و روانشناسی ،سال دوم ،شماره چهارم.
اثربخشــی معنــا درمانــی تــوأم بــا تــاوت قــرآن و دعــا بــر افســردگی و ســلول  T /کمکــی (،)CD4+ســال
ســوم ،شــماره دوم.
روششناسی
سازوکار (فرایند و روششناسی) پژوهش میانرشتهایقرآن کریم ،سال نهم ،شماره اول.
شناسایی معیارهای زمینههای پژوهشی مطالعات میان رشتهای قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
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نقد و بررسی رویکرد تحقیق موضوعی در قرآن کریم ،سال ششم ،شماره اول.
روششناســی تحقیــق موضوعــی در قــرآن کریــم :طراحــی الگویــی کاربــردی بــرای پژوهشهــای میــان
رشــتهای ،ســال ششــم ،شــماره اول.
بررســی روش و راهبردهــای تحقیــق در مطالعــات میانرشــتهای قــرآن کریــم (نمونــه مــوردی :ارتبــاط
معمــاری بــا قــرآن کریــم ،ســال پنجــم ،شــماره اول.
ز
زبانشناسی
بررســی تطبیقــی بافــت موقعیت(بــرون زبانــی) از دیــدگاه فــرث،هایمــز و لوئیــس با ســیاق حالیه ،ســال دوم،
شــماره چهارم.
زیباییشناسی
بازنمایی ماهیت زیبایی شناسی از دیدگاه قرآن و حدیث ،سال پنجم ،شماره اول.
قرآن کریم چشمه سار زیبایی شناسی ،سال اول ،شماره سوم.
بررسی حكمت عناصر منظر در بهشت قرآني با تأکید بر سوره مباركه الرحمن ،سال اول ،شماره اول.
بررسی حكمت عناصر منظر در بهشت قرآني با تأکید بر سوره مباركه الرحمن ،سال اول ،شماره اول.
س
سبک زندگی
هنرهای چهارگانه سبک زندگی مؤمنانه با تکیه برآموزههای رضوی ،سال هفتم ،شماره اول.
بررســی راهکارهــای اســتفاده از اوقــات فراغــت در قــرآن و روایــات و اثــر آن بــر ســامت ،ســال ششــم،
شــماره دوم.
ظرفیتهای معماری متناسب با مفهوم کیفیت زندگی انسان در قرآن ،سال چهارم ،شماره دوم.
مقولهای فرهنگی اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسالمی ،سال چهارم ،شماره اول.
دانشگاه اسالمی و چشم انداز آن از منظر قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره اول.
کانون کنترل انسان در قرآن با تأکید بر مفهوم جبر و اختیار ،سال چهارم ،شماره اول.
انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
قرآن کریم و کثرت گرایی دینی ،سال اول ،شماره سوم.
مکان و مسکن در منظر اسالم ،سال اول ،شماره سوم.
امر به معروف و نهی از منکر از منظر دین و شرایط اقامه آن ،سال سوم ،شماره دوم.
سرمایه اجتماعی در اسالم ،سال سوم ،شماره اول.
بررســي تأثیــر آمــوزش مهارتهــای زندگــی بــا رویکــرد قرآنــی بــر افســردگی دانشــجويان ،ســال اول،
شــماره اول.
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قرآن و اقتصاد
تأمین بهداشت رواني اقتصاد و تقویت آن از منظر آموزههای ديني ،سال دوم ،شماره چهارم.
سالمت
منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و سالمت ،سال هشتم ،شماره دوم.
شناســایی و رتبهبنــدی حیطههــای پژوهــش در حــوزه مطالعــات میانرشــتهای دانــش قرآنــی و علــوم
تربیتــی ،ســال نهــم ،شــماره دوم.
موانــع رویکــرد تربیــت اجتماعــی در حــوزهی رفتــار در بســتر تحقــق ســامت جامعــه از منظــر قــرآن کریم،
ســال هفتم ،شــماره اول.
بررســي شــاخصههای فرهنــگ اســامي جهــت تأمیــن ســامت فــردي و اجتماعــي از منظــر قــرآن کریــم،
ســال هفتــم ،شــماره اول.
بررسی اثربخشی تدبر در آیات قرآن کریم بر افزایش سالمت روان ،سال هفتم ،شماره اول.
بررسی عوامل دستیابی بهسالمت روان از منظر قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره اول.
بررسي کلمه «شفاء» در قرآن کریم بر اساس تفاسير تشيع و اهل سنت ،سال هفتم ،شماره اول.
بررســی راهکارهــای اســتفاده از اوقــات فراغــت در قــرآن و روایــات و اثــر آن بــر ســامت ،ســال ششــم،
شــماره دوم.
بررســی عوامــل بازدارنــده بــه ثمــر رســیدن رنــج و تــاش و نقــش آن در ســامت روان بــا تأکیــد بــر قــرآن
کریــم ،ســال ششــم ،شــماره دوم.
نقش سالمت قلب در سبک زندگی از منظر قرآن کریم ،سال ششم ،شماره دوم
شناخت درمانی با استمداد از گزارههای قرآنی با تأکید بر اضطراب و افسردگی ،سال ششم ،شماره دوم.
خواب و بیداری به عنوان یکی از ارکان حفظ الصحة در قرآن کریم ،سال ششم ،شماره دوم.
آرامش حقیقی از دیدگاه قرآن ،سال ششم ،شماره دوم.
نقش سالمت قلب در سبک زندگی از منظر قرآن کریم ،سال ششم ،شماره دوم.
اثربخشی استماع به آوای قرآن کریم در بهبود افسردگی زنان نابارور ،سال ششم ،شماره اول.
رابطه امید ،شادکامی و جهتگیری مذهبی با سالمت معنوی مربیان قرآن ،سال پنجم ،شماره اول.
اثربخشــی معنــا درمانــی قــرآن و معنــا درمانــی فرانــکل بــر ســامت روان و بهزیســتی ذهنی مــادران افســرده،
ســال چهــارم ،شــماره دوم
اثربخشــی معنــا درمانــی تــوأم بــا تــاوت قــرآن و دعــا بــر افســردگی و ســلول  T /کمکــی (،)CD4+ســال
ســوم ،شــماره دوم.
تأمین بهداشت رواني اقتصاد و تقویت آن از منظر آموزههای ديني ،سال دوم ،شماره چهارم.
ارتباط آموزش قرآن کریم با شادکامی ،سال دوم ،شماره چهارم.
علت رویش شجرهای از «یقطین» کنار بدن یونس نبی(ع) ،سال دوم ،شماره چهارم.
دعــا درمانــي (قرائــت ســوره فاتحهالكتاب و ســوره توحيــد) و كيفيت زندگــي در بيماران مولتيپل اســكلروز
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(ام .اس) ،ســال اول ،شماره اول.
سالمت معنوي؛ مفاهيم و چالشها ،سال اول ،شماره اول.
بررسي تأثیر آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد قرآنی بر افسردگی دانشجويان ،سال اول ،شماره اول.
تأویل آيه  82سوره اسراء در رابطه با دعا و درمان ،سال اول ،شماره اول.
ع
عصبشناسی
نقش اراده آزاد در مقابل تقدیر از دیدگاه قرآن ،روانشناسی و عصبشناسی ،سال نهم ،شماره دوم.
آموزههــای قرآنــي و نقــش نورونهــاي آينـهاي مغــز در اثبــات اثــر مشــاهده و نيــت در ايجــاد رفتــار متقابــل،
سال اول ،شــماره دوم.
علومتربیتی
شناســایی و رتبهبنــدی حیطههــای پژوهــش در حــوزه مطالعــات میانرشــتهای دانــش قرآنــی و علــوم
تربیتــی ،ســال نهــم ،شــماره دوم.
بررســی فراوانــی مؤلفههــای انگیــزه پیشــرفت در کتابهــای ابتدایــی بــا تأکیــد بــر آموزههــای قــرآن و
تفاســیر ،ســال نهــم ،شــماره اول.
اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد قرآنی ،سال هشتم ،شماره دوم.
مقایســه نظریــه روانشــناختی بالبــی بــا تعالیــم اســام در ارتبــاط بــا نقــش مــادر در تربیــت کــودک ،ســال
چهــارم ،شــماره دوم.
علوم سیاسی
الگوی نظامسازی سیاسیقرآنی ،سال نهم ،شماره اول.
نظریه«قدرت نرم» در قرآن کریم؛ مطالعه تطبیقی گفتمان اسالمی و غرب ،سال ششم ،شماره اول.
علومطبیعی
گونهشناسی تبیینهای علمی از قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
کتابشناسی قرآن و علوم طبیعی ،سال هشتم ،شماره اول.
بررسی ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی در قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
ف
فقه
نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه ،سال نهم ،شماره دوم.
سازیقرآنی ،سال نهم ،شماره اول.
واکاوی رویکردهای موجود در خصوص نظام 
فلسفه
نگرشی روانشناختی ،اگزیستانسیالیستی و قرآنی به مقوله«همرنگی با جماعت ،سال چهارم ،شماره دوم.
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ـن در تأویــل رمــز و نقــش خیــال فعــال در فهــم متــون حکمــی اســامي ،ســال
تحلیــل دیــدگاه هانــري ُكربـ َ
ســوم ،شــماره اول.
از خــود بیگانگــی :از خــود بیگانگــی :مقایسـهای از دیــدگاه هگلیــان جــوان و برخــی مفســران قــرآن ،ســال
دوم ،شــماره چهــارم.
عقل و عقل گرایی در فلسفه و قرآن ،سال اول ،شماره دوم.
بررسی تطبیقی جرائم علیه عدالت قضایی از دیدگاه قران و حقوق کیفری ایران ،سال اول ،شماره سوم.
فناوری اطالعات
آسیبشناسی مطالعات بینرشتهای قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
ق
قصص
مکان ،زمان ،رؤیا و شخصیت در سوره یوسف(ع) ،سال سوم ،شماره دوم.
بررسی حكمت و زیبایی قصه يوسف(ع) در قرآن كريم ،سال اول ،شماره اول.
م
مبانی نظری
نظامسازیقرآنبنيان (مفاهيم اساسی ،راهبردها و فرايندها) ،سال نهم ،شماره اول.
نظامسازيقرآنبنيان؛ چيستي ،چرايي و چگونگي ،سال نهم ،شماره اول.
سازیقرآنی ،سال نهم ،شماره اول.
واکاوی رویکردهای موجود در خصوص نظام 
مبانی معرفتشناختی مطالعات میانرشتهای قرآن کریم و روانشناسی ،سال هشتم ،شماره اول.
گونهشناسی تبیینهای علمی از قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
شناسایی معیارهای زمینههای پژوهشی مطالعات میان رشتهای قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
بررسی و رتبهبندی علوم و معارف در قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
مدیریت
ت از دیــدگاه تئوریهــای غربــي ،ســال
مقایســه ویژگیهــای مدیریــت از دیــدگاه قــرآن کریــم بــا مدیریـ 
اول ،شــماره دوم.
بررسی رویکردهای نظری به مدیریت اسالمی ،سال اول ،شماره دوم.
معماری
ظرفیتهای معماری متناسب با مفهوم کیفیت زندگی انسان در قرآن ،سال چهارم ،شماره دوم.
بررســی روش و راهبردهــای تحقیــق در مطالعــات میانرشــتهای قــرآن کریــم (نمونــه مــوردی :ارتبــاط
معمــاری بــا قــرآن کریــم ،ســال پنجــم ،شــماره اول.
شناسههای شهر در قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
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تجلــي مفاهيــم قرآنــی در بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد بــر ســوره انســان( نمونه مــوردی :بــاغ دولتآبــاد یزد) ،ســال
چهارم ،شــماره اول.
مرتبــه بنــدی معمــاری متناســب بــا ســاختار وجــودی انســان بر اســاس آمو زههــای قــرآن و حکمت اســامی،
ســال چهارم ،شــماره اول.
بازشناســی مؤلفههــای هویتــی مســکن ســنتی بــر اســاس آیــات قــرآن و روایــات ائمه معصومین ،ســال ســوم،
شماره دوم.
مکان و مسکن در منظر اسالم ،سال اول ،شماره سوم.
معناشناسی
درآمــدی بــر هستانشناســی قرآنــی و تأثیــر آن بــر واژگان شــناختی بــا تأکیــد بــر مفهــوم عمــل صالح ،ســال
هفتم ،شــماره دوم.
ویژگیهای ممتاز واژهی اهلل از منظر معناشناختی و خوشنویسی ،سال هفتم ،شماره دوم.
مطالعــه هفــت ســوره از جــزء س ـیام قــرآن کریــم بــر پایــۀ دســتور نقشگــرای نظاممنــد هلیــدی ،ســال
چهــارم ،شــماره دوم.
منبعشناسی
منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و حقوق ،سال نهم ،شماره دوم.
کتابشناسی قرآن و علوم طبیعی ،سال هشتم ،شماره اول.
منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و سالمت ،سال هشتم ،شماره دوم.
ن
نظامسازی
نظامسازیقرآنبنيان (مفاهيم اساسی ،راهبردها و فرايندها) ،سال نهم ،شماره اول.
نظامسازيقرآنبنيان؛ چيستي ،چرايي و چگونگي ،سال نهم ،شماره اول.
سازیقرآنی ،سال نهم ،شماره اول.
واکاوی رویکردهای موجود در خصوص نظام 
الگوی نظامسازی سیاسیقرآنی ،سال نهم ،شماره اول.
نقدی بر مقال ه «قرآن کریم و مهندسی اجتماعی» ،سال دوم ،شماره پنجم.
قرآن کریم و مهندسی اجتماعی ،سال اول ،شماره سوم.
ه
هنر
بررسی اثربخشی آیههای قرآن و موسیقی بر مبنای گسیل الکتروفوتون ،سال هشتم ،شماره اول.
ویژگیهای ممتاز واژهی اهلل از منظر معناشناختی و خوشنویسی ،سال هفتم ،شماره دوم.
تجلی آیات قرآن مجید در فرشـ باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن ،سال چهارم ،شماره دوم.
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تجلــي مفاهيــم قرآنــی در بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد بــر ســوره انســان( نمونه مــوردی :بــاغ دولتآبــاد یزد) ،ســال
چهارم ،شــماره اول.
بررســی جایــگاه آواهــا در حرکــت بخشــی بــه تصاویــر ادبــی صحنههــای قیامــت در قــرآن کریــم ،ســال
چهــارم ،شــماره اول.
رویکردی نظری و عملی به هنر تصويرآفرینی قرآن ،سال سوم ،شماره دوم.
 .2نمایه کلید واژگان
ا
ابزارها :سالمت معنوي؛ مفاهيم و چالشها ،سال اول ،شماره اول.
اتانــازی :حرمــت خودکشــی در قــرآن و ســنت و راهکارهــای قرآنــی بــرای پیشــگیری آن ،ســال پنجــم،
شــماره اول.
اتراف :تأمین بهداشت رواني اقتصاد و تقویت آن از منظر آموزههای ديني ،سال دوم ،شماره چهارم.
اجرتالمثــل :اســتحقاق اجرتالمثــل مدیــر در اداره مــال غیــر از دیــدگاه قــرآن کریــم و حقــوق ایــران،
ســال نهــم ،شــماره دوم.
احســان :اســتحقاق اجرتالمثــل مدیــر در اداره مــال غیــر از دیــدگاه قــرآن کریــم و حقــوق ایــران ،ســال
نهــم ،شــماره دوم.
اخباریــان :تواتــر تاریخــی در حــوزه قــرآن و حدیــث (بــا تأکیــد بــر نقــد دیــدگاه خاورشناســان و اخباریان)،
ســال چهــارم ،شــماره دوم.
اختالف طبقاتي :منشأ طبقات اجتماعي و قرآن ،سال اول ،شماره اول.
ادبیات معاصر عربی :بینامتنی اشعار عبدالوهاب البیاتی با قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
ادعای نسخ آیه قرآن :نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه ،سال نهم ،شماره دوم.
اراده آزاد :نقــش اراده آزاد در مقابــل تقدیــر از دیــدگاه قــرآن ،روانشناســی و عصبشناســی ،ســال نهــم،
شــماره دوم.
ارتباط با قرآن :ارتباط آموزش قرآن کریم با شادکامی ،سال دوم ،شماره چهارم.
ارتبــاط میــان فــردی در قــرآن :بررســی بافتهــای تأثیــر گــذار در ارتبــاط میــان فــردی از دیــدگاه قــرآن،
ســال ســوم ،شــماره ا ّول.
ارتعاش :تأویل آيه  82سوره اسراء در رابطه با دعا و درمان ،سال اول ،شماره اول.
از خود بیگانگی :مقایسهای از دیدگاه هگلیان جوان و برخی مفسران قرآن ،سال دوم ،شماره چهارم.
ازدواج :جامعهشناسی خانواده در قرآن کریم ،سال سوم ،شماره ا ّول.
استعاره :تحلیل فضاهای ذهنی گفتمان شیطان در قرآن ،سال هفتم ،شماره دوم.
استماع :اثربخشی استماع به آوای قرآن کریم در بهبود افسردگی زنان نابارور ،سال ششم ،شماره اول.
اســام و روانشناســی :مقایســه نظریــه روانشــناختی بالبــی بــا تعالیــم اســام در ارتبــاط بــا نقــش مــادر در
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تربیــت کــودک ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
اسالم :سرمایه اجتماعی در اسالم ،سال سوم ،شماره ا ّول.
اســام :موانــع رویکــرد تربیــت اجتماعــی درحــوزهی رفتــار در بســتر تحقــق ســامت جامعــه از منظــر قــرآن
کریــم ،ســال هفتــم ،شــماره ا ّول.
اسالم :نظریه«قدرت نرم» در قرآن کریم؛ مطالعه تطبیقی گفتمان اسالمی و غرب ،سال ششم ،شماره اول.
اسالمیسازی دانش :بنیانهای نظری جامعهشناسی در قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
اسالمیسازی معرفت :نظامسازیقرآنبنيان (مفاهيم اساسی ،راهبردها و فرايندها) ،سال نهم ،شماره اول.
اشارات قرآن :شناسههای شهر در قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
اصالت فرد و جامعه :بنیانهای نظری جامعهشناسی در قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
اصول اسالمی :سرمایه اجتماعی در اسالم ،سال سوم ،شماره ا ّول.
اضطراب :آرامش حقیقی از دیدگاه قرآن ،سال ششم ،شماره دوم.
اضطــراب :شــناخت درمانــی بــا اســتمداد از گزارههــای قرآنــی بــا تأکیــد بــر اضطــراب و افســردگی ،ســال
ششــم ،شــماره دوم.
اعتباريات :نظامسازيقرآنبنيان؛ چيستي ،چرايي و چگونگي ،سال نهم ،شماره اول.
افسردگی :اثربخشی استماع به آوای قرآن کریم در بهبود افسردگی زنان نابارور ،سال ششم ،شماره اول.
افســردگی :اثربخشــی معنــا درمانــی تــوأم بــا تــاوت قــرآن و دعــا بــر افســردگی و ســلول  T /کمکــی
(،)CD4+ســال ســوم ،شــماره دوم.
افســردگی :اثربخشــی معنــا درمانــی قــرآن و معنــا درمانــی فرانــکل بــر ســامت روان و بهزیســتی ذهنــی
مــادران افســرده ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
افســردگی :بررســي تأثیــر آمــوزش مهــارت هــای زندگــی بــا رویکــرد قرآنــی بــر افســردگی دانشــجويان،
ســال اول ،شــماره اول.
افســردگی :شــناخت درمانــی بــا اســتمداد از گزارههــای قرآنــی بــا تأکیــد بــر اضطــراب و افســردگی ،ســال
ششــم ،شــماره دوم.
افشاء ِس ّر :حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات ،سال سوم ،شماره دوم.
اقتصاد :تأمین بهداشت رواني اقتصاد و تقویت آن از منظر آموزههای ديني ،سال دوم ،شماره چهارم.
اقناع :مطالعه تطبیقی اقناع در مدل یادگیری و مدل قرآن ،سال ششم ،شماره اول.
اگزيستانسياليســم :نگرشــی روانشــناختی ،اگزیستانسیالیســتی و قرآنــی بــه مقوله «همرنگی با جماعت ،ســال
چهارم ،شــماره دوم.
امت واحد :منشأ طبقات اجتماعي و قرآن ،سال اول ،شماره اول.
امر به معروف :امر به معروف و نهی از منکر از منظر دین و شرایط اقامه آن ،سال سوم ،شماره دوم.
امربهمعــروف و نهــی از منکــر :اســتحقاق اجرتالمثــل مدیــر در اداره مــال غیــر از دیــدگاه قــرآن کریــم و
حقــوق ایــران ،ســال نهــم ،شــماره دوم.
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امید :رابطه امید ،شادکامی و جهتگیری مذهبی با سالمت معنوی مربیان قرآن ،سال پنجم ،شماره اول.
انحــراف دادرســی :بررســی تطبیقــی جرائــم علیــه عدالــت قضایــی از دیــدگاه قــران و حقــوق کیفــری ایران،
ســال اول ،شــماره ســوم.
انسان :بررسی ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی در قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
انسان :ظرفیتهای معماری متناسب با مفهوم کیفیت زندگی انسان در قرآن ،سال چهارم ،شماره دوم.
انســان :مرتبهبنــدی معمــاری متناســب بــا ســاختار وجــودی انســان براســاس آموزههــای قــرآن و حکمــت
اســامی ،ســال چهــارم ،شــماره ا ّول.
انسجام اجتماعي :انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
انسجام :انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
انگیــزه پیشــرفت :بررســی فراوانــی مؤلفههــای انگیــزه پیشــرفت در کتابهــای ابتدایــی بــا تأکیــد بــر
آموزههــای قــرآن و تفاســیر،ســال نهــم ،شــماره اول.
اوقــات فراغــت :بررســی راهکارهــای اســتفاده از اوقــات فراغــت در قــرآن و روایــات و اثــر آن بــر ســامت،
ســال ششــم ،شــماره دوم.
اهداف تربیتی :تربیت اسالمی (گذر اهداف کلی به اهداف رفتاری) ،سال اول ،شماره سوم.
اهداف ساخت :شناسههای شهر در قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
اهداف واسطهای :تربیت اسالمی (گذر اهداف کلی به اهداف رفتاری) ،سال اول ،شماره سوم.
اینترنت :زمینههای حقوق تجارت الکترونیک در قرآن و سنت ،سال دوم ،شماره پنجم.
آب :رویکردی نظری و عملی به هنر تصويرآفرینی قرآن ،سال سوم ،شماره دوم.
آرامش :آرامش حقیقی از دیدگاه قرآن ،سال ششم ،شماره دوم.
آرامش :بررسی عوامل دستیابی به سالمت روان از منظر قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
آسایش :آرامش حقیقی از دیدگاه قرآن ،سال ششم ،شماره دوم.
آسیبهای تربیت دینی :آسیبشناسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دختران ،سال هشتم ،شماره دوم.
آســیبهای روحــی :بررســی اثربخشــی تدبــر در آیــات قــرآن کریــم بــر افزایش ســامت روان ،ســال هفتم،
شماره ا ّول.
آمــوزش غیررســمی :شناســایی و رتبهبنــدی حیطههــای پژوهــش در حــوزه مطالعــات میانرشــتهای دانــش
قرآنــی و علــوم تربیتی ،ســال نهــم ،شــماره دوم.
آمــوزشقــرآن :شناســایی و تحلیــل خألهــاي موجــود در پژوهشهــای انجــام شــده در زمینــه آمــوزش
قــرآن ،ســال هشــتم ،شــماره دوم.
آموزههــای قــرآن و تفاســیر :بررســی فراوانــی مؤلفههــای انگیــزه پیشــرفت در کتابهــای ابتدایــی بــا تأکیــد
بــر آموزههــای قــرآن و تفاســیر،ســال نهــم ،شــماره اول.
آموزههــای قرآنــی :آموزههــای قرآنــي و نقــش نورونهــاي آينـهاي مغــز در اثبــات اثــر مشــاهده و نيــت در
ايجــاد رفتــار متقابل ،ســال اول ،شــماره دوم.
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آوا :بررســی جایــگاه آواهــا در حرکــت بخشــی بــه تصاویــر ادبــی صحنههــای قیامــت در قــرآن کریم ،ســال
چهارم ،شــماره ا ّول.
آیــات قــرآن :بازشناســی مؤلفههــای هویتــی مســکن ســنتی بــر اســاس آیــات قــرآن و روایــات ائمــه
معصومیــن ،ســال ســوم ،شــماره دوم.
آیات قرآن :بررسی اثربخشی تدبر در آیات قرآن کریم بر افزایش سالمت روان ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
آینده پژوهی :نقد و بررسی رویکرد تحقیق موضوعی در قرآن کریم ،سال ششم ،شماره اول.
آیندهنگری :دانشگاه اسالمی و چشم انداز آن از منظر قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره ا ّول.
ب
باز طراحی :الگوی نظامسازی سیاسیقرآنی ،سال نهم ،شماره اول.
بــاغ ایرانــی :تجلــی آیــات قــرآن مجیــد در فــرش -بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد بــر ســوره الرحمــن ،ســال چهــارم،
شــماره دوم.
بــاغ :بررســی حكمــت عناصــر منظــر در بهشــت قرآنــي بــا تأکیــد بــر ســوره مباركــه الرحمــن ،ســال اول،
شــماره اول.
بافــت بــرون زبانی(موقعیــت) :بررســی تطبیقــی بافــت موقعیت(بــرون زبانــی)از دیــدگاه فــرث،هایمــز و
لوئیــس بــا ســیاق حالیــه ،ســال دوم ،شــماره چهــارم.
بافــت شــخصی :بررســی بافتهــای تأثیــر گــذار در ارتبــاط میــان فــردی از دیــدگاه قــرآن ،ســال ســوم،
شــماره ا ّول.
بافــت موقعیتــی :بررســی بافتهــای تأثیــر گــذار در ارتبــاط میــان فــردی از دیــدگاه قــرآن ،ســال ســوم،
شــماره ا ّول.
بافتهــای تاثیرگــذار در قــرآن :بررســی بافتهــای تأثیــر گــذار در ارتبــاط میــان فــردی از دیــدگاه قــرآن،
ســال ســوم ،شــماره ا ّول.
برنامه ریزی تربیتی :تربیت اسالمی (گذر اهداف کلی به اهداف رفتاری) ،سال اول ،شماره سوم.
بومیسازی :نقدی بر مقال ه «قرآن کریم و مهندسی اجتماعی» ،سال دوم ،شماره پنجم.
بهداشــت روانــی اقتصــادی :تأمیــن بهداشــت روانــي اقتصــاد و تقویــت آن از منظــر آموزههــای دينــي ،ســال
دوم ،شــماره چهــارم.
بهداشت :تأمین بهداشت رواني اقتصاد و تقویت آن از منظر آموزههای ديني ،سال دوم ،شماره چهارم.
بهزیســتی ذهنــی :اثربخشــی معنــا درمانــی قــرآن و معنــا درمانــی فرانکل بــر ســامت روان و بهزیســتی ذهنی
مــادران افســرده ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
بهشــت :بررســی حكمــت عناصــر منظــر در بهشــت قرآنــي بــا تأکیــد بر ســوره مباركــه الرحمــن ،ســال اول،
شماره اول.
بیاتی :بینامتنی اشعار عبدالوهاب البیاتی با قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
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بینامتنی :بینامتنی اشعار عبدالوهاب البیاتی با قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
بینامتنی :بینامتنی قرآن و حدیث در شعر شیعی طالئع بن ُرزِّیک ،سال سوم ،شماره ا ّول.
بيمــاري مولتيپــل اســكلروز :دعــا درمانــي (قرائــت ســوره فاتحهالكتــاب و ســوره توحيــد) و كيفيــت زندگي
در بيمــاران مولتيپــل اســكلروز (ام .اس) ،ســال اول ،شــماره اول.
بينامتنی :بینامتنی قرآنی در مقامات ناصیف یازجی ،سال دوم ،شماره پنجم.
پ
پژوهــش :شناســایی معیارهــای زمینههــای پژوهشــی مطالعــات میــان رشــتهای قــرآن کریــم ،ســال هفتــم،
شــماره دوم.
پژوهــش :شناســایی و تحلیــل خألهــاي موجــود در پژوهشهــای انجــام شــده در زمینــه آموزشقرآن ،ســال
هشتم ،شــماره دوم.
پیشــرفت اجتماعــی :تأمّلــی بــر داللــت تفســیر سورهشــناختی آیــه  35از ســوره احــزاب بــر یــک الگــوی
توســعه و پیشــرفت اجتماعــی ،ســال پنجــم ،شــماره اول.
پیشرفت :سازوکار (فرایند و روششناسی) پژوهش میانرشتهایقرآن کریم ،سال نهم ،شماره اول.
پيرنگ :واکاوی مؤلفههای روايي داستانهاي قرآن کريم ،سال دوم ،شماره پنجم.
ت
تاریــخ حدیــث :تواتــر تاریخــی در حــوزه قــرآن و حدیــث (بــا تأکیــد بــر نقــد دیــدگاه خاورشناســان و
اخباریــان) ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
تاریــخ قــرآن :تواتــر تاریخــی در حــوزه قــرآن و حدیــث (بــا تأکیــد بــر نقــد دیــدگاه خاورشناســان و
اخباریــان) ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
تاریخ :قصه؛ الگوی روایت تاریخی از منظر قرآنکریم ،سال دوم ،شماره چهارم.
تاریــخ :موانــع ترمینولوژیــک همــکاری میانرشــتهای تاریــخ بــا مطالعــات قرآنــی و راهــکار برونرفــت از
آن ،ســال هفتــم ،شــماره دوم.
ُ
ـن در تأویــل رمــز و نقــش خیــال فعــال در فهــم متــون حکمــی
تأویــل نفــس :تحلیــل دیــدگاه هانــري كربـ َ
اســامي ،ســال ســوم ،شــماره ا ّول.
ت از دیــدگاه تئوریهــای غربي،
تبعیــض :مقایســه ویژگیهــای مدیریــت از دیــدگاه قــرآن کریــم بــا مدیریـ 
سال اول ،شــماره دوم.
تجارت الکترونیک :زمینههای حقوق تجارت الکترونیک در قرآن و سنت ،سال دوم ،شماره پنجم.
تجسس :حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات ،سال سوم ،شماره دوم.
تجلی قدسی :مکان و مسکن در منظر اسالم ،سال اول ،شماره سوم.
تحقیــق موضوعــی :روششناســی تحقیــق موضوعــی در قــرآن کریــم :طراحــی الگویــی کاربــردی بــرای
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پژوهشهــای میــان رشــتهای ،ســال ششــم ،شــماره اول.
تحلیل ادبی و موضوعی :مکان ،زمان ،رؤیا و شخصیت در سوره یوسف(ع) ،سال سوم ،شماره دوم.
تحلیل علمی اعجاز قرآن :مکان ،زمان ،رؤیا و شخصیت در سوره یوسف(ع) ،سال سوم ،شماره دوم.
تحلیــل محتــوا :بررســی فراوانــی مؤلفههــای انگیــزه پیشــرفت در کتابهــای ابتدایــی بــا تأکیــد بــر
آموزههــای قــرآن و تفاســیر،ســال نهــم ،شــماره اول.
تدبــر در قــرآن کریــم :روششناســی تحقیــق موضوعــی در قــرآن کریــم :طراحــی الگویــی کاربــردی بــرای
پژوهشهــای میــان رشــتهای ،ســال ششــم ،شــماره اول.
تدبر :بررسی اثربخشی تدبر در آیات قرآن کریم بر افزایش سالمت روان ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
تربیت اجتماعی :امر به معروف و نهی از منکر از منظر دین و شرایط اقامه آن ،سال سوم ،شماره دوم.
تربیــت اجتماعــی :موانــع رویکــرد تربیــت اجتماعــی درحــوزهی رفتــار در بســتر تحقــق ســامت جامعــه از
منظــر قــرآن کریــم ،ســال هفتــم ،شــماره ا ّول.
تربیت اسالمی :تربیت اسالمی (گذر اهداف کلی به اهداف رفتاری) ،سال اول ،شماره سوم.
تربیت :خانواده و کارکرد تربیتی آن در قرآن و روایات ،سال هشتم ،شماره دوم.
ترجمــه قــرآن :واکاوی تحلیلــی تعــادل ســاختاری تمییــز در ترجمــه فارســی حــداد عــادل از قــرآن کریــم
(مطالعــه موردپژوهــش :ســورههای اســراء و مریــم) ،ســال هشــتم ،شــماره اول.
ترویج کشاورزی :رویکردی نظری و عملی به هنر تصويرآفرینی قرآن ،سال سوم ،شماره دوم.
تصویــر :بررســی جایــگاه آواهــا در حرکــت بخشــی بــه تصاویــر ادبــی صحنههــای قیامــت در قــرآن کریــم،
ســال چهــارم ،شــماره ا ّول.
تصویرپردازی هنری :مکان ،زمان ،رؤیا و شخصیت در سوره یوسف(ع) ،سال سوم ،شماره دوم.
تصويرگري قرآني :رویکردی نظری و عملی به هنر تصويرآفرینی قرآن ،سال سوم ،شماره دوم.
تعــادل نحــوی :واکاوی تحلیلــی تعــادل ســاختاری تمییــز در ترجمــه فارســی حــداد عــادل از قــرآن کریــم
(مطالعــه موردپژوهــش :ســورههای اســراء و مریــم) ،ســال هشــتم ،شــماره اول.
تعلیــم و تربیــت اســامی :مقایســه نظریــه روانشــناختی بالبــی بــا تعالیــم اســام در ارتبــاط بــا نقــش مــادر در
تربیــت کــودک ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
تعلیم :خانواده و کارکرد تربیتی آن در قرآن و روایات ،سال هشتم ،شماره دوم.
تفســیر ســوره شــناختی :تأمّلــی بــر داللــت تفســیر سورهشــناختی آیــه  35از ســوره احــزاب بــر یــک الگــوی
توســعه و پیشــرفت اجتماعی ،ســال پنجــم ،شــماره اول.
تفسیر علمی :گونهشناسی تبیینهای علمی از قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
تفســیر قــرآن بــه قــرآن :روششناســی تحقیــق موضوعــی در قــرآن کریــم :طراحــی الگویــی کاربــردی برای
پژوهشهــای میــان رشــتهای ،ســال ششــم ،شــماره اول.
تفسیرقرآن کریم :سازوکار (فرایند و روششناسی) پژوهش میانرشتهایقرآن کریم ،سال نهم ،شماره اول.
تفســیر موضوعــی :تأمّلــی بــر داللــت تفســیر سورهشــناختی آیــه  35از ســوره احــزاب بــر یــک الگــوی
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توســعه و پیشــرفت اجتماعــی ،ســال پنجــم ،شــماره اول.
تقدیــر :نقــش اراده آزاد در مقابــل تقدیــر از دیــدگاه قــرآن ،روانشناســی و عصبشناســی ،ســال نهــم،
شــماره دوم
تقلیــد :نگرشــی روانشــناختی ،اگزیستانسیالیســتی و قرآنــی بــه مقولــه «همرنگــی بــا جماعت ،ســال چهارم،
شــماره دوم.
تکامــل جنیــن :جســتاری در نظــام آفرینــش جنیــن در قــرآن؛ واکاوی مرحلــه نخســت رشــد و تکامل جنین،
ســال اول ،شــماره سوم.
تکامل جنين :مراحل رشد جنین از منظر قرآن ،سال اول ،شماره دوم.
تلذذ :هنرهای چهارگانه سبک زندگی مؤمنانه با تکیه برآموزههای رضوی ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
تلميح :بینامتنی قرآنی در مقامات ناصیف یازجی ،سال دوم ،شماره پنجم.
تمایز :انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
تمییــز :واکاوی تحلیلــی تعــادل ســاختاری تمییــز در ترجمــه فارســی حــداد عــادل از قــرآن کریــم (مطالعــه
موردپژوهــش :ســورههای اســراء و مریــم) ،ســال هشــتم ،شــماره اول.
تناص :بینامتنی اشعار عبدالوهاب البیاتی با قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
تودد :هنرهای چهارگانه سبک زندگی مؤمنانه با تکیه ب ر آموزههای رضوی ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
توسعه :توسعه عدالت محور و الگوی ایرانی ـ اسالمی آن ،سال اول ،شماره سوم.
توکل :هنرهای چهارگانه سبک زندگی مؤمنانه با تکیه ب ر آموزههای رضوی ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
توليد مثل :مراحل رشد جنین از منظر قرآن ،سال اول ،شماره دوم.
ج
جامعهشناسی :جامعهشناسی خانواده در قرآن کریم ،سال سوم ،شماره ا ّول.
جامعهشناسي :منشا طبقات اجتماعي و قرآن ،سال اول ،شماره اول.
جان هیک :قرآن کریم و کثرت گرایی دینی ،سال اول ،شماره سوم.
جبر و اختیار :کانون کنترل انسان در قرآن با تأکید بر مفهوم جبر و اختیار ،سال چهارم ،شماره ا ّول.
جبــر و اختیــار :نقــش اراده آزاد در مقابــل تقدیــر از دیــدگاه قــرآن ،روانشناســی و عصبشناســی ،ســال
نهــم ،شــماره دوم.
جــرم :بررســی تطبیقــی جرائــم علیــه عدالــت قضایــی از دیــدگاه قــران و حقــوق کیفــری ایــران ،ســال اول،
شــماره ســوم.
جنســیت :بررســی تفاوتهــای جنســيتي زنــان و مــردان در دو دیــدگاه قــرآن مجیــد و فمینیســم ،ســال اول،
شــماره اول.
جنــگ نــرم :جهــاد؛ مقول ـهای فرهنگــی اعتقــادی در چارچــوب ســبک زندگــی اســامی ،ســال چهــارم،
شــماره ا ّول.
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جنیــن :جســتاری در نظــام آفرینــش جنیــن در قــرآن؛ واکاوی مرحلــه نخســت رشــد و تکامــل جنیــن ،ســال
اول ،شــماره ســوم.
جنين :مراحل رشد جنین از منظر قرآن ،سال اول ،شماره دوم.
جهاد :جهاد؛ مقولهای فرهنگی اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسالمی ،سال چهارم ،شماره ا ّول.
جهان آخرت :مواجهه با مرگ از ديدگاه قرآن و روانشناسی ،سال دوم ،شماره چهارم.
چ
چشم انداز دانشگاه :دانشگاه اسالمی و چشم انداز آن از منظر قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره ا ّول.
ح
حجاب :آسیبشناسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دختران ،سال هشتم ،شماره دوم.
حــداد عــادل :واکاوی تحلیلــی تعــادل ســاختاری تمییــز در ترجمــه فارســی حــداد عــادل از قــرآن کریــم
(مطالعــه موردپژوهــش :ســورههای اســراء و مریــم) ،ســال هشــتم ،شــماره اول.
حدیــث :حرمــت خودکشــی در قــرآن و ســنت و راهکارهــای قرآنــی بــرای پیشــگیری آن ،ســال پنجــم،
شــماره اول.
حدیــث :مطالعــه تطبیقــی وجــوه تمایــز زبــان قــرآن و زبــان حدیــث ،بــا تأکیــد بــر زبانشناســی ،ســال دوم،
شــماره چهــارم.
ع
عــرف عــام :مطالعــه تطبیقــی وجــوه تمایــز زبــان قــرآن و زبــان حدیــث ،بــا تأکیــد بــر زبانشناســی ،ســال دوم،
شــماره چهــارم.
ح
حدیث ،اهل بیت(ع) :بینامتنی قرآن و حدیث در شعر شیعی طالئع بن ُرزِّیک ،سال سوم ،شماره ا ّول.
حديث :تأمین بهداشت رواني اقتصاد و تقویت آن از منظر آموزههای ديني ،سال دوم ،شماره چهارم.
حرکــت :بررســی جایــگاه آواهــا در حرکــت بخشــی بــه تصاویــر ادبــی صحنههــای قیامــت در قــرآن کریم،
ســال چهارم ،شــماره ا ّول.
حریم خصوصی :حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات ،سال سوم ،شماره دوم.
حســبه :اســتحقاق اجرتالمثــل مدیــر در اداره مــال غیــر از دیــدگاه قــرآن کریــم و حقــوق ایــران ،ســال نهم،
شماره دوم.
ـن در تأویــل رمــز و نقــش خیــال فعــال در فهــم متــون
حســني درگاه ،حســين :تحلیــل دیــدگاه هانــري ُكربـ َ
حکمــی اســامي ،ســال ســوم ،شــماره ا ّول.
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حفــظ الصحــة :خــواب و بیــداری بــه عنــوان یکــی از ارکان حفــظ الصحــة در قــرآن کریــم ،ســال ششــم،
شــماره دوم.
حقانیت :قرآن کریم و کثرت گرایی دینی ،سال اول ،شماره سوم.
حقوق اسالمی :حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات ،سال سوم ،شماره دوم.
حقوق کودک :رهیافتهایی قرآني درباره حقوق کودک ،سال چهارم ،شماره دوم.
حقــوق کیفــری :بررســی تطبیقــی جرائــم علیــه عدالــت قضایــی از دیــدگاه قــران و حقــوق کیفــری ایــران،
ســال اول ،شــماره ســوم.
حقوق :زمینههای حقوق تجارت الکترونیک در قرآن و سنت ،سال دوم ،شماره پنجم.
حکمــت اســامی :مرتبهبنــدی معمــاری متناســب بــا ســاختار وجــودی انســان براســاس آموزههــای قــرآن و
حکمــت اســامی ،ســال چهــارم ،شــماره ا ّول.
سازیقرآنی ،سال نهم ،شماره اول.
حکومت اسالمی :واکاوی رویکردهای موجود در خصوص نظام 
حكمــت :بررســی حكمــت عناصــر منظــر در بهشــت قرآنــي با تأکیــد بر ســوره مباركــه الرحمن ،ســال اول،
شماره اول.
حكيم :تأویل آيه  82سوره اسراء در رابطه با دعا و درمان ،سال اول ،شماره اول.
حیا :آسیبشناسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دختران ،سال هشتم ،شماره دوم.
حیــات طیبــه :ظرفیتهــای معمــاری متناســب بــا مفهــوم کیفیــت زندگــی انســان در قــرآن ،ســال چهــارم،
شــماره دوم.
حیطههــای پژوهــش :شناســایی و رتبــه بنــدی حیطههــای پژوهشــی در حــوزه مطالعــات میــان رشــتهای قرآن
و ســامت ،ســال هشتم ،شــماره اول.
خ
خانواده :جامعهشناسی خانواده در قرآن کریم ،سال سوم ،شماره ا ّول.
خانواده :خانواده و کارکرد تربیتی آن در قرآن و روایات ،سال هشتم ،شماره دوم.
خاورشناســان :تواتــر تاریخــی در حــوزه قــرآن و حدیــث (بــا تأکیــد بــر نقــد دیــدگاه خاورشناســان و
اخباریــان) ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
سازیقرآنی ،سال نهم ،شماره اول.
خرده نظام :واکاوی رویکردهای موجود در خصوص نظام 
خــأ :شناســایی و تحلیــل خألهــاي موجــود در پژوهشهــای انجــام شــده در زمینــه آمــوزشقــرآن ،ســال
هشــتم ،شــماره دوم.
خــواب و بیــداری :خــواب و بیــداری بــه عنــوان یکــی از ارکان حفــظ الصحــة در قــرآن کریــم ،ســال ششــم،
شماره دوم.
خودکشــی :حرمــت خودکشــی در قــرآن و ســنت و راهکارهــای قرآنــی بــرای پیشــگیری آن ،ســال پنجــم،
شــماره اول.
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خوشنویسی :ویژگیهای ممتاز واژهی اهلل از منظر معناشناختی و خوشنویسی ،سال هفتم ،شماره دوم.
خویشاوندی :جامعهشناسی خانواده در قرآن کریم ،سال سوم ،شماره ا ّول.
ـن در تأویــل رمــز و نقــش خیــال فعــال در فهــم متــون حکمــی
خیــال فعــال :تحلیــل دیــدگاه هانــري ُكربـ َ
اســامي ،ســال ســوم ،شــماره ا ّول.
د
داستان :واکاوی مؤلفههای روايي داستانهاي قرآن کريم ،سال دوم ،شماره پنجم.
دامنــه نقــل :روششناســی تحقیــق موضوعی در قــرآن کریم :طراحــی الگویی کاربــردی بــرای پژوهشهای
میان رشــتهای ،ســال ششم ،شــماره اول.
دانشگاه اسالمی :دانشگاه اسالمی و چشم انداز آن از منظر قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره ا ّول.
دانشــگاه اســامی :مفهــوم شناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســامی بــا تکیــه بــر آیــات و روایــات ،ســال
ششــم ،شــماره اول.
دســتور نقشگــرای نظاممنــد هلیــدی :مطالعــه هفــت ســوره از جــزء س ـیام قــرآن کریــم بــر پایــۀ دســتور
نقشگــرای نظاممنــد هلیــدی ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
دعا درماني :تأویل آيه  82سوره اسراء در رابطه با دعا و درمان ،سال اول ،شماره اول.
دعــا درمانــي :دعــا درمانی:کاربــرد آیــات فاتحهالكتــاب و ســورههای توحيــد و قــدر در مبتالیــان بــه ســندرم
تونل کارپ ،ســال اول ،شــماره دوم.
دل :نقش سالمت قلب در سبک زندگی از منظر قرآن کریم ،سال ششم ،شماره دوم.
دلبســتگی بــه خــدا :بررســی اثربخشــی آیههــای قــرآن و موســیقی بــر مبنــای گســیل الکتروفوتــون ،ســال
هشــتم ،شــماره اول.
دوران کودکي :رهیافتهایی قرآني درباره حقوق کودک ،سال چهارم ،شماره دوم.
ذ
ذهــن انگیــزی و پروتســتانتیزم :نقــد و بررســی رویکــرد تحقیــق موضوعــی در قــرآن کریــم ،ســال ششــم،
شــماره اول.
ر
رابطه علم و قرآن :گونهشناسی تبیینهای علمی از قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
راهکارهــای مبــارزه بــا فســاد :فســاد اداری ،عوامــل و راهکارهــای مقابلــه بــا آن از منظــر آیــات و روایــات،
ســال چهــارم ،شــماره دوم.
رتبهبنــدی :شناســایی و رتبــه بنــدی حیطههــای پژوهشــی در حــوزه مطالعــات میــان رشــتهای قــرآن و
ســامت ،ســال هشــتم ،شــماره اول.
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رشد :مراحل رشد جنین از منظر قرآن ،سال اول ،شماره دوم.
رفتــار متقابــل :آموزههــای قرآنــي و نقــش نورونهــاي آينـهاي مغــز در اثبــات اثرمشــاهده و نيــت در ايجــاد
رفتــار متقابــل ،ســال اول ،شــماره دوم.
رفتــار :موانــع رویکــرد تربیــت اجتماعــی در حــوزهی رفتــار در بســتر تحقــق ســامت جامعــه از منظــر قــرآن
کریــم ،ســال هفتــم ،شــماره ا ّول.
رفتارهــای اجتماعــی :آموزههــای قرآنــي و نقــش نورونهــاي آينـهاي مغــز در اثبــات اثرمشــاهده و نيــت در
ايجــاد رفتــار متقابل ،ســال اول ،شــماره دوم.
رگرسیون چند مرحلهای :ارتباط آموزش قرآن کریم با شادکامی ،سال دوم ،شماره چهارم.
ـن در تأویــل رمــز و نقــش خیــال فعــال در فهــم متــون حکمــی اســامي،
رمــز :تحلیــل دیــدگاه هانــري ُكربـ َ
ســال ســوم ،شــماره ا ّول.
رنــج :بررســی عوامــل بازدارنــده بــه ثمــر رســیدن رنــج و تــاش و نقــش آن در ســامت روان بــا تأکیــد بــر
قــرآن کریــم ،ســال ششــم ،شــماره دوم.
روابــط دوســتی بــا جنــس مخالــف :اثــر بخشــی آمــوزش مهارتهــای زندگــی بــا رویکــرد قرآنــی ،ســال
هشــتم ،شــماره دوم.
روابــط معنایــی :درآمــدی بــر هستانشناســی قرآنــی و تأثیــر آن بــر واژگان شــناختی بــا تأکیــد بــر مفهــوم
عمــل صالــح ،ســال هفتــم ،شــماره دوم.
روان :آرامش حقیقی از دیدگاه قرآن ،سال ششم ،شماره دوم.
روان :تأمین بهداشت رواني اقتصاد و تقویت آن از منظر آموزههای ديني ،سال دوم ،شماره چهارم.
روانشناســی :بررســی تطبیقــی ارزیابــی شــناختی در رویکــرد روانشناســی شــناختی و قــرآن ،ســال پنجــم،
شــماره اول.
روانشناسی :رابطه شناخت و هیجان در قرآن و روانشناسی ،سال هشتم ،شماره اول.
روانشناســی:مبانــی معرفتشــناختی مطالعــات میانرشــتهای قــرآن کریــم و روانشناســی ،ســال هشــتم،
شــماره اول.
روانشناسی :مواجهه با مرگ از ديدگاه قرآن و روانشناسی ،سال دوم ،شماره چهارم.
روانشناســی :نگرشــی روانشــناختی ،اگزیستانسیالیســتی و قرآنــی بــه مقولــه «همرنگــی بــا جماعــت ،ســال
چهــارم ،شــماره دوم.
روایــات ائمــه :بازشناســی مؤلفههــای هویتــی مســکن ســنتی بــر اســاس آیــات قــرآن و روایــات ائمــه
معصومیــن ،ســال ســوم ،شــماره دوم.
روایــات معصومیــن (ع) :بازنمایــی ماهیــت زیبایــی شناســی از دیــدگاه قــرآن و حدیــث ،ســال پنجم ،شــماره
اول.
روایــات :بررســی عوامــل بازدارنــده بــه ثمــر رســیدن رنــج و تــاش و نقــش آن در ســامت روان بــا تأکیــد
بــر قــرآن کریــم ،ســال ششــم ،شــماره دوم.
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روایات :خانواده و کارکرد تربیتی آن در قرآن و روایات ،سال هشتم ،شماره دوم.
روایات :رابطه قرآن با روایات ،سال دوم ،شماره پنجم.
روایت تاریخی :قصه؛ الگوی روایت تاریخی از منظر قرآنکریم ،سال دوم ،شماره چهارم.
روح :آرامش حقیقی از دیدگاه قرآن ،سال ششم ،شماره دوم.
روش تحقیق موضوعی :نقد و بررسی رویکرد تحقیق موضوعی در قرآن کریم ،سال ششم ،شماره اول.
روش تحقیــق :بررســی روش و راهبردهــای تحقیــق در مطالعــات میانرشــتهای قــرآن کریــم (نمونــه موردی:
ارتبــاط معمــاری بــا قــرآن کریم) ،ســال پنجــم ،شــماره اول.
روش تحقیــق :روششناســی تحقیــق موضوعــی در قــرآن کریــم :طراحــی الگویــی کاربــردی بــرای
پژوهشهــای میــان رشــتهای ،ســال ششــم ،شــماره اول.
روششناســی تاریخــی :تواتــر تاریخــی در حــوزه قــرآن و حدیــث (بــا تأکیــد بــر نقــد دیــدگاه خاورشناســان
و اخباریــان) ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
روششناسی :سازوکار (فرایند و روششناسی) پژوهش میانرشتهایقرآن کریم ،سال نهم ،شماره اول.
روشهــای آمــوزش و يادگيــري :رویکــردی نظــری و عملــی بــه هنــر تصويرآفرینــی قــرآن ،ســال ســوم،
شــماره دوم.
رویکرد ارزشی :بررسی رویکردهای نظری به مدیریت اسالمی ،سال اول ،شماره دوم.
رویکرد اسالمی :قصه؛ الگوی روایت تاریخی از منظر قرآنکریم ،سال دوم ،شماره چهارم.
رویکــرد جامعــه شناســانه :مطالعــه تطبیقــی معیارهــای گــروه بنــدی در جامعهشناســی و ســه ســوره ا ّول قرآن
کریــم ،ســال ســوم ،شــماره ا ّول.
رویکــرد شــناختی :بررســی تطبیقــی ارزیابی شــناختی در رویکرد روانشناســی شــناختی و قرآن ،ســال پنجم،
شماره اول.
رویکردهای نظری :بررسی رویکردهای نظری به مدیریت اسالمی ،سال اول ،شماره دوم.
ز
زبــان :مطالعــه تطبیقــی وجــوه تمایــز زبــان قــرآن و زبــان حدیــث ،بــا تأکید بر زبانشناســی ،ســال دوم ،شــماره
چهارم.
زبانشناســی :واکاوی تحلیلــی تعــادل ســاختاری تمییــز در ترجمــه فارســی حــداد عــادل از قــرآن کریــم
(مطالعــه موردپژوهــش :ســورههای اســراء و مریــم) ،ســال هشــتم ،شــماره اول.
زنــان نابــارور :اثربخشــی اســتماع بــه آوای قــرآن کریــم در بهبــود افســردگی زنــان نابــارور ،ســال ششــم،
شــماره اول.
زیبایی شناسی :بازنمایی ماهیت زیبایی شناسی از دیدگاه قرآن و حدیث ،سال پنجم ،شماره اول.
زیبایی شناسی :قرآن کریم چشمه سار زیبایی شناسی ،سال اول ،شماره سوم.
زیبایی :قرآن کریم چشمه سار زیبایی شناسی ،سال اول ،شماره سوم.
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س
ســاختار مناســب :جســتاری در نظــام آفرینــش جنیــن در قــرآن؛ واکاوی مرحلــه نخســت رشــد و تکامــل
جنیــن ،ســال اول ،شــماره ســوم.
ســازوکار ،تفقــه در دیــن :ســازوکار (فراینــد و روششناســی) پژوهــش میانرشــتهایقــرآن کریــم ،ســال
نهــم ،شــماره اول.
ســبک زندگــی :جهــاد؛ مقولــه ای فرهنگــی اعتقــادی در چارچــوب ســبک زندگی اســامی ،ســال چهارم،
شماره ا ّول.
سبک زندگی :کانون کنترل انسان در قرآن با تأکید بر مفهوم جبر و اختیار ،سال چهارم ،شماره ا ّول.
سبک زندگی :نقش سالمت قلب در سبک زندگی از منظر قرآن کریم ،سال ششم ،شماره دوم.
سبک زندگی :هنرهای چهارگانه سبک زندگی مؤمنانه با تکیه ب ر آموزههای رضوی ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
سرقت :تأمین بهداشت رواني اقتصاد و تقویت آن از منظر آموزههای ديني ،سال دوم ،شماره چهارم.
سرمایه اجتماعی :سرمایه اجتماعی در اسالم ،سال سوم ،شماره ا ّول.
ســعی :بررســی عوامــل بازدارنــده بــه ثمــر رســیدن رنــج و تــاش و نقــش آن در ســامت روان بــا تأکیــد بــر
قــرآن کریــم ،ســال ششــم ،شــماره دوم.
ســامت جســم :بررســي کلمــه «شــفاء» در قــرآن کریــم بــر اســاس تفاســير تشــيع و اهــل ســنت ،ســال هفتم،
شــماره ا ّول.
ســامت روان :اثربخشــی معنــا درمانــی قــرآن و معنــا درمانــی فرانــکل بــر ســامت روان و بهزیســتی ذهنــی
مــادران افســرده ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
ســامت روان :بررســی عوامــل بازدارنــده بــه ثمــر رســیدن رنــج و تــاش و نقــش آن در ســامت روان بــا
تأکیــد بــر قــرآن کریــم ،ســال ششــم ،شــماره دوم.
سالمت روان :بررسی عوامل دستیابی به سالمت روان از منظر قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
ســامت روانــی :بررســی اثربخشــی تدبــر در آیــات قــرآن کریــم بــر افزایــش ســامت روان ،ســال هفتــم،
شــماره ا ّول.
ســامت روانــی :بررســی تطبیقــی ارزیابــی شــناختی در رویکــرد روانشناســی شــناختی و قــرآن ،ســال پنجم،
شــماره اول.
ســامت روح :بررســي کلمــه «شــفاء» در قــرآن کریــم بــر اســاس تفاســير تشــيع و اهــل ســنت ،ســال هفتــم،
شــماره ا ّول.
سالمت عمومی :ارتباط آموزش قرآن کریم با شادکامی ،سال دوم ،شماره چهارم.
سالمت قلب :نقش سالمت قلب در سبک زندگی از منظر قرآن کریم ،سال ششم ،شماره دوم.
ســامت معنــوی :رابطــه امیــد ،شــادکامی و جهتگیــری مذهبــی بــا ســامت معنــوی مربیــان قــرآن ،ســال
پنجــم ،شــماره اول.
سالمت معنوي :سالمت معنوي؛ مفاهيم و چالشها ،سال اول ،شماره اول.
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ســامت :بررســي شــاخصههای فرهنــگ اســامي جهــت تأمیــن ســامت فــردي و اجتماعــي از منظــر قرآن
كريم ،ســال هفتــم ،شــماره ا ّول.
ســامت :شناســایی و رتبــه بنــدی حیطههــای پژوهشــی در حــوزه مطالعــات میــان رشــتهای قرآن و ســامت،
سال هشــتم ،شــماره اول.
سالمت :منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و سالمت ،سال هشتم ،شماره دوم.
ســامت :موانــع رویکــرد تربیــت اجتماعــی در حــوزهی رفتــار در بســتر تحقق ســامت جامعه از منظــر قرآن
کریم ،ســال هفتــم ،شــماره ا ّول.
ســامتی :بررســی راهکارهــای اســتفاده از اوقــات فراغــت در قــرآن و روایــات و اثــر آن بــر ســامت ،ســال
ششــم ،شــماره دوم.
ســلول  T /کمکــی ( :)CD4+اثربخشــی معنــا درمانــی تــوأم بــا تــاوت قــرآن و دعــا بر افســردگی و ســلول /
 Tکمکی (،)CD4+ســال ســوم ،شــماره دوم.
ســمنتیک (معناشناســی) :ویژگیهــای ممتــاز واژهی اهلل از منظــر معناشــناختی و خوشنویســی ،ســال هفتــم،
شــماره دوم.
سنت اجتماعی :بنیانهای نظری جامعهشناسی در قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
سنت اسالمی :مکان و مسکن در منظر اسالم ،سال اول ،شماره سوم.
سنت محوری :رابطه قرآن با روایات ،سال دوم ،شماره پنجم.
سنت :رابطه قرآن با روایات ،سال دوم ،شماره پنجم.
سنت :زمینههای حقوق تجارت الکترونیک در قرآن و سنت ،سال دوم ،شماره پنجم.
ســندرم تونــل كارپ :دعــا درمانی:كاربردآيــات فاتحهالكتــاب و ســورههای توحيــد و قــدر در مبتالیــان بــه
ســندرم تونــل کارپ ،ســال اول ،شــماره دوم.
سوره اسرا :تأویل آيه  82سوره اسراء در رابطه با دعا و درمان ،سال اول ،شماره اول.
ســوره الرحمــن :بررســی حكمــت عناصــر منظــر در بهشــت قرآنــي بــا تأکیــد بــر ســوره مباركــه الرحمــن،
ســال اول ،شــماره اول.
ســوره انســان :تجلــي مفاهيــم قرآنــی در بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد بــر ســوره انســان( نمونــه مــوردی :بــاغ دولــت
آبــاد یــزد) ،ســال چهــارم ،شــماره ا ّول .بهشــت قرآنــی :تجلــي مفاهيــم قرآنــی در بــاغ ایرانی بــا تأکید بر ســوره
انســان( نمونــه مــوردی :بــاغ دولــت آبــاد یــزد) ،ســال چهــارم ،شــماره ا ّول.
سور ه شناسی :مکان ،زمان ،رؤیا و شخصیت در سوره یوسف(ع) ،سال سوم ،شماره دوم.
ســوره فاتحهالكتــاب و ســوره توحيــد :دعــا درمانــي (قرائــت ســوره فاتحهالكتــاب و ســوره توحيــد) و
كيفيــت زندگــي در بيمــاران مولتيپــل اســكلروز (ام .اس) ،ســال اول ،شــماره اول.
ســوره مبارکــه الرحمــن :تجلــی آیــات قــرآن مجیــد در فــرش -بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد بــر ســوره الرحمــن،
ســال چهــارم ،شــماره دوم.
سوره یوسف :قصه؛ الگوی روایت تاریخی از منظر قرآنکریم ،سال دوم ،شماره چهارم.
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ســورههای قرآنــی :مطالعــه هفــت ســوره از جــزء سـیام قــرآن کریــم بــر پایــۀ دســتور نقشگــرای نظاممنــد
هلیدی ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
ســیاق حالیــه :بررســی تطبیقــی بافــت موقعیت(بــرون زبانــی)از دیــدگاه فــرث،هایمــز و لوئیــس بــا ســیاق
حالیــه ،ســال دوم ،شــماره چهــارم.
ش
شــاخصههای اجتماعــي :بررســي شــاخصههای فرهنــگ اســامي جهــت تأمیــن ســامت فــردي و اجتماعي
از منظــر قــرآن کریم ،ســال هفتــم ،شــماره ا ّول.
شــاخصههای فــردي :بررســي شــاخصههای فرهنــگ اســامي جهــت تأمیــن ســامت فــردي و اجتماعــي از
منظــر قــرآن کریم ،ســال هفتــم ،شــماره ا ّول.
شــادکامی و جهتگیــری مذهبــی :رابطــه امیــد ،شــادکامی و جهتگیــری مذهبــی بــا ســامت معنــوی
مربیــان قــرآن ،ســال پنجــم ،شــماره اول.
شادکامی :ارتباط آموزش قرآن کریم با شادکامی ،سال دوم ،شماره چهارم.
ت از دیــدگاه تئوریهای
شایستهســاالری :مقایســه ویژگیهــای مدیریــت از دیــدگاه قــرآن کریــم بــا مدیریـ 
غربي ،ســال اول ،شــماره دوم.
شــخصیت مــرزی :بررســی اثربخشــی آیههــای قــرآن و موســیقی بــر مبنــای گســیل الکتروفوتــون ،ســال
هشــتم ،شــماره اول.
شخصيت پردازي :واکاوی مؤلفههای روايي داستانهاي قرآن کريم ،سال دوم ،شماره پنجم.
شفا :بررسي کلمه «شفاء» در قرآن کریم بر اساس تفاسير تشيع و اهل سنت ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
شــناختدرمانــی :شــناخت درمانــی بــا اســتمداد از گزارههــای قرآنــی بــا تأکیــد بــر اضطــراب و افســردگی،
ســال ششــم ،شــماره دوم.
شناخت :بررسی تطبیقی ارزیابی شناختی در رویکرد روانشناسی شناختی و قرآن ،سال پنجم ،شماره اول.
شناخت :رابطه شناخت و هیجان در قرآن و روانشناسی ،سال هشتم ،شماره اول.
شناسههای شهر :شناسههای شهر در قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
شیطان :تحلیل فضاهای ذهنی گفتمان شیطان در قرآن ،سال هفتم ،شماره دوم.
ص
صفات عمران :شناسههای شهر در قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
ط
طــب اســامی :مفهــوم شناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســامی بــا تکیــه بــر آیــات و روایات ،ســال ششــم،
شماره اول.
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طبقات اجتماعي :منشأ طبقات اجتماعي و قرآن ،سال اول ،شماره اول.
طبیعت :بررسی ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی در قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
طفل :رهیافتهایی قرآني درباره حقوق کودک ،سال چهارم ،شماره دوم.
طالق :جامعهشناسی خانواده در قرآن کریم ،سال سوم ،شماره ا ّول.
طالئع :بینامتنی قرآن و حدیث در شعر شیعی طالئع بن ُرزِّیک ،سال سوم ،شماره ا ّول.
ع
عاطفه :رابطه شناخت و هیجان در قرآن و روانشناسی ،سال هشتم ،شماره اول.
عبارتهــای عربــی :بررســی تطبیقــی آیــات و احادیــث در گلســتان ســعدی و مرزباننامــه ،ســال هشــتم،
شــماره دوم.
عدالــت قضایــی :بررســی تطبیقــی جرائــم علیــه عدالــت قضایــی از دیــدگاه قــران و حقــوق کیفــری ایــران،
ســال اول ،شــماره ســوم.
عدالت :توسعه عدالت محور و الگوی ایرانی ـ اسالمی آن ،سال اول ،شماره سوم.
ت از دیــدگاه تئوریهــای غربي،
عدالــت :مقایســه ویژگیهــای مدیریــت از دیــدگاه قــرآن کریــم بــا مدیریـ 
سال اول ،شــماره دوم.
عرضــه حدیــث :واکاوی مبانــی مرجعیــت قــرآن در نقــد حدیــث بــر پایــه ســیره معصومــان (ع) ،ســال نهــم،
شــماره دوم
عــرف خــاص :مطالعــه تطبیقــی وجــوه تمایــز زبــان قــرآن و زبــان حدیــث ،بــا تأکیــد بــر زبانشناســی ،ســال
دوم ،شــماره چهــارم.
عصبشناســی :نقــش اراده آزاد در مقابــل تقدیــر از دیــدگاه قــرآن ،روانشناســی و عصبشناســی ،ســال
نهــم ،شــماره دوم.
عقایــد :موانــع رویکــرد تربیــت اجتماعــی در حــوزهی رفتــار در بســتر تحقــق ســامت جامعــه از منظــر قرآن
کریــم ،ســال هفتــم ،شــماره ا ّول.
عقل :عقل و عقل گرایی در فلسفه و قرآن ،سال اول ،شماره دوم.
عقلگرایی :عقل و عقل گرایی در فلسفه و قرآن ،سال اول ،شماره دوم.
علم و آیات معاد :گونهشناسی تبیینهای علمی از قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
علوم انسانی اسالمی :آسیبشناسی مطالعات بینرشتهای قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
علوم انسانیقرآنی :نظامسازیقرآنبنيان (مفاهيم اساسی ،راهبردها و فرايندها) ،سال نهم ،شماره اول.
علــوم پزشــکی :مفهــوم شناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســامی بــا تکیه بــر آیــات و روایات ،ســال ششــم،
شماره اول.
علــوم تربیتــی :شناســایی و رتبهبنــدی حیطههــای پژوهــش در حــوزه مطالعــات میانرشــتهای دانــش قرآنــی
و علــوم تربیتی ،ســال نهــم ،شــماره دوم.
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علوم شناختی :تحلیل فضاهای ذهنی گفتمان شیطان در قرآن ،سال هفتم ،شماره دوم.
علوم قرآن :بررسی و رتبهبندی علوم و معارف در قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
علوم :بررسی و رتبهبندی علوم و معارف در قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
علوم :شناسایی معیارهای زمینههای پژوهشی مطالعات میان رشتهای قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
عمــل صالــح :درآمــدی بــر هستانشناســی قرآنــی و تأثیــر آن بــر واژگان شــناختی بــا تأکیــد بــر مفهــوم عمل
صالح ،ســال هفتــم ،شــماره دوم.
عناصــر بــاغ دولــت آبــاد :تجلــي مفاهيــم قرآنــی در بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد بــر ســوره انســان( نمونــه مــوردی:
بــاغ دولــت آبــاد یــزد) ،ســال چهــارم ،شــماره ا ّول.
عناصــر منظــر :بررســی حكمــت عناصــر منظــر در بهشــت قرآنــي با تأکیــد بر ســوره مباركــه الرحمن ،ســال
اول ،شماره اول.
عوامل تربیت دینی :آسیبشناسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دختران ،سال هشتم ،شماره دوم.
عوامــل فســاد :فســاد اداری ،عوامــل و راهکارهــای مقابلــه بــا آن از منظــر آیــات و روایــات ،ســال چهــارم،
شــماره دوم.
عوامل :بررسی عوامل دستیابی به سالمت روان از منظر قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
ف
فارس :رویکردی نظری و عملی به هنر تصويرآفرینی قرآن ،سال سوم ،شماره دوم.
ـن در تأویــل رمــز و نقــش خیــال فعــال در فهــم متــون حکمــی
فاضلــي ،فيــروز :تحلیــل دیــدگاه هانــري ُكربـ َ
اســامي ،ســال ســوم ،شــماره ا ّول.
فتــح اهلل نجــارزادگان :بررســی تطبیقــی جرائــم علیــه عدالــت قضایــی از دیــدگاه قــران و حقــوق کیفــری
ایــران ،ســال اول ،شــماره ســوم.
فرانقــش اندیشــگانی :مطالعــه هفــت ســوره از جــزء سـیام قــرآن کریــم بر پایــۀ دســتور نقشگــرای نظاممند
هلیدی ،ســال چهارم ،شــماره دوم.
فرآینــد فعلــی :مطالعــه هفــت ســوره از جــزء س ـیام قــرآن کریــم بــر پایــۀ دســتور نقشگــرای نظاممنــد
هلیــدی ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
فــرث :بررســی تطبیقــی بافــت موقعیت(بــرون زبانــی)از دیــدگاه فرث،هایمــز و لوئیس با ســیاق حالیه ،ســال
دوم ،شــماره چهارم.
فــردوس :تجلــی آیــات قــرآن مجیــد در فــرش -بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد بــر ســوره الرحمــن ،ســال چهــارم،
شــماره دوم.
فــرش ایرانــی :تجلــی آیــات قــرآن مجیــد در فــرش -بــاغ ایرانــی بــا تأکید بــر ســوره الرحمن ،ســال چهــارم،
شماره دوم.
فرهنگ اسالمی :شناسههای شهر در قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
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فرهنــگ اســامي :بررســي شــاخصههای فرهنــگ اســامي جهــت تأمیــن ســامت فــردي و اجتماعــي از
منظــر قــرآن کریــم ،ســال هفتــم ،شــماره ا ّول.
فســاد اداری :فســاد اداری ،عوامــل و راهکارهــای مقابلــه بــا آن از منظــر آیــات و روایــات ،ســال چهــارم،
شــماره دوم.
فضا ساز :تحلیل فضاهای ذهنی گفتمان شیطان در قرآن ،سال هفتم ،شماره دوم.
فضاي ذهني :تحلیل فضاهای ذهنی گفتمان شیطان در قرآن ،سال هفتم ،شماره دوم.
فقر :تأمین بهداشت رواني اقتصاد و تقویت آن از منظر آموزههای ديني ،سال دوم ،شماره چهارم.
فقه امامیه :نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه ،سال نهم ،شماره دوم.
فقه اهل سنت :نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه ،سال نهم ،شماره دوم.
فکر :هنرهای چهارگانه سبک زندگی مؤمنانه با تکیه ب ر آموزههای رضوی ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
فلسفه :عقل و عقل گرایی در فلسفه و قرآن ،سال اول ،شماره دوم.
فمینیســم :بررســی تفاوتهــای جنســيتي زنــان و مــردان در دو دیــدگاه قــرآن مجیــد و فمینیســم ،ســال اول،
شــماره اول.
فناوری اطالعات :آسیبشناسی مطالعات بینرشتهای قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
فوکونیه :تحلیل فضاهای ذهنی گفتمان شیطان در قرآن ،سال هفتم ،شماره دوم.
ق
قانونمندی جامعه :بنیانهای نظری جامعهشناسی در قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
قــدرت ســخت :نظریه«قــدرت نــرم» در قــرآن کریــم؛ مطالعــه تطبیقــی گفتمــان اســامی و غــرب ،ســال
ششــم ،شــماره اول.
قــدرت نــرم :نظریه«قــدرت نــرم» در قــرآن کریــم؛ مطالعــه تطبیقــی گفتمــان اســامی و غــرب ،ســال ششــم،
شــماره اول.
قرآن پژوهی :نقد و بررسی رویکرد تحقیق موضوعی در قرآن کریم ،سال ششم ،شماره اول.
قــرآن کریــم :اثربخشــی اســتماع بــه آوای قــرآن کریــم در بهبــود افســردگی زنــان نابــارور ،ســال ششــم،
شــماره اول.
قرآن کریم :بازنمایی ماهیت زیبایی شناسی از دیدگاه قرآن و حدیث ،سال پنجم ،شماره اول.
قــرآن کریــم :بررســی روش و راهبردهــای تحقیــق در مطالعــات میانرشــتهای قــرآن کریــم (نمونــه مــوردی:
ارتبــاط معمــاری بــا قــرآن کریم) ،ســال پنجــم ،شــماره اول.
قــرآن کریــم :جهــاد؛ مقولـهای فرهنگــی اعتقــادی در چارچــوب ســبک زندگــی اســامی ،ســال چهــارم،
شــماره ا ّول.
قرآن کریم :قرآن کریم چشمه سار زیبایی شناسی ،سال اول ،شماره سوم.
قرآن کریم :قرآن کریم و کثرت گرایی دینی ،سال اول ،شماره سوم.
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قرآن کریم :قرآن کریم و مهندسی اجتماعی ،سال اول ،شماره سوم.
قرآن کریم :کانون کنترل انسان در قرآن با تأکید بر مفهوم جبر و اختیار ،سال چهارم ،شماره ا ّول.
قــرآن کریــم:مبانــی معرفتشــناختی مطالعــات میانرشــتهای قــرآن کریــم و روانشناســی ،ســال هشــتم،
شــماره اول.
قــرآن کریــم :نگرشــی روانشــناختی ،اگزیستانسیالیســتی و قرآنــی بــه مقولــه «همرنگــی بــا جماعــت ،ســال
چهــارم ،شــماره دوم.
قــرآن کريــم :بررســی جایــگاه آواهــا در حرکــت بخشــی بــه تصاویــر ادبــی صحنههــای قیامــت در قــرآن
کریــم ،ســال چهــارم ،شــماره ا ّول.
قــرآن مجیــد :بررســی تفاوتهــای جنســيتي زنــان و مــردان در دو دیــدگاه قــرآن مجیــد و فمینیســم ،ســال
اول ،شــماره اول.
قــرآن مجیــد :تجلــی آیــات قــرآن مجیــد در فــرش -بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد بــر ســوره الرحمن ،ســال چهــارم،
شماره دوم.
قــرآن مجیــد :مرتبهبنــدی معمــاری متناســب بــا ســاختار وجــودی انســان بــر اســاس آموزههــای قــرآن و
حکمــت اســامی ،ســال چهــارم ،شــماره ا ّول.
قرآن محوری :رابطه قرآن با روایات ،سال دوم ،شماره پنجم.
قرآن و حدیث :بررسی تطبیقی آیات و احادیث در گلستان سعدی و مرزباننامه ،سال هشتم ،شماره دوم.
قــرآن و حدیــث :فســاد اداری ،عوامــل و راهکارهــای مقابلــه بــا آن از منظــر آیــات و روایــات ،ســال چهــارم،
شماره دوم.
قرآن و حقوق :منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و حقوق ،سال نهم ،شماره دوم.
قرآن و روایات :آسیبشناسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دختران ،سال هشتم ،شماره دوم.
قرآن و علم :کتابشناسی قرآن و علوم طبیعی ،سال هشتم ،شماره اول.
قرآن و علوم طبیعی :کتابشناسی قرآن و علوم طبیعی ،سال هشتم ،شماره اول.
قرآن :اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد قرآنی ،سال هشتم ،شماره دوم.
قرآن :امر به معروف و نهی از منکر از منظر دین و شرایط اقامه آن ،سال سوم ،شماره دوم.
قرآن :آرامش حقیقی از دیدگاه قرآن ،سال ششم ،شماره دوم.
قرآن :بررسی اثربخشی آیههای قرآن و موسیقی بر مبنای گسیل الکتروفوتون ،سال هشتم ،شماره اول.
قرآن :بررسی ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی در قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
قرآن :بررسی بافتهای تأثیر گذار در ارتباط میان فردی از دیدگاه قرآن ،سال سوم ،شماره ا ّول.
قرآن :بررسی تطبیقی ارزیابی شناختی در رویکرد روانشناسی شناختی و قرآن ،سال پنجم ،شماره اول.
قــرآن :بررســی تطبیقــی جرائــم علیــه عدالــت قضایــی از دیــدگاه قــران و حقــوق کیفــری ایــران ،ســال اول،
شــماره ســوم.
قرآن :بررسی حكمت و زیبایی قصه يوسف(ع) در قرآن كريم ،سال اول ،شماره اول.
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قــرآن :بررســی راهکارهــای اســتفاده از اوقــات فراغــت در قــرآن و روایــات و اثــر آن بــر ســامت ،ســال
ششــم ،شــماره دوم.
قــرآن :بررســی عوامــل بازدارنــده بــه ثمــر رســیدن رنــج و تــاش و نقــش آن در ســامت روان بــا تأکیــد بــر
قــرآن کریــم ،ســال ششــم ،شــماره دوم.
قرآن :بررسی و رتبهبندی علوم و معارف در قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
قــرآن :بررســي تأثیــر آمــوزش مهارتهــای زندگــی بــا رویکــرد قرآنــی بــر افســردگی دانشــجويان ،ســال
اول ،شــماره اول.
قرآن :بررسي کلمه «شفاء» در قرآن کریم بر اساس تفاسير تشيع و اهل سنت ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
قرآن :بینامتنی اشعار عبدالوهاب البیاتی با قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
قرآن :بینامتنی قرآن و حدیث در شعر شیعی طالئع بن ُرزِّیک ،سال سوم ،شماره ا ّول.
قرآن :بینامتنی قرآنی در مقامات ناصیف یازجی ،سال دوم ،شماره پنجم.
قرآن :تأمین بهداشت رواني اقتصاد و تقویت آن از منظر آموزههای ديني ،سال دوم ،شماره چهارم.
قرآن :تأویل آيه  82سوره اسراء در رابطه با دعا و درمان ،سال اول ،شماره اول.
قــرآن :جســتاری در نظــام آفرینــش جنیــن در قــرآن؛ واکاوی مرحلــه نخســت رشــد و تکامــل جنیــن ،ســال
اول ،شــماره ســوم.
قرآن :حرمت خودکشی در قرآن و سنت و راهکارهای قرآنی برای پیشگیری آن ،سال پنجم ،شماره اول.
قرآن :خانواده و کارکرد تربیتی آن در قرآن و روایات ،سال هشتم ،شماره دوم.
قرآن :خواب و بیداری به عنوان یکی از ارکان حفظ الصحة در قرآن کریم ،سال ششم ،شماره دوم.
قــرآن :درآمــدی بــر هستانشناســی قرآنــی و تأثیــر آن بــر واژگان شــناختی بــا تأکید بــر مفهوم عمــل صالح،
ســال هفتم ،شــماره دوم.
قرآن :رابطه شناخت و هیجان در قرآن و روانشناسی ،سال هشتم ،شماره اول.
قرآن :رابطه قرآن با روایات ،سال دوم ،شماره پنجم.
قرآن :رهیافتهایی قرآني درباره حقوق کودک ،سال چهارم ،شماره دوم.
قرآن :زمینههای حقوق تجارت الکترونیک در قرآن و سنت ،سال دوم ،شماره پنجم.
قــرآن :شــناخت درمانــی بــا اســتمداد از گزارههــای قرآنــی بــا تأکیــد بــر اضطراب و افســردگی ،ســال ششــم،
شماره دوم.
قرآن :شناسایی معیارهای زمینههای پژوهشی مطالعات میان رشتهای قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
قــرآن :شناســایی و رتبــه بنــدی حیطههــای پژوهشــی در حــوزه مطالعــات میــان رشــتهای قــرآن و ســامت،
ســال هشــتم ،شــماره اول.
قرآن :عقل و عقل گرایی در فلسفه و قرآن ،سال اول ،شماره دوم.
قرآن :مراحل رشد جنین از منظر قرآن ،سال اول ،شماره دوم.
قرآن :مطالعه تطبیقی وجوه تمایز زبان قرآن و زبان حدیث ،با تأکید بر زبانشناسی ،سال دوم ،شماره چهارم.
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قرآن :مقایسهای از دیدگاه هگلیان جوان و برخی مفسران قرآن ،سال دوم ،شماره چهارم.
قرآن :منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و سالمت ،سال هشتم ،شماره دوم.
قرآن :منشا طبقات اجتماعي و قرآن ،سال اول ،شماره اول.
قرآن :مواجهه با مرگ از ديدگاه قرآن و روانشناسی ،سال دوم ،شماره چهارم.
قرآن :نظریه«قدرت نرم» در قرآن کریم؛ مطالعه تطبیقی گفتمان اسالمی و غرب ،سال ششم ،شماره اول.
قرآن :واکاوی مؤلفههای روايي داستانهاي قرآن کريم ،سال دوم ،شماره پنجم.
قرآنپژوهــی :موانــع ترمینولوژیــک همــکاری میانرشــتهای تاریــخ بــا مطالعات قرآنــی و راهــکار برونرفت
از آن ،ســال هفتم ،شــماره دوم.
قرآن کریم :بررسی عوامل دستیابی به سالمت روان از منظر قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
قــرآن کریــم :بررســي شــاخصههای فرهنــگ اســامي جهــت تأمیــن ســامت فــردي و اجتماعــي از منظــر
قــرآنكريــم ،ســال هفتــم ،شــماره ا ّول.
قرآنکریــم :ظرفیتهــای معمــاری متناســب بــا مفهــوم کیفیــت زندگــی انســان در قــرآن ،ســال چهــارم،
شــماره دوم.
قرآنکریم :قصه؛ الگوی روایت تاریخی از منظر قرآنکریم ،سال دوم ،شماره چهارم.
قــرآن کریــم :موانــع رویکــرد تربیــت اجتماعــی در حــوزهی رفتــار در بســتر تحقــق ســامت جامعــه از منظر
قــرآن کریــم ،ســال هفتــم ،شــماره ا ّول.
قصــد :آموزههــاي قرآنــي و نقــش نورونهــاي آينـهاي مغــز در اثبــات اثــر مشــاهده و نيــت در ايجــاد رفتــار
متقابــل ،ســال اول ،شــماره دوم.
قصه يوسف :بررسی حكمت و زیبایی قصه يوسف(ع) در قرآن كريم ،سال اول ،شماره اول.
قلب :نقش سالمت قلب در سبک زندگی از منظر قرآن کریم ،سال ششم ،شماره دوم.
قیامــت :بررســی جایــگاه آواهــا در حرکــت بخشــی بــه تصاویــر ادبــی صحنههــای قیامــت در قــرآن کریــم،
ســال چهــارم ،شــماره ا ّول.
ک
کارت امتیازی متوازن :توسعه عدالت محور و الگوی ایرانی ـ اسالمی آن ،سال اول ،شماره سوم.
کارکردهای خانواده :جامعهشناسی خانواده در قرآن کریم ،سال سوم ،شماره ا ّول.
کانون کنترل :کانون کنترل انسان در قرآن با تأکید بر مفهوم جبر و اختیار ،سال چهارم ،شماره ا ّول.
کتابشناسی :کتابشناسی قرآن و علوم طبیعی ،سال هشتم ،شماره اول.
کتــب درســی هدیههــای آســمان و فارســی :بررســی فراوانــی مؤلفههــای انگیــزه پیشــرفت در کتابهــای
ابتدایــی بــا تأکیــد بــر آموزههــای قــرآن و تفاســیر،ســال نهــم ،شــماره اول.
الکترودیاگنــوز :دعــا درمانی:کاربــرد آیــات فاتحهالكتــاب و ســورههای توحيــد و قــدر در مبتالیــان بــه
ســندرم تونــل کارپ ،ســال اول ،شــماره دوم.
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کثرت گرایی دینی :قرآن کریم و کثرت گرایی دینی ،سال اول ،شماره سوم.
کدوبن :علت رویش شجرهای از «یقطین» کنار بدن یونس نبی(ع) ،سال دوم ،شماره چهارم.
کدوی قلیانی :علت رویش شجرهای از «یقطین» کنار بدن یونس نبی(ع) ،سال دوم ،شماره چهارم.
کودک :رهیافتهایی قرآني درباره حقوق کودک ،سال چهارم ،شماره دوم.
کیفیــت زندگــی :ظرفیتهــای معمــاری متناســب بــا مفهــوم کیفیــت زندگی انســان در قــرآن ،ســال چهارم،
شماره دوم.
كيفيــت زندگــي :دعــا درمانــي (قرائــت ســوره فاتحهالكتــاب و ســوره توحيد) و كيفيــت زندگــي در بيماران
مولتيپل اســكلروز (ام .اس) ،ســال اول ،شــماره اول.
گ
گــردش :بررســی راهکارهــای اســتفاده از اوقــات فراغــت در قــرآن و روایــات و اثــر آن بــر ســامت ،ســال
ششــم ،شــماره دوم.
گروههــای قرآنــی :مطالعــه تطبیقــی معیارهــای گــروه بنــدی در جامعهشناســی و ســه ســوره ا ّول قــرآن
کریــم ،ســال ســوم ،شــماره ا ّول.
گزاره :جستاری درباره رابطه گزارههای تاریخی قرآن با گزارههای علم تاریخ ،سال اول ،شماره دوم.
گزارههــاي تاريخــي قــرآن :جســتاری دربــاره رابطــه گزارههــای تاریخــی قــرآن بــا گزارههــای علــم تاریــخ،
سال اول ،شــماره دوم.
گزارههــاي علــم تاريــخ :جســتاری دربــاره رابطــه گزارههــای تاریخــی قــرآن بــا گزارههــای علــم تاریــخ،
ســال اول ،شــماره دوم.
گســیل الکتروفوتــون :بررســی اثربخشــی آیههــای قــرآن و موســیقی بــر مبنــای گســیل الکتروفوتــون ،ســال
هشــتم ،شــماره اول.
گفتگو :واکاوی مؤلفههای روايي داستانهاي قرآن کريم ،سال دوم ،شماره پنجم.
گلستان :بررسی تطبیقی آیات و احادیث در گلستان سعدی و مرزباننامه ،سال هشتم ،شماره دوم.
گونههای تفسیر علمی :گونهشناسی تبیینهای علمی از قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
ل
لویــس :بررســی تطبیقــی بافــت موقعیت(بــرون زبانــی)از دیــدگاه فــرث،هایمــز و لوئیــس بــا ســیاق حالیــه،
ســال دوم ،شــماره چهــارم.
و
ویژگیهای ممتاز واژهی اهلل از منظر معناشناختی و خوشنویسی ،سال هفتم ،شماره دوم.
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م
ماء  /آب :تأویل آيه  82سوره اسراء در رابطه با دعا و درمان ،سال اول ،شماره اول.
مــادر و کــودک :مقایســه نظریــه روانشــناختی بالبــی بــا تعالیــم اســام در ارتبــاط بــا نقــش مــادر در تربیــت
کــودک ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
ماهیت زیبایی :بازنمایی ماهیت زیبایی شناسی از دیدگاه قرآن و حدیث ،سال پنجم ،شماره اول.
مبانی:مبانی معرفتشناختی مطالعات میانرشتهای قرآن کریم و روانشناسی ،سال هشتم ،شماره اول.
مباني نظامسازي :نظامسازيقرآنبنيان؛ چيستي ،چرايي و چگونگي ،سال نهم ،شماره اول.
ـن در تأویــل رمــز و نقــش خیــال فعــال در فهــم متــون حکمــی
متــون حکمــی :تحلیــل دیــدگاه هانــري ُكربـ َ
اســامي ،ســال ســوم ،شــماره ا ّول.
مدل :مطالعه تطبیقی اقناع در مدل یادگیری و مدل قرآن ،سال ششم ،شماره اول.
ت از دیــدگاه تئوریهــای
مدیــر مطلــوب :مقایســه ویژگیهــای مدیریــت از دیــدگاه قــرآن کریــم بــا مدیریـ 
غربي ،ســال اول ،شــماره دوم.
مدیریت اسالمی :بررسی رویکردهای نظری به مدیریت اسالمی ،سال اول ،شماره دوم.
ت از دیــدگاه
مدیریــت اســامی :مقایســه ویژگیهــای مدیریــت از دیــدگاه قــرآن کریــم بــا مدیریــ 
تئوریهــای غربــي ،ســال اول ،شــماره دوم.
مدیریت در اسالم :بررسی رویکردهای نظری به مدیریت اسالمی ،سال اول ،شماره دوم.
مذهــب :حرمــت خودکشــی در قــرآن و ســنت و راهکارهــای قرآنــی بــرای پیشــگیری آن ،ســال پنجــم،
شــماره اول.
مذهبی بودن :سالمت معنوي؛ مفاهيم و چالشها ،سال اول ،شماره اول.
مراحــل رشــد :جســتاری در نظــام آفرینــش جنیــن در قــرآن؛ واکاوی مرحله نخســت رشــد و تکامــل جنین،
ســال اول ،شــماره سوم.
مربیــان قــرآن :رابطــه امیــد ،شــادکامی و جهتگیــری مذهبــی بــا ســامت معنــوی مربیــان قــرآن ،ســال
پنجــم ،شــماره اول.
مرجعیــت قــرآن :واکاوی مبانــی مرجعیــت قــرآن در نقــد حدیــث بــر پایــه ســیره معصومــان (ع) ،ســال نهــم،
شــماره دوم.
مردن :مواجهه با مرگ از ديدگاه قرآن و روانشناسی ،سال دوم ،شماره چهارم.
مرزباننامه :بررسی تطبیقی آیات و احادیث در گلستان سعدی و مرزباننامه ،سال هشتم ،شماره دوم.
مرگ :مواجهه با مرگ از ديدگاه قرآن و روانشناسی ،سال دوم ،شماره چهارم.
مسائل نظامسازي :نظامسازيقرآنبنيان؛ چيستي ،چرايي و چگونگي ،سال نهم ،شماره اول.
مسکن اسالمی :مکان و مسکن در منظر اسالم ،سال اول ،شماره سوم.
مســکن ســنتی :بازشناســی مؤلفههــای هویتــی مســکن ســنتی بــر اســاس آیــات قــرآن و روایــات ائمــه
معصومیــن ،ســال ســوم ،شــماره دوم.

130

مشارکت اجتماعی :سرمایه اجتماعی در اسالم ،سال سوم ،شماره ا ّول.
مضامیــن مشــترک :بررســی تطبیقــی آیــات و احادیــث در گلســتان ســعدی و مرزباننامــه ،ســال هشــتم،
شــماره دوم.
مطالعــات بینرشــتهای قــرآن کریــم :آسیبشناســی مطالعــات بینرشــتهای قــرآن کریــم ،ســال چهــارم،
شــماره دوم.
مطالعــات میــان رشــتهای :ســازوکار (فراینــد و روششناســی) پژوهــش میانرشــتهایقــرآن کریم ،ســال نهم،
شماره اول.
مطالعــات میــان رشــتهای :شناســایی و رتبــه بنــدی حیطههــای پژوهشــی در حــوزه مطالعــات میــان رشــتهای
قــرآن و ســامت ،ســال هشــتم ،شــماره اول.
مطالعــات میانرشــتهای :بررســی روش و راهبردهــای تحقیــق در مطالعــات میانرشــتهای قرآن کریــم (نمونه
مــوردی :ارتبــاط معمــاری بــا قرآن کریم) ،ســال پنجــم ،شــماره اول.
مطالعــات میانرشــتهای:مبانــی معرفتشــناختی مطالعــات میانرشــتهای قــرآن کریــم و روانشناســی ،ســال
هشتم ،شــماره اول.
مطالعات میانرشتهای :منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و حقوق ،سال نهم ،شماره دوم.
مطالعات میانرشتهای :منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و سالمت ،سال هشتم ،شماره دوم.
مطالعه تطبیقی :مطالعه تطبیقی اقناع در مدل یادگیری و مدل قرآن ،سال ششم ،شماره اول.
مطالعــۀ میانرشــتهای :موانــع ترمینولوژیــک همــکاری میانرشــتهای تاریــخ بــا مطالعــات قرآنــی و راهــکار
برونرفــت از آن ،ســال هفتــم ،شــماره دوم.
معاد :بررسی ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی در قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
معارفقرآنی :الگوی نظامسازی سیاسیقرآنی ،سال نهم ،شماره اول.
معــارف قرآنــی :شناســایی و رتبهبنــدی حیطههــای پژوهــش در حــوزه مطالعــات میانرشــتهای دانــش
قرآنــی و علــوم تربیتــی ،ســال نهــم ،شــماره دوم.
معــارف :بررســی و رتبهبنــدی علــوم و معــارف در قــرآن کریــم ،ســال هفتــم ،شــماره دوم.
معارف قرآنی :بررسی و رتبهبندی علوم و معارف در قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
معرفتشــناختی:مبانــی معرفتشــناختی مطالعــات میانرشــتهای قــرآن کریــم و روانشناســی ،ســال هشــتم،
شماره اول.
معمــاری :بررســی روش و راهبردهــای تحقیــق در مطالعــات میانرشــتهای قــرآن کریــم (نمونــه مــوردی:
ارتبــاط معمــاری بــا قــرآن کریــم) ،ســال پنجــم ،شــماره اول.
معماری :ظرفیتهای معماری متناسب با مفهوم کیفیت زندگی انسان در قرآن ،سال چهارم ،شماره دوم.
معمــاری :مرتبهبنــدی معمــاری متناســب بــا ســاختار وجــودی انســان بــر اســاس آموزههــای قــرآن و حکمت
اســامی ،ســال چهارم ،شــماره ا ّول.
معنــا درمانــی تــوأم بــا تــاوت قــرآن و دعــا :اثربخشــی معنــا درمانــی تــوأم بــا تــاوت قــرآن و دعــا بــر
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افســردگی و ســلول  T /کمکــی (،)CD4+ســال ســوم ،شــماره دوم.
معنــا درمانــی فرانــکل :اثربخشــی معنــا درمانــی قــرآن و معنــا درمانــی فرانــکل بــر ســامت روان و بهزیســتی
ذهنــی مــادران افســرده ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
معنــا درمانــی قــرآن :اثربخشــی معنــا درمانــی قــرآن و معنــا درمانــی فرانــکل بــر ســامت روان و بهزیســتی
ذهنــی مــادران افســرده ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
سازیقرآنی ،سال نهم ،شماره اول.
معنای نظامسازی :واکاوی رویکردهای موجود در خصوص نظام 
معنويت :سالمت معنوي؛ مفاهيم و چالشها ،سال اول ،شماره اول.
معیار:
معیارهــای جامعهشــناختی :مطالعــه تطبیقــی معیارهــای گروه بنــدی در جامعهشناســی و ســه ســوره ا ّول قرآن
کریم ،ســال ســوم ،شــماره ا ّول.
معیارهــای قرآنــی :مطالعــه تطبیقــی معیارهــای گروه بنــدی در جامعهشناســی و ســه ســوره ا ّول قــرآن کریم،
سال ســوم ،شــماره ا ّول.
مفهوم سازی :تحلیل فضاهای ذهنی گفتمان شیطان در قرآن ،سال هفتم ،شماره دوم.
مقابلــه سیســتمی :فســاد اداری ،عوامــل و راهکارهــای مقابلــه بــا آن از منظــر آیــات و روایــات ،ســال چهــارم،
شــماره دوم.
مقطــع تحصیلــی ابتدایــی :شناســایی و تحلیــل خألهــاي موجــود در پژوهشهــای انجــام شــده در زمینــه
آمــوزشقــرآن ،ســال هشــتم ،شــماره دوم.
مکاتب تفسیری :نقد و بررسی رویکرد تحقیق موضوعی در قرآن کریم ،سال ششم ،شماره اول.
منابع نظامسازي :نظامسازيقرآنبنيان؛ چيستي ،چرايي و چگونگي ،سال نهم ،شماره اول.
منبعشناسی :منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و حقوق ،سال نهم ،شماره دوم.
منبعشناسی :منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و سالمت ،سال هشتم ،شماره دوم.
منشأ طبقات :منشأ طبقات اجتماعي و قرآن ،سال اول ،شماره اول.
موانــع ترمینولوژیــک :موانــع ترمینولوژیــک همــکاری میانرشــتهای تاریــخ بــا مطالعــات قرآنــی و راهــکار
برونرفــت از آن ،ســال هفتــم ،شــماره دوم.
موانع :بررسی عوامل دستیابی به سالمت روان از منظر قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
موانــع :موانــع رویکــرد تربیــت اجتماعــی در حــوزهی رفتــار در بســتر تحقــق ســامت جامعــه از منظــر قــرآن
کریــم ،ســال هفتــم ،شــماره ا ّول.
موســیقی :بررســی اثربخشــی آیههــای قــرآن و موســیقی بــر مبنــای گســیل الکتروفوتــون ،ســال هشــتم،
شــماره اول.
مهارتهای زندگی :اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد قرآنی ،سال هشتم ،شماره دوم.
مهارتهــای زندگــی :بررســي تأثیــر آمــوزش مهارتهــای زندگــی بــا رویکــرد قرآنــی بــر افســردگی
دانشــجويان ،ســال اول ،شــماره اول.
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مهندســی اجتماعــی بــا گرایــش قرآنــی :نقــدی بــر مقالـ ه «قــرآن کریــم و مهندســی اجتماعــی» ،ســال دوم،
شــماره پنجــم.
مهندسی اجتماعی :قرآن کریم و مهندسی اجتماعی ،سال اول ،شماره سوم.
مهندسی اجتماعی :نقدی بر مقال ه«قرآن کریم و مهندسی اجتماعی» ،سال دوم ،شماره پنجم.
مهندسی فرهنگی :تربیت اسالمی (گذر اهداف کلی به اهداف رفتاری) ،سال اول ،شماره سوم.
مؤلفــه :بازشناســی مؤلفههــای هویتــی مســکن ســنتی بــر اســاس آیــات قــرآن و روایــات ائمــه معصومیــن،
ســال ســوم ،شــماره دوم.
میــان رشــتهای :شناســایی معیارهــای زمینههــای پژوهشــی مطالعــات میــان رشــتهای قــرآن کریم ،ســال هفتم،
شماره دوم.
میانرشــتهای :شناســایی و رتبهبنــدی حیطههــای پژوهــش در حــوزه مطالعــات میانرشــتهای دانــش قرآنــی
و علــوم تربیتی ،ســال نهــم ،شــماره دوم.
ن
ناصيف يازجی :بینامتنی قرآنی در مقامات ناصیف یازجی ،سال دوم ،شماره پنجم.
نجات :قرآن کریم و کثرت گرایی دینی ،سال اول ،شماره سوم.
نطفــه :جســتاری در نظــام آفرینــش جنیــن در قــرآن؛ واکاوی مرحلــه نخســت رشــد و تکامــل جنیــن ،ســال
اول ،شــماره ســوم.
سازیقرآنی ،سال نهم ،شماره اول.
نظام فقهی :واکاوی رویکردهای موجود در خصوص نظام 
نظام :بررسی ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی در قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
نظامسازیقرآنبنیان :نظامسازيقرآنبنيان؛ چيستي ،چرايي و چگونگي ،سال نهم ،شماره اول.
سازیقرآنی ،سال نهم ،شماره اول.
نظامسازیقرآنی :واکاوی رویکردهای موجود در خصوص نظام 
نظامسازی :نظامسازیقرآنبنيان (مفاهيم اساسی ،راهبردها و فرايندها) ،سال نهم ،شماره اول.
نظامهای اجتماعی :الگوی نظامسازی سیاسیقرآنی ،سال نهم ،شماره اول.
نظامهای اقتصادی :الگوی نظامسازی سیاسیقرآنی ،سال نهم ،شماره اول.
نظامهای سیاسی :الگوی نظامسازی سیاسیقرآنی ،سال نهم ،شماره اول.
نظریــه بالبــی :مقایســه نظریــه روانشــناختی بالبــی بــا تعالیــم اســام در ارتبــاط بــا نقــش مــادر در تربیــت
کــودک ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
نظریه پردازی دینی :تربیت اسالمی (گذر اهداف کلی به اهداف رفتاری) ،سال اول ،شماره سوم.
نظریه رشد :بررسی رویکردهای نظری به مدیریت اسالمی ،سال اول ،شماره دوم.
نظريهپــردازیقرآنبنيــان :نظامســازیقرآنبنيــان (مفاهيــم اساســی ،راهبردهــا و فرايندهــا) ،ســال نهــم،
شــماره اول.
نعمــت :تجلــي مفاهيــم قرآنــی در بــاغ ایرانــی بــا تأکید بر ســوره انســان( نمونــه مــوردی :بــاغ دولتآبادیزد)،
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ســال چهارم ،شــماره ا ّول.
نقد علمی :نقدی بر مقال ه «قرآن کریم و مهندسی اجتماعی» ،سال دوم ،شماره پنجم.
نقــد قرآنمحــور حدیــث :واکاوی مبانــی مرجعیــت قــرآن در نقــد حدیــث بــر پایــه ســیره معصومــان (ع)،
ســال نهــم ،شــماره دوم.
نقشه راه :توسعه عدالت محور و الگوی ایرانی ـ اسالمی آن ،سال اول ،شماره سوم.
نقــل بــه الفــاظ :مطالعــه تطبیقــی وجــوه تمایــز زبــان قــرآن و زبــان حدیــث ،بــا تأکیــد بــر زبانشناســی ،ســال
دوم ،شــماره چهــارم.
نکاح متعه :نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه ،سال نهم ،شماره دوم.
نورونهــای آینـهای :آموزههــای قرآنــي و نقــش نورونهــاي آينـهاي مغــز در اثبــات اثــر مشــاهده و نيــت در
ايجــاد رفتــار متقابل ،ســال اول ،شــماره دوم.
نهی از منکر :امر به معروف و نهی از منکر از منظر دین و شرایط اقامه آن ،سال سوم ،شماره دوم.
واقعــي بودن(حقيقــي بــودن) :جســتاری دربــاره رابطــه گزارههــای تاریخــی قــرآن بــا گزارههــای علــم
تاریــخ ،ســال اول ،شــماره دوم.
و
ويژگيهاي حكمت :بررسی حكمت و زیبایی قصه يوسف(ع) در قرآن كريم ،سال اول ،شماره اول.
ه
ُ
ـن در تأویــل رمــز و نقــش خیــال فعــال در فهــم متــون حکمــی
هانــری کربــن :تحلیــل دیــدگاه هانــري كربـ َ
اســامي ،ســال ســوم ،شــماره ا ّول.
هایمــز :بررســی تطبیقــی بافــت موقعیــت (بــرون زبانــی)از دیــدگاه فــرث،هایمــز و لوئیــس بــا ســیاق حالیــه،
ســال دوم ،شــماره چهــارم.
هدف غائی :تربیت اسالمی (گذر اهداف کلی به اهداف رفتاری) ،سال اول ،شماره سوم.
هستانشناســی :درآمــدی بــر هستانشناســی قرآنــی و تأثیــر آن بــر واژگان شــناختی بــا تأکیــد بــر مفهــوم
عمــل صالــح ،ســال هفتــم ،شــماره دوم.
هستیشناسی جامعه :بنیانهای نظری جامعهشناسی در قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
هگلیان :مقایسهای از دیدگاه هگلیان جوان و برخی مفسران قرآن ،سال دوم ،شماره چهارم.
همانندی :انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
همرنگــی بــا جماعــت :نگرشــی روانشــناختی ،اگزیستانسیالیســتی و قرآنی بــه مقوله «همرنگی بــا جماعت،
ســال چهارم ،شــماره دوم.
هندسه نیازهای بشری :قرآن کریم و مهندسی اجتماعی ،سال اول ،شماره سوم.
هنر :ویژگیهای ممتاز واژهی اهلل از منظر معناشناختی و خوشنویسی ،سال هفتم ،شماره دوم.

134

هنر :هنرهای چهارگانه سبک زندگی مؤمنانه با تکیه ب ر آموزههای رضوی ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
هویــت اســامی :بازشناســی مؤلفههــای هویتــی مســکن ســنتی بــر اســاس آیــات قــرآن و روایــات ائمــه
معصومیــن ،ســال ســوم ،شــماره دوم.
هویت مکانی :مکان و مسکن در منظر اسالم ،سال اول ،شماره سوم.
هیجان :رابطه شناخت و هیجان در قرآن و روانشناسی ،سال هشتم ،شماره اول.
ی
یقطین :علت رویش شجرهای از «یقطین» کنار بدن یونس نبی(ع) ،سال دوم ،شماره چهارم.
یونس :علت رویش شجرهای از «یقطین» کنار بدن یونس نبی(ع) ،سال دوم ،شماره چهارم.
 .3نمایه نویسندگان
ا
ابراهیمی ،فهیمه :رویکردی نظری و عملی به هنر تصويرآفرینی قرآن ،سال سوم ،شماره دوم.
اتفــاق ،ليــا :دعــا درمانی:کاربــرد آیــات فاتحهالكتــاب و ســورههای توحيــد و قــدر در مبتالیــان بــه ســندرم
تونــل کارپ ،ســال اول ،شــماره دوم.
احمدنــژاد ،مرضیــه الســادات :تجلــی آیــات قــرآن مجیــد در فرش-بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد بــر ســوره الرحمــن،
ســال چهــارم ،شــماره دوم.
احمــدی ،محمدحســن :تواتــر تاریخــی در حــوزه قــرآن و حدیــث (بــا تأکیــد بــر نقــد دیــدگاه خاورشناســان و
اخباریــان) ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
احمدیفــر ،مصطفــی :تأمیــن بهداشــت روانــي اقتصــاد و تقویــت آن از منظــر آموزههــای دينــي ،ســال دوم،
شــماره چهــارم.
اخــوت ،هانیــه :بازشناســی مؤلفههــای هویتــی مســکن ســنتی بر اســاس آیــات قــرآن و روایــات ائمــه معصومین،
سال ســوم ،شــماره دوم.
ارشی ،صادق :ویژگیهای ممتاز واژهی اهلل از منظر معناشناختی و خوشنویسی ،سال هفتم ،شماره دوم.
آزمــا ،كامــران :دعــا درمانی:کاربــرد آیــات فاتحهالكتــاب و ســورههای توحيــد و قــدر در مبتالیــان بــه ســندرم
تونــل کارپ ،ســال اول ،شــماره دوم.
استادی ،آسیه :منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و سالمت ،سال هشتم ،شماره دوم.
اســدی نــژاد ،ســید محمــد :اســتحقاق اجرتالمثــل مدیــر در اداره مــال غیــر از دیــدگاه قــرآن کریــم و حقــوق
ایــران ،ســال نهــم ،شــماره دوم.
اسدی ،مهدی :نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه ،سال نهم ،شماره دوم.
اســماعیلی صدرآبــادی ،مهــدی :بررســی و رتبهبنــدی علــوم و معــارف در قــرآن کریــم ،ســال هفتــم ،شــماره
دوم.
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اســمعیلی صدرآبــادی ،مهــدی :اثربخشــی معنــا درمانــی قــرآن و معنــا درمانــی فرانــکل بــر ســامت روان و
بهزیســتی ذهنــی مــادران افســرده ،ســال چهــارم ،شــماره دوم
اســمعیلی صدرآبــادی ،مهــدی :بررســی اثربخشــی تدبــر در آیــات قــرآن کریم بــر افزایش ســامت روان ،ســال
هفتم ،شــماره ا ّول.
اســمعیلی صدرآبــادی ،مهــدی :شناســایی و رتبــه بنــدی حیطههــای پژوهشــی در حــوزه مطالعات میان رشــتهای
قرآن و ســامت ،ســال هشــتم ،شــماره اول.
اســمعیلی صدرآبــادی ،مهــدی :منبعشناســی مطالعــات میانرشــتهای قــرآن و ســامت ،ســال هشــتم ،شــماره
دوم.
آشنا ،حسامالدین :مطالعه تطبیقی اقناع در مدل یادگیری و مدل قرآن ،سال ششم ،شماره اول.
افسری ،علی :سرمایه اجتماعی در اسالم ،سال سوم ،شماره ا ّول.
اكــرم جهانگيــر :آموزههــای قرآنــي و نقــش نورونهــاي آينـهاي مغــز در اثبــات اثــر مشــاهده و نيــت در ايجــاد
رفتــار متقابل ،ســال اول ،شــماره دوم.
آکوچکیــان ،احمــد :ســازوکار (فراینــد و روششناســی) پژوهــش میانرشــتهایقــرآن کریــم ،ســال نهــم،
شــماره اول.
آل طاها ،سید حسین :نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه ،سال نهم ،شماره دوم.
امرایــی ،محمدحســن :واکاوی تحلیلــی تعــادل ســاختاری تمییــز در ترجمــه فارســی حداد عــادل از قــرآن کریم
(مطالعــه موردپژوهــش :ســورههای اســراء و مریــم)،ســال هشــتم ،شــماره اول.
اميدواري ،سپيده :سالمت معنوي؛ مفاهيم و چالشها ،سال اول ،شماره اول.
امیــری ،جهانگیــر :واکاوی تحلیلــی تعــادل ســاختاری تمییــز در ترجمــه فارســی حــداد عــادل از قــرآن کریــم
(مطالعــه موردپژوهــش :ســورههای اســراء و مریــم)،ســال هشــتم ،شــماره اول.
امیــری ،ســید محمــد :بررســی تطبیقــی آیــات و احادیث در گلســتان ســعدی و مرزباننامه ،ســال هشــتم ،شــماره
دوم.
امیری ،نفیسه :عقل و عقل گرایی در فلسفه و قرآن ،سال اول ،شماره دوم.
انصــاری ،مجتبــی :تجلــی آیــات قــرآن مجیــد در فرش-بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد بــر ســوره الرحمن ،ســال چهــارم،
شماره دوم.
ایروانــی نجفــی ،مرتضــی :درآمــدی بــر هستانشناســی قرآنــی و تأثیــر آن بــر واژگان شــناختی بــا تأکیــد بــر
مفهــوم عمــل صالــح ،ســال هفتــم ،شــماره دوم.
ایزانلــو ،امیــد :بررســي کلمــه «شــفاء» در قــرآن کریــم بر اســاس تفاســير تشــيع و اهل ســنت ،ســال هفتم ،شــماره
ا ّول.
ایمان سعیدی :بازنمایی ماهیت زیبایی شناسی از دیدگاه قرآن و حدیث ،سال پنجم ،شماره اول.
ایمانیفر ،حمیدرضا :آسیبشناسی مطالعات بینرشتهای قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
ايمانیفر ،حميدرضا :مواجهه با مرگ از ديدگاه قرآن و روانشناسی ،سال دوم ،شماره چهارم.
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ب
بابايي مجرد ،حسين :نظامسازيقرآنبنيان؛ چيستي ،چرايي و چگونگي ،سال نهم ،شماره اول.
باربــاز اصفهانــی ،نجمــه :مقایســه نظریــه روانشــناختی بالبــی با تعالیــم اســام در ارتباط با نقــش مــادر در تربیت
کودک ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
باقری ،پرویز :زمینههای حقوق تجارت الکترونیک در قرآن و سنت ،سال دوم ،شماره پنجم.
باقری ،زهرا :خانواده و کارکرد تربیتی آن در قرآن و روایات ،سال هشتم ،شماره دوم.
بچــاری ،جعفــر :بررســی عوامــل بازدارنــده بــه ثمر رســیدن رنــج و تــاش و نقــش آن در ســامت روان با تأکید
بــر قــرآن کریم ،ســال ششــم ،شــماره دوم.
بختیــاری ،ابوالحســن :خــواب و بیــداری بــه عنــوان یکــی از ارکان حفــظ الصحــة در قــرآن کریــم ،ســال ششــم،
شــماره دوم.
بــرزو ،لیــا :شــناخت درمانــی بــا اســتمداد از گزارههــای قرآنــی بــا تأکیــد بــر اضطــراب و افســردگی ،ســال
ششــم ،شــماره دوم.
بستانی ،قاسم :مواجهه با مرگ از ديدگاه قرآن و روانشناسی ،سال دوم ،شماره چهارم.
بمانيــان ،محمدرضــا :بررســی ارتبــاط انســان بــا طبیعــت از منظــر معادشناســی در قــرآن کریــم ،ســال دوم،
شــماره پنجــم.
بمانیان ،محمدرضا :مکان و مسکن در منظر اسالم ،سال اول ،شماره سوم.
بهروزی ،مجتبی :واکاوی مؤلفههای روايي داستانهاي قرآن کريم ،سال دوم ،شماره پنجم.
بهمنی ،سعيد :نظامسازیقرآنبنيان (مفاهيم اساسی ،راهبردها و فرايندها) ،سال نهم ،شماره اول.
بیدهندی ،محمد :قرآن کریم و کثرت گرایی دینی ،سال اول ،شماره سوم.
بيژني ،مهدي :رهیافتهایی قرآني درباره حقوق کودک ،سال چهارم ،شماره دوم.
پ
پرچــم ،اعظــم :مقایســه نظریــه روانشــناختی بالبــی بــا تعالیم اســام در ارتبــاط با نقش مــادر در تربیــت کودک،
ســال چهارم ،شــماره دوم.
پروینی ،خلیل :مکان ،زمان ،رؤیا و شخصیت در سوره یوسف(ع) ،سال سوم ،شماره دوم.
پشوتنی زاده ،آزاده :مکان و مسکن در منظر اسالم ،سال اول ،شماره سوم.
پورجعفــر ،علــی :تجلــي مفاهيــم قرآنــی در بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد بــر ســوره انســان( نمونــه مــوردی :بــاغ دولــت
آبــاد یــزد) ،ســال چهــارم ،شــماره ا ّول.
پورجعفــر ،محمدرضــا :بررســی حكمــت عناصــر منظــر در بهشــت قرآنــي بــا تأکیــد بر ســوره مباركــه الرحمن،
ســال اول ،شــماره اول.
پورجعفــر ،محمدرضــا :تجلــي مفاهيــم قرآنــی در بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد بــر ســوره انســان( نمونــه مــوردی :بــاغ
دولــت آبــاد یــزد) ،ســال چهــارم ،شــماره ا ّول.
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پوررســتمی ،حامــد :هنرهــای چهارگانــه ســبک زندگــی مؤمنانــه بــا تکیــه بـ ر آموزههــای رضــوی ،ســال هفتم،
شماره ا ّول.
پورمحمــدی ،ســیده راضیــه :بررســی عوامــل بازدارنــده بــه ثمــر رســیدن رنــج و تــاش و نقــش آن در ســامت
روان بــا تأکیــد بــر قــرآن کریــم ،ســال ششــم ،شــماره دوم.
پورمحمدی ،سیده راضیه :نقش سالمت قلب در سبک زندگی از منظر قرآن کریم ،سال ششم ،شماره دوم.
پیروزفــر ،ســهیال :درآمــدی بــر هستانشناســی قرآنــی و تأثیــر آن بــر واژگان شــناختی بــا تأکیــد بر مفهــوم عمل
صالح ،ســال هفتــم ،شــماره دوم.
ت
تیمــوری اصــل ،یاســر :از خــود بیگانگــی :مقایسـهای از دیــدگاه هگلیــان جــوان و برخــی مفســران قــرآن ،ســال
دوم ،شــماره چهــارم.
ج
جانیپور ،محمد :مقولهای فرهنگی اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسالمی ،سال چهارم ،شماره ا ّول.
جدادی ،مریم :بررسی اثربخشی تدبر در آیات قرآن کریم بر افزایش سالمت روان ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
جعفــر زاده ،مهــدی :مفهــوم شناســی دانشــگاه علوم پزشــکی اســامی بــا تکیه بــر آیات و روایات ،ســال ششــم،
شماره اول.
جعفــری ،غالمرضــا :بررســی اثربخشــی آیههــای قــرآن و موســیقی بر مبنای گســیل الکتروفوتون ،ســال هشــتم،
شماره اول.
جعفریفــر ،زهــره :شناســایی و تحلیــل خألهــاي موجــود در پژوهشهــای انجــام شــده در زمینــه آمــوزش
قــرآن ،ســال هشــتم ،شــماره دوم.
جمــال عاشــوری :رابطــه امیــد ،شــادکامی و جهتگیــری مذهبــی بــا ســامت معنــوی مربیــان قــرآن ،ســال
پنجــم ،شــماره اول.
ـازیقرآنــی ،ســال نهــم ،شــماره
جمالــی گندمانــی ،احمــد :واکاوی رویکردهــای موجــود در خصــوص نظامسـ 
اول.
جمالــی گندمانــی ،احمــد :واکاوی مبانــی مرجعیــت قــرآن در نقــد حدیــث بــر پایــه ســیره معصومــان (ع) ،ســال
نهــم ،شــماره دوم.
جهانگيــر ،اكــرم :دعــا درمانی:کاربــرد آیــات فاتحهالكتــاب و ســورههای توحيــد و قــدر در مبتالیــان به ســندرم
تونل کارپ ،ســال اول ،شــماره دوم.
جهانگیــر ،اکــرم :نقــش اراده آزاد در مقابــل تقدیــر از دیــدگاه قــرآن ،روانشناســی و عصبشناســی ،ســال نهم،
شماره دوم.
جهانی ،سمانه :جامعهشناسی خانواده در قرآن کریم ،سال سوم ،شماره ا ّول.
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جوشن ،آمنه :دانشگاه اسالمی و چشم انداز آن از منظر قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره ا ّول.
سازیقرآنی ،سال نهم ،شماره اول.
جوکار ،حامد :واکاوی رویکردهای موجود در خصوص نظام 
چ
چاوشی ،سید کاظم :بررسی رویکردهای نظری به مدیریت اسالمی ،سال اول ،شماره دوم.
چوپانــی ،موســی :اثربخشــی اســتماع بــه آوای قــرآن کریــم در بهبــود افســردگی زنــان نابــارور ،ســال ششــم ،شــماره
اول.
ح
حــاج کاظمــی ،زهــرا :موانــع رویکــرد تربیــت اجتماعــی در حــوزهی رفتــار در بســتر تحقق ســامت جامعــه از منظر
قــرآن کریم ،ســال هفتــم ،شــماره ا ّول.
حاجــی مزدرانــی ،مرتضــی :ویژگیهــای ممتــاز واژهی اهلل از منظــر معناشــناختی و خوشنویســی ،ســال هفتــم،
شــماره دوم.
حبيبي ،علي اصغر :واکاوی مؤلفههای روايي داستانهاي قرآن کريم ،سال دوم ،شماره پنجم.
حسن دارابی :بازنمایی ماهیت زیبایی شناسی از دیدگاه قرآن و حدیث ،سال پنجم ،شماره اول.
حســینی اجــداد ،ســیّد اســماعیل :امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از منظــر دیــن و شــرایط اقامــه آن ،ســال ســوم،
شــماره دوم.
حسینی گلکار ،مصطفی :نقد و بررسی رویکرد تحقیق موضوعی در قرآن کریم ،سال ششم ،شماره اول.
حميــد ،نجمــه :اثربخشــی معنــا درمانــی تــوأم بــا تــاوت قــرآن و دعــا بــر افســردگی و ســلول  T /کمکــی (،)CD4+
ســال ســوم ،شــماره دوم.
خ
خاکبان ،سلیمان :قرآن کریم و مهندسی اجتماعی ،سال اول ،شماره سوم.
خبري ،محمدعلي :بررسی حكمت و زیبایی قصه يوسف(ع) در قرآن كريم ،سال اول ،شماره اول.
خرقانی ،حسن :بررسی عوامل دستیابی به سالمت روان از منظر قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
خرقانی ،حسن :قرآن کریم چشمه سار زیبایی شناسی ،سال اول ،شماره سوم.
خسروپناه ،عبدالحسین :عقل و عقل گرایی در فلسفه و قرآن ،سال اول ،شماره دوم.
خســروی مــراد ،لیــا :شناســایی و رتبهبنــدی حیطههــای پژوهــش در حــوزه مطالعــات میانرشــتهای دانــش قرآنــی
و علــوم تربیتــی ،ســال نهــم ،شــماره دوم.
خطیبــی ،اعظــم :مطالعــه تطبیقــی معیارهــای گــروه بنــدی در جامعهشناســی و ســه ســوره ا ّول قــرآن کریــم ،ســال
ســوم ،شــماره ا ّول.
خليفه ،ابراهيم :واکاوی مؤلفههای روايي داستانهاي قرآن کريم ،سال دوم ،شماره پنجم.
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د
داداشپــور ،حمیــده :اســتحقاق اجرتالمثــل مدیــر در اداره مــال غیــر از دیــدگاه قــرآن کریــم و حقــوق ایــران ،ســال
نهم ،شــماره دوم.
دانش ،جابر :شناسههای شهر در قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
داودی حمولــه ،فریــده :اثربخشــی معنــا درمانــی قــرآن و معنــا درمانــی فرانــکل بــر ســامت روان و بهزیســتی ذهنــی
مــادران افســرده ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
درزی ،قاسم  :کانون کنترل انسان در قرآن با تأکید بر مفهوم جبر و اختیار ،سال چهارم ،شماره ا ّول.
درزی ،قاســم :مطالعــه تطبیقــی وجــوه تمایــز زبــان قــرآن و زبــان حدیث ،بــا تأکید بر زبانشناســی ،ســال دوم،
شــماره چهارم.
دریادل موحد ،اعظم :بینامتنی قرآن و حدیث در شعر شیعی طالئع بن ُرزِّیک ،سال سوم ،شماره ا ّول.
دستجانی ،رضوانه :سازوکار (فرایند و روششناسی) پژوهش میانرشتهایقرآن کریم ،سال نهم ،شماره اول.
دكتــر فرانــك فــرزدي :آموزههــای قرآنــي و نقــش نورونهــاي آينـهاي مغــز در اثبــات اثرمشــاهده و نيــت در ايجــاد
رفتــار متقابل ،ســال اول ،شــماره دوم.
دودمان ،فرح :مواجهه با مرگ از ديدگاه قرآن و روانشناسی ،سال دوم ،شماره چهارم.
ر
ُ
ـن در تأویــل رمــز و نقــش خیــال فعــال در فهــم متــون حکمــی اســامي،
راز ،عبــداهلل :تحلیــل دیــدگاه هانــري كربـ َ
ســال ســوم ،شــماره ا ّول.
رحمــان ســتایش ،محمــد کاظــم :واکاوی مبانــی مرجعیــت قــرآن در نقــد حدیــث بــر پایه ســیره معصومان(ع) ،ســال
نهم ،شــماره دوم.
رخشــنده نیــا ،ســیده اکــرم :امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از منظــر دیــن و شــرایط اقامــه آن ،ســال ســوم،
شــماره دوم.
رســتمی ،ثریــا :تجلــي مفاهيــم قرآنــی در بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد بــر ســوره انســان( نمونــه مــوردی :بــاغ دولــت آبــاد
یــزد) ،ســال چهــارم ،شــماره ا ّول.
رســتمی ،محســن :تجلــي مفاهيــم قرآنــی در بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد بــر ســوره انســان( نمونــه مــوردی :بــاغ دولــت آباد
یــزد) ،ســال چهــارم ،شــماره ا ّول.
رســتمیان ،مرضیــه :بررســی تطبیقــی بافــت موقعیت(بــرون زبانــی)از دیــدگاه فــرث،هایمــز و لوئیــس با ســیاق حالیه،
ســال دوم ،شــماره چهــارم.
رستمی یکتا ،فیاض :نقدی بر مقال ه «قرآن کریم و مهندسی اجتماعی» ،سال دوم ،شماره پنجم.
عســگری ،رضــا :حرمــت خودکشــی در قــرآن و ســنت و راهکارهــای قرآنــی بــرای پیشــگیری آن ،ســال پنجــم،
شــماره اول.
رضایــی اصفهانــی ،محمــد علــی :تأمیــن بهداشــت روانــي اقتصــاد و تقویــت آن از منظــر آموزههــای دينــي ،ســال
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دوم ،شــماره چهــارم.
رضایی دهنوی ،صدیقه :رابطه شناخت و هیجان در قرآن و روانشناسی ،سال هشتم ،شماره اول.
رفیعخــواه ،محســن :بررســی اثربخشــی تدبــر در آیــات قــرآن کریــم بــر افزایــش ســامت روان ،ســال هفتم،
شماره ا ّول.
رفیعخــواه ،محســن :شناســایی و رتبــه بنــدی حیطههــای پژوهشــی در حــوزه مطالعــات میــان رشــتهای قــرآن و
ســامت ،ســال هشــتم ،شــماره اول.
رفیعخواه ،محسن :منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و سالمت ،سال هشتم ،شماره دوم.
رئیسی ،روح اهلل :مواجهه با مرگ از ديدگاه قرآن و روانشناسی ،سال دوم ،شماره چهارم.
ز
زارع برمی ،مرتضی :مکان ،زمان ،رؤیا و شخصیت در سوره یوسف(ع) ،سال سوم ،شماره دوم.
زنــد وکیلــی ،محمــد تقــی :واکاوی تحلیلــی تعــادل ســاختاری تمییــز در ترجمــه فارســی حداد عــادل از قــرآن کریم
(مطالعــه موردپژوهــش :ســورههای اســراء و مریــم)،ســال هشــتم ،شــماره اول.
زنده دل ،محیا :اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد قرآنی ،سال هشتم ،شماره دوم.
س
سامه ،رضا :ظرفیتهای معماری متناسب با مفهوم کیفیت زندگی انسان در قرآن ،سال چهارم ،شماره دوم.
ســامه ،رضــا :مرتبهبنــدی معمــاری متناســب بــا ســاختار وجــودی انســان براســاس آموزههــای قــرآن و حکمــت
اســامی ،ســال چهــارم ،شــماره ا ّول.
ســپهری ،مهــدی :روششناســی تحقیــق موضوعــی در قــرآن کریــم :طراحــی الگویــی کاربــردی بــرای پژوهشهای
میان رشــتهای ،ســال ششــم ،شــماره اول.
ســتودهنیا ،محمدرضــا :مقولـهای فرهنگــی اعتقــادی در چارچــوب ســبک زندگــی اســامی ،ســال چهــارم،
شــماره ا ّول.
سعیدی فاضل ،روح اهلل :بررسی عوامل دستیابی به سالمت روان از منظر قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
سليماني ،داوود :منشأ طبقات اجتماعي و قرآن ،سال اول ،شماره اول.
ســید مهــدی صالحــی :حرمــت خودکشــی در قــرآن و ســنت و راهکارهــای قرآنی برای پیشــگیری آن ،ســال پنجم،
شماره اول.
سیفی ،الهام  :منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و حقوق ،سال نهم ،شماره دوم.
سیفی ،طیبه :بینامتنی اشعار عبدالوهاب البیاتی با قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
ش
شاه ولی ،منصور :رویکردی نظری و عملی به هنر تصويرآفرینی قرآن ،سال سوم ،شماره دوم.
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شــاهواروتی ،مریــم :بررســی تفاوتهــای جنســيتي زنــان و مــردان در دو دیــدگاه قــرآن مجید و فمینیســم ،ســال اول،
شماره اول.
شــجاعی ،حســین :موانــع ترمینولوژیــک همــکاری میانرشــتهای تاریــخ بــا مطالعــات قرآنــی و راهــکار برونرفت از
آن ،ســال هفتم ،شــماره دوم.
شعبانی سیچانی ،مهدی :توسعه عدالت محور و الگوی ایرانی ـ اسالمی آن ،سال اول ،شماره سوم.
شــفیعی ،ســید علــی :مفهــوم شناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســامی بــا تکیــه بــر آیــات و روایــات ،ســال ششــم،
شــماره اول.
شهباز قهفرخی ،سجاد :حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات ،سال سوم ،شماره دوم.
شــهدری نــژاد ،ســمیه :بررســی عوامــل بازدارنــده بــه ثمــر رســیدن رنــج و تــاش و نقــش آن در ســامت روان بــا
تأکیــد بــر قــرآن کریــم ،ســال ششــم ،شــماره دوم.
ت از دیــدگاه تئوریهــای
شــهریاری ،بهــاره :مقایســه ویژگیهــای مدیریــت از دیــدگاه قــرآن کریــم بــا مدیری ـ 
غربــي ،ســال اول ،شــماره دوم.
شیرافکن ،محمد حسین :تحلیل فضاهای ذهنی گفتمان شیطان در قرآن ،سال هفتم ،شماره دوم.
ص
صادقی امینی ،محسن :بنیانهای نظری جامعهشناسی در قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
صالح ،الهام :بررسی ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی در قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
صداقــت ،علــی :مرتبهبنــدی معمــاری متناســب بــا ســاختار وجــودی انســان بــر اســاس آموزههــای قــرآن و حکمــت
اســامی ،ســال چهارم ،شــماره ا ّول.
صرامــی فروشــانی ،غالمرضــا :بررســی اثربخشــی آیههــای قــرآن و موســیقی بــر مبنــای گســیل الکتروفوتــون ،ســال
هشــتم ،شــماره اول.
صمــدزاده ،ســپیده :تجلــی آیــات قــرآن مجیــد در فرش-بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد بــر ســوره الرحمــن ،ســال چهــارم،
شــماره دوم.
صمــدی ،مجیــد :بررســی جایــگاه آواهــا در حرکــت بخشــی بــه تصاویــر ادبــی صحنههــای قیامــت در قــرآن کریم،
ســال چهارم ،شــماره ا ّول.
ط
طالقانی ،سید عبدالوهاب :بنیانهای نظری جامعهشناسی در قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
طاهرینیــا ،علــی باقــر :بررســی جایــگاه آواهــا در حرکــت بخشــی بــه تصاویــر ادبــی صحنههــای قیامــت در
قــرآن کریم ،ســال چهــارم ،شــماره ا ّول.
طباطبایــی ،ســید کاظــم :بررســی تطبیقــی بافــت موقعیت(بــرون زبانــی)از دیــدگاه فــرث،هایمــز و لوئیــس با
ســیاق حالیــه ،ســال دوم ،شــماره چهــارم.
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طهماســبي بلداجــي ،اصغــر :بررســي شــاخصههای فرهنــگ اســامي جهــت تأمیــن ســامت فــردي و
اجتماعــي از منظــر قــرآنكريــم ،ســال هفتــم ،شــماره ا ّول.
ع
عباســی دره بیــدی ،احمــد :بررســی راهکارهــای اســتفاده از اوقــات فراغــت در قــرآن و روایــات و اثــر آن بر
ســامت ،سال ششــم ،شــماره دوم.
عباسی ،فائزه :بررسی عوامل دستیابی به سالمت روان از منظر قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
عبدالحسين زاده،محمد :نظامسازيقرآنبنيان؛ چيستي ،چرايي و چگونگي ،سال نهم ،شماره اول.
ی خانآبــادی ،عبدالرضــا :حرمــت خودکشــی در قــرآن و ســنت و راهکارهــای قرآنــی بــرای
خــدر 
پیشــگیری آن ،ســال پنجــم ،شــماره اول.
عبداهلل خانی ،مرضیه :نقش سالمت قلب در سبک زندگی از منظر قرآن کریم ،سال ششم ،شماره دوم.
علمایــی ،نســيبه :بررســی بافتهــای تأثیــر گــذار در ارتبــاط میــان فــردی از دیــدگاه قــرآن ،ســال ســوم،
شــماره ا ّول.
علیاصغــر ســعدآبادی :تأمّلــی بــر داللــت تفســیر ســوره شــناختی آیــه  35از ســوره احــزاب بــر یــک الگوی
توســعه و پیشــرفت اجتماعی ،ســال پنجم ،شــماره اول.
علیپــور ،مهــران :اثربخشــی معنــا درمانــی قــرآن و معنــا درمانــی فرانــکل بــر ســامت روان و بهزیســتی ذهنــی
مــادران افســرده ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
علیــزاده ،مــژده :بررســی فراوانــی مؤلفههــای انگیــزه پیشــرفت در کتابهــای ابتدایــی بــا تأکیــد بــر
آموزههــای قــرآن و تفاســیر،ســال نهــم ،شــماره اول.
غ
غیاثــی ،مهنــاز :بررســی اثربخشــی آیههــای قــرآن و موســیقی بــر مبنــای گســیل الکتروفوتــون ،ســال هشــتم،
شــماره اول.
ف
فاتحـیزاده ،مریــم الســادات :مقایســه نظریــه روانشــناختی بالبــی بــا تعالیــم اســام در ارتبــاط بــا نقــش مــادر
در تربیــت کــودک ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
فاضلــی ،آزاده :تجلــی آیــات قــرآن مجیــد در فرش-بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد بــر ســوره الرحمــن ،ســال چهارم،
شماره دوم.
فتاحی ،امیر :دانشگاه اسالمی و چشم انداز آن از منظر قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره ا ّول.
فرزنــد وحــي ،جمــال :فســاد اداری ،عوامــل و راهکارهــای مقابلــه بــا آن از منظــر آیــات و روایــات ،ســال
چهــارم ،شــماره دوم.
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فــروزش ،زیبــا :مبانــی معرفتشــناختی مطالعــات میانرشــتهای قــرآن کریــم و روانشناســی ،ســال هشــتم،
شــماره اول.
فضیلــت ،یوســف :بررســی جایــگاه آواهــا در حرکــت بخشــی بــه تصاویــر ادبــی صحنههــای قیامــت در
قــرآن کریــم ،ســال چهــارم ،شــماره ا ّول.
فغفــور مغربــی ،حمیــد :جســتاری دربــاره رابطــه گزارههــای تاریخــی قــرآن بــا گزارههــای علــم تاریخ ،ســال
اول ،شماره دوم.
فغفور مغربی ،حمید :کتابشناسی قرآن و علوم طبیعی ،سال هشتم ،شماره اول.
فغفور مغربی ،حمید :منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و حقوق ،سال نهم ،شماره دوم.
فقیه ایمانی ،زهرا :بنیانهای نظری جامعهشناسی در قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره دوم.
فــاح ،محمدحســین :اثربخشــی معنــا درمانــی قــرآن و معنــا درمانــی فرانــکل بــر ســامت روان و بهزیســتی
ذهنــی مــادران افســرده ،ســال چهــارم ،شــماره دوم
فیضی ،زهرا :خانواده و کارکرد تربیتی آن در قرآن و روایات ،سال هشتم ،شماره دوم.
فیضــی ،زهــرا :شناســایی معیارهــای زمینههــای پژوهشــی مطالعــات میــان رشــتهای قــرآن کریــم ،ســال هفتم،
شماره دوم.
فیضــی ،زهــرا :شناســایی و رتبهبنــدی حیطههــای پژوهــش در حــوزه مطالعــات میانرشــتهای دانــش قرآنــی
و علــوم تربیتی ،ســال نهــم ،شــماره دوم.
ق
قائمــی ،مرتضــی :بررســی جایــگاه آواهــا در حرکــت بخشــی بــه تصاویــر ادبــی صحنههــای قیامــت در قرآن
کریم ،ســال چهــارم ،شــماره ا ّول.
قائمی ،مرتضی :بینامتنی قرآنی در مقامات ناصیف یازجی ،سال دوم ،شماره پنجم.
قائمینیا ،علیرضا :تحلیل فضاهای ذهنی گفتمان شیطان در قرآن ،سال هفتم ،شماره دوم.
قنبــري ،ليــا :بررســي شــاخصههای فرهنــگ اســامي جهــت تأمیــن ســامت فــردي و اجتماعــي از منظــر
قــرآنكريــم ،ســال هفتــم ،شــماره ا ّول.
ک
كالنتري ،عباس :رهیافتهایی قرآني درباره حقوق کودک ،سال چهارم ،شماره دوم.
کار ُکــن بیــرق ،حبیــب :نگرشــی روانشــناختی ،اگزیستانسیالیســتی و قرآنی بــه مقوله «همرنگی بــا جماعت،
ســال چهارم ،شــماره دوم.
کاظمی ،نجمه :بررسی و رتبهبندی علوم و معارف در قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
کاظمــی ،نجمــه :شناســایی و رتبــه بنــدی حیطههــای پژوهشــی در حــوزه مطالعــات میــان رشــتهای قــرآن و
ســامت ،ســال هشــتم ،شــماره اول.
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کاونــد ،علیرضــا :موانــع رویکــرد تربیــت اجتماعــی در حــوزهی رفتــار در بســتر تحقــق ســامت جامعــه از
منظــر قــرآن کریــم ،ســال هفتــم ،شــماره ا ّول.
کاویانی ،محمد :تربیت اسالمی (گذر اهداف کلی به اهداف رفتاری) ،سال اول ،شماره سوم.
کرباســی ،وحیــد :نظریه«قــدرت نــرم» در قــرآن کریــم؛ مطالعــه تطبیقــی گفتمــان اســامی و غــرب ،ســال
ششــم ،شــماره اول.
کمالــی اندانــی ،علــی :نظریه«قــدرت نــرم» در قــرآن کریــم؛ مطالعــه تطبیقــی گفتمان اســامی و غرب ،ســال
ششم ،شــماره اول.
گ
گرامي ،سيد محمدهادی :رهیافتهایی قرآني درباره حقوق کودک ،سال چهارم ،شماره دوم.
گل محمدیــان ،محســن :اثربخشــی اســتماع بــه آوای قــرآن کریــم در بهبــود افســردگی زنــان نابــارور ،ســال
ششــم ،شــماره اول.
گنجور ،مهدی :منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و سالمت ،سال هشتم ،شماره دوم.
ل
لطفــی ،ســيّد مهــدی :بررســی بافتهــای تأثیــر گــذار در ارتبــاط میــان فــردی از دیــدگاه قــرآن ،ســال ســوم،
شماره ا ّول.
م
ّ
محققی ،فاطمه :بینامتنی قرآنی در مقامات ناصیف یازجی ،سال دوم ،شماره پنجم.
محمدرضــا ســتوده نیــا :بررســی تطبیقــی ارزیابــی شــناختی در رویکــرد روانشناســی شــناختی و قــرآن ،ســال
پنجــم ،شــماره اول.
محمــدی اکمــل ،احمــد :ویژگیهــای ممتــاز واژهی اهلل از منظــر معناشــناختی و خوشنویســی ،ســال هفتــم،
شماره دوم.
محمــدی ،مجیــد :واکاوی تحلیلــی تعــادل ســاختاری تمییــز در ترجمــه فارســی حــداد عــادل از قــرآن کریم
(مطالعــه موردپژوهــش :ســورههای اســراء و مریــم)،ســال هشــتم ،شــماره اول.
محمودپور ،شیما :آرامش حقیقی از دیدگاه قرآن ،سال ششم ،شماره دوم.
محمــودی میمنــد ،محمــد :از خــود بیگانگــی :مقایسـهای از دیــدگاه هگلیــان جــوان و برخی مفســران قرآن،
ســال دوم ،شــماره چهارم.
محمودیــان ،ســید احمــد :بررســی راهکارهــای اســتفاده از اوقــات فراغــت در قــرآن و روایــات و اثــر آن بــر
ســامت ،ســال ششــم ،شــماره دوم.
محمودیــان ،لیــا :مقایســه نظریــه روانشــناختی بالبــی بــا تعالیــم اســام در ارتبــاط بــا نقــش مــادر در تربیــت
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کــودک ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
محمودیــان ،مجیــد :بررســي تأثیــر آمــوزش مهارتهــای زندگــی بــا رویکــرد قرآنــی بــر افســردگی
دانشــجويان ،ســال اول ،شــماره اول.
مروتی ،سهراب :دانشگاه اسالمی و چشم انداز آن از منظر قرآن کریم ،سال چهارم ،شماره ا ّول.
مسبوق ،سید مهدی :بینامتنی قرآن و حدیث در شعر شیعی طالئع بن ُرزِّیک ،سال سوم ،شماره ا ّول.
مســعودیان ،مصطفــی :بررســی تطبیقــی جرائــم علیــه عدالــت قضایــی از دیــدگاه قــران و حقــوق کیفــری
ایــران ،ســال اول ،شــماره ســوم.
مســعودیپور ،ســعید :روششناســی تحقیــق موضوعــی در قــرآن کریــم :طراحــی الگویــی کاربــردی بــرای
پژوهشهــای میــان رشــتهای ،ســال ششــم ،شــماره اول.
معینیان ،الهام :بررسی تطبیقی آیات و احادیث در گلستان سعدی و مرزباننامه ،سال هشتم ،شماره دوم.
مفتح ،محمدهادی :الگوی نظامسازی سیاسیقرآنی ،سال نهم ،شماره اول.
مفتون ،فرزانه :تأویل آيه  82سوره اسراء در رابطه با دعا و درمان ،سال اول ،شماره اول.
مفتــون ،فرزانــه :دعــا درمانــي (قرائــت ســوره فاتحهالكتــاب و ســوره توحيــد) و كيفيــت زندگــي در بيمــاران
مولتيپــل اســكلروز (ام .اس) ،ســال اول ،شــماره اول.
مفتــون ،فرزانــه :نقــش اراده آزاد در مقابــل تقدیــر از دیــدگاه قــرآن ،روانشناســی و عصبشناســی ،ســال
نهــم ،شــماره دوم.
مليحــه رمضانــي :بررســی تطبیقــی ارزیابــی شــناختی در رویکــرد روانشناســی شــناختی و قرآن ،ســال پنجم،
شماره اول.
منشئی ،غالمرضا :ارتباط آموزش قرآن کریم با شادکامی ،سال دوم ،شماره چهارم.
منطقی ،منوچهر :توسعه عدالت محور و الگوی ایرانی ـ اسالمی آن ،سال اول ،شماره سوم.
مهاجر ،یحیی :اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد قرآنی ،سال هشتم ،شماره دوم.
مهــدوی نــژاد ،محمدجــواد :تجلــی آیــات قــرآن مجیــد در فرش-بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد بــر ســوره الرحمــن،
ســال چهــارم ،شــماره دوم.
مهدوينژاد ،محمدجواد :قصه؛ الگوی روایت تاریخی از منظر قرآن کریم ،سال دوم ،شماره چهارم.
مولــودی ،فاطمــه :درآمــدی بــر هستانشناســی قرآنــی و تأثیــر آن بــر واژگان شــناختی بــا تأکیــد بــر مفهــوم
عمــل صالــح ،ســال هفتــم ،شــماره دوم.
میثــم علیپــور :تأمّلــی بــر داللــت تفســیر ســوره شــناختی آیــه  35از ســوره احــزاب بــر یــک الگــوی توســعه
و پیشــرفت اجتماعــی ،ســال پنجم ،شــماره اول.
ن
نبوی ،سید مجید :کتابشناسی قرآن و علوم طبیعی ،سال هشتم ،شماره اول.
نبوی ،سیدمجید :منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و حقوق ،سال نهم ،شماره دوم.
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نبیفــر ،نســاء :مطالعــه هفــت ســوره از جــزء س ـیام قــرآن کریــم بــر پایــۀ دســتور نقشگــرای نظاممنــد
هلیــدی ،ســال چهــارم ،شــماره دوم.
ت از
نجاتبخــش اصفهانــی ،علــی :مقایســه ویژگیهــای مدیریــت از دیــدگاه قــرآن کریــم بــا مدیریــ 
دیــدگاه تئوریهــای غربــي ،ســال اول ،شــماره دوم.
نصیری ،علی :رابطه قرآن با روایات ،سال دوم ،شماره پنجم.
نظری ،نصراهلل :انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم ،سال دوم ،شماره پنجم.
نعیمــی ،ابراهیــم :اثربخشــی اســتماع بــه آوای قــرآن کریــم در بهبــود افســردگی زنــان نابــارور ،ســال ششــم،
شــماره اول.
نفیسی ،شادی :گونهشناسی تبیینهای علمی از قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره دوم.
نقــی زاده ،زهــرا :بررســی اثربخشــی تدبــر در آیــات قــرآن کریــم بــر افزایــش ســامت روان ،ســال هفتــم،
شــماره ا ّول.
نقــی زاده ،زهــرا :شناســایی معیارهــای زمینههــای پژوهشــی مطالعــات میــان رشــتهای قــرآن کریــم ،ســال
هفتــم ،شــماره دوم.
نقــی زاده ،زهــرا :شناســایی و تحلیــل خألهــاي موجــود در پژوهشهــای انجــام شــده در زمینــه آمــوزش
قــرآن ،ســال هشــتم ،شــماره دوم.
نقــی زاده ،زهــرا :شناســایی و رتبهبنــدی حیطههــای پژوهــش در حــوزه مطالعــات میانرشــتهای دانــش
قرآنــی و علــوم تربیتــی ،ســال نهــم ،شــماره دوم.
نقی زاده ،زهرا :منبعشناسی مطالعات میانرشتهای قرآن و سالمت ،سال هشتم ،شماره دوم.
نقـیزاده ،زهــرا :شناســایی و رتبــه بنــدی حیطههــای پژوهشــی در حــوزه مطالعــات میــان رشــتهای قــرآن و
ســامت ،ســال هشــتم ،شــماره اول.
نورمحمــدی ،غالمرضــا :جســتاری در نظــام آفرینــش جنیــن در قــرآن؛ واکاوی مرحلــه نخســت رشــد و
تکامــل جنیــن ،ســال اول ،شــماره ســوم.
نورمحمدی ،غالمرضا :مراحل رشد جنین از منظر قرآن ،سال اول ،شماره دوم.
نوروزی ،ابوذر :قرآن کریم و کثرت گرایی دینی ،سال اول ،شماره سوم.
نوری ،سمیه :نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه ،سال نهم ،شماره دوم.
نوریان ،یحیی :قصه؛ الگوی روایت تاریخی از منظر قرآنکریم ،سال دوم ،شماره چهارم.
ه
هادیان رسنانی ،الهه :آسیبشناسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دختران ،سال هشتم ،شماره دوم.
هاشمی ،سید محسن :نقد و بررسی رویکرد تحقیق موضوعی در قرآن کریم ،سال ششم ،شماره اول.
هاشمی ،مجید :بررسی عوامل دستیابی به سالمت روان از منظر قرآن کریم ،سال هفتم ،شماره ا ّول.
هانیــه اخــوت :بررســی روش و راهبردهــای تحقیــق در مطالعــات میانرشــتهای قــرآن کریــم (نمونه مــوردی:
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ارتبــاط معمــاری بــا قــرآن کریم ،ســال پنجــم ،شــماره اول.
و
وثيــق ،بهــزاد :بررســی حكمــت عناصــر منظــر در بهشــت قرآنــي بــا تأکیــد بــر ســوره مباركــه الرحمن ،ســال
اول ،شــماره اول.
وثیق ،بهزاد :مکان و مسکن در منظر اسالم ،سال اول ،شماره سوم.
ویســی ،شــوبو :اثربخشــی معنــا درمانــی تــوأم بــا تــاوت قــرآن و دعــا بــر افســردگی و ســلول  T /کمکــی
( ،)CD4+ســال ســوم ،شــماره دوم.
ی
یاری ،سیاوش :زمینههای حقوق تجارت الکترونیک در قرآن و سنت ،سال دوم ،شماره پنجم.
یــزدی ،ســیده منــور :بررســی اثربخشــی آیههــای قــرآن و موســیقی بــر مبنــای گســیل الکتروفوتــون ،ســال
هشــتم ،شــماره اول.
يعقوبــي ،مينــا :فســاد اداری ،عوامــل و راهکارهــای مقابلــه بــا آن از منظــر آیــات و روایــات ،ســال چهــارم،
شــماره دوم.
یوسفزادی ،مرتضی :علت رویش شجرهای از «یقطین» کنار بدن یونس نبی(ع) ،سال دوم ،شماره چهارم.
یونســی ،حمیــد رضــا :شناســایی و رتبهبنــدی حیطههــای پژوهــش در حــوزه مطالعــات میانرشــتهای دانــش
قرآنــی و علــوم تربیتی ،ســال نهــم ،شــماره دوم.
یونسی ،حمیدرضا :علت رویش شجرهای از «یقطین» کنار بدن یونس نبی(ع) ،سال دوم ،شماره چهارم.
ییالق بیگی ،مانک :ارتباط آموزش قرآن کریم با شادکامی ،سال دوم ،شماره چهارم.
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