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  م مباحث علوم قرآنیع و تقسیتنو

  
    bagheri@qabas.netینیخم امام یپژوهش یار مؤسسۀ آموزشیاستاد/ ياوسط باقر یعل

  15/8/1394: پذیرشـ  19/3/1394: دریافت

  چكيده

ـ یتنـوع ابعـاد موضـوع آن     بـه سـبب  ن تنوع در علـوم قـرآن   یاست و ا یمباحث متنوع ةدربردارند یهر دانش  ،قـرآن  یعن

 یب خاصـ یـ چ ترتینکه ها آی اند يبند مترتب بر هم قابل دسته ییها ا مباحث دانش علوم قرآن در دستهیتر است. آ گسترده

، یلیتحل ـ یفیبه روش توص  ،پرسشن یپاسخ به ا يست؟ برایآنها متصور ن يبرا اي يبند چ دستهین آنها وجود ندارد و هیب

علـوم   يکه محققان برا ییها يبند علوم قرآن مورد توجه قرار گرفته، دسته یمیقد يها ع مباحث علوم قرآن در کتابیتنو

 يهـا  يبنـد  رفـع نـواقص دسـته    يت بـرا یـ شده و در نها یاند بررس شنهاد کردهیانش علوم قرآن پعام و د يقرآن به معنا

ـ ریگ یل قرار مـ یذ يها مباحث مطرح در علوم قرآن در دسته ارائه شده است. يدیجد يبند دسته ،يشنهادیپ . مباحـث  1د:ن

. مباحث مربوط به الفاظ قـرآن،  4قرآن،  خی. تار3ها و اوصاف قرآن،  یژگیت، وی. مباحث مربوط به شناخت ماه2، یمقدمات

  قرآن. ۀ. مباحث مربوط به ترجم6ر قرآن، و ی. مباحث مربوط به فهم و تفس5

  مسائل علوم قرآن.  علوم قرآن، يع مباحث علوم قرآن، مبادیم مباحث علوم قرآن، تنویعلوم قرآن، تقس ها: دواژهیکل
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  مقدمه

ـ ا ) موضوع آن دانـش ی(احکام اختصاص ینگر عوارض ذاتایاست که ب ییها مشتمل بر گزاره یهر دانش د ن

سـت بلکـه   یشود منحصـر در مسـائل ن   یآنچه در دانش مطرح م یول روند؛ شمار می بهو مسائل آن دانش 

شـود. الزم اسـت مباحـث     یز در آن مطـرح مـ  یآن دانش ن ۀنیشیمانند موضوع، روش و پ يگریمباحث د

ـ ن گـردد. گاه طرح هر بخش روشن یجاو  شود يبند قابل طرح در هر دانش دسته سـته اسـت اگـر    یز بای

د یـ و روشن شود که کدام مسئله با، ییک دانش وجود دارد شناسایمسائل  میان یخیا تاری یمنطق یبیترت

ت یـ گاه طرح هر مبحـث و در نها ین جاییمباحث دانش عالوه بر تع يبند دسته مقدم و کدام مؤخر باشد.

در رونـد   تقـدم و تـأخر مباحـث را   علم نیز مؤثر است و در آموزش آن  مباحث، میاننشان دادن ارتباط 

  کند.   یروشن م آموزش

ن تنوع برخاسـته از جوانـب گونـاگون    یا روییم. روبهاز مسائل  یعیوس ةدر دانش علوم قرآن با گستر

 ،اسـت  دلیلـی بـر نبـوت پیـامبر اسـالم     قـرآن   ازآنجاکهنمونه  است. برايم یقرآن کر یعنیموضوع آن 

روي  کـه در زمـان پیـامبر اکـرم     است حوادث معینی بارةدر ازآنجاکهو باشد  می» اعجاز قرآن«موضوع 

 .)19ـ21، ص1417حکیم، (ر.ك: است » اسباب نزول«اند، موضوع  داده

ر اسـت  ین دانش قابل تصویمباحث ا اي میان ویژهب یا ترتیاست که آ پژوهش آنن یا یاصل پرسش

  آنها وجود ندارد. میان یب خاصیچ ترتیه آنکها یداد  يمترتب بر هم جا ییها هتوان آنها را در دست یو م

  :استل یسه کاربرد به قرار ذ ي(علوم قرآن) دارا» علوم القرآن« یب اضافیترک

ن یـ رد. در ایـ گ یبا قـرآن مـرتبط باشـد دربرمـ     يا عام که هر آنچه را به گونه يعلوم قرآن به معنا .1

فهـم   يا بـرا یـ شوند  یکه از قرآن استنباط م يگرید پرشمارر و علوم یکالم، تفس، علم یکاربرد، علوم ادب

شـوند   ید، از علوم قـرآن برشـمرده مـ   دهن یش قرار میخو یا قرآن را موضوع بررسیند و یآ یم آن به کار

  ؛)7، ص1416عتر، ؛ 27، ص1، ج 1417زرقانى، (

  ؛)همان  عتر،( از قرآن قابل استنباط است که قرآن مشتمل بر آنهاست و یعلوم يعلوم قرآن به معنا .2

) آن بحـث  ی(احکام اختصاص یف است و از عوارض ذاتیخاص که موضوع آن قرآن شر ی. دانش3

  .)18، ص1369صالحى کرمانى، ؛ 10، ص1990صبحى صالح، (ر.ك:  کند یم

ـ به مثابه  کاربرد سوم آن است و به علوم قرآن است،ن نوشته مورد نظر یآنچه از علوم قرآن در ا ک ی

مورد نظـر   يعام شامل علوم قرآن به معنا يعلوم قرآن به معنا اوالً ازآنجاکه یول؛ شود یسته میدانش نگر

و از آنهـا   انـد  عام يشده ناظر به علوم قرآن به معنا ارائه يها يبند شتر دستهیگر بید يباشد و از سو یز مین
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 يهـا  يبنـد  دستهبه  ز بهره جست،یدانش علوم قرآن ن يمباحث علوم قرآن به معنا يبند توان در دسته یم

  م.یا دهکرز توجه یعام ن يناظر به علوم قرآن به معنا

طرح مسائل مختلـف علـوم    ياي برا ویژه يبند علوم قرآن تالش شده دسته یمیقد يها کتاب یدر برخ

انـد:   انـد کـه بـه دو گونـه     علوم قرآن ارائه کـرده  يبرا ییها يبند ز دستهیاز محققان ن یقرآن لحاظ شود. برخ

  ک دانش هستند.یعنوان  ناظر به علوم قرآن به  یعام و برخ يشتر آنها ناظر به علوم قرآن به معنایب

 يهـا  مباحث علوم قرآن در کتـاب  يبند دسته یپس از بررس  ،یلیتحل ـ یفین مقاله با روش توصیدر ا

 يبنـد  عـام و دانـش علـوم قـرآن، دسـته      ينـا د ناظر به علوم قرآن بـه مع یجد يها يبند و دسته  ،یمیقد

 يعلـوم قـرآن بـرا    یمیجامع و قـد  يها ن کتابیتر در مهم ازآنجاکه م کرد.یان خواهیخود را ب يشنهادیپ

ز دربارة مسائل علوم قـرآن  ین مقاله نیدر ا ،شده است استفاده » نوع«ر یمباحث علوم قرآن از تعب يبند فصل

  م.یا گرفته ع بهره یر تنویز از تعبین مناسبت در عنوان مقاله نیود و به همش یع استفاده میر تنویگاه از تعب

آنهـا   دربارة ازآنجاکه ،اند مباحث دانش علوم قرآن همت گماشته يبند محققان به دسته یبرخ هرچند

ب یـ ن ترتیـی تع يمباحث هر دانـش بـرا   يبند ل که اصل دستهین دلیز به ایرسد، و ن یبه نظر م یمالحظات

ـ نما یم ين امر ضروریا یدقت و بررس  است، يو مباحث آن ضرورمسائل  از  یبرخـ  آنکـه  ژهیـ و ؛ بـه دی

ـ م«انـد کـه    ح کردهیاند، تصر نگاشتهعلوم قرآن  حوزةدر  يپرشمار يها شمندان که کتابیاند ل ئان مسـا ی

 مسـئله  لذا هـر  ؛گردد يان آنها ضروریب میت ترتیست تا رعایبرقرار ن یعیک نظم طبی نوعاً یعلوم قرآن

گونـه   د مطلـب همـان  ید دیحال با. )8، ص1378معرفت، ( »است یگر قابل بحث و بررسیل دئجدا از مسا

 ییهـا   توان در دسـته  یمسائل علوم قرآن را م کم دست آنکها یاند  شمند محترم ابراز کردهین اندیاست که ا

طـرح مسـائل منـدرج در     يوان بـرا نت هرچندوجود دارد، قرار داد،  یخیا تاری یمنطق یبیآنها ترت میانکه 

ن یـی نکـه در تع یمباحث علوم قـرآن عـالوه بـر ا    يبند دسته ییشناسا لحاظ کرد. یب خاصیترت ،هر دسته

ـ مباحث ا میانت به وجود آمدن انسجام یهر دسته و در نها یگاه منطقیجا ن دانـش نقـش دارد، در امـر    ی

  کند. یآموزش مباحث آن را مشخص م یر منطقیرگذار است و سیز تأثین دانش نیآموزش مباحث ا

گرند. براي نمونه پرداختن بـه مباحـث مربـوط    ید یمباحث علوم قرآن منطقاً متأخر از برخ یبرخ

ز اصـالت مـتن موجـود،    یـ خـدا بـودن آن و ن   ير قرآن پیش از اعجاز قـرآن و اثبـات از سـو   یبه تفس

نـازل شـده    امبر اسـالم یـ دا بر پخ ياست که از سو یر کتابیتفس یرا مفسر قرآن در پیمعناست؛ ز یب

مباحث علـوم قـرآن    يبند سان دسته نیشود. بد یان میب ین کتابیاست، و در علوم قرآن قواعد فهم چن

  شود. ین رهگذر مشخص میرا تقدم و تأخر آنها از ایاست؛ ز يضرور يامر
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دانش علوم قـرآن  مباحث  يبند اند تا دسته برآمده درصدد ید گفت برخیبا پژوهشن یا ۀنیشیپ دربارة

اما  ؛)192- 212، ص1389، یاله ؛ فتح1385، يرینص( د علوم قرآن را گزارش کنندیو جد یمیقد يها در کتاب

ن یـ در ا انـد.  آنها را مورد توجه قرار نداده يها یقوت و کاست یعیطب طور به ارائه نکرده و  یگزارش کامل

علـوم قـرآن    يهـا  ب مباحث در کتابیا از ترتی اند که ارائه شده ییها يبند دسته همۀپژوهش تالش شده 

  د.نل شوی، گزارش و تحلییشناسا اند قابل استنباط

ان یـ کـه در م  پذیرنـد  تقسـیم  ییها است که مباحث دانش علوم قرآن به دسته آنن پژوهش یحاصل ا

ب یـ رتشتر موارد تیدر طرح مسائل درون هر دسته در ب هرچند است؛حاکم  یخیا تاری یمنطق یبیآنها ترت

  .وجود ندارد اي ویژه

  نير المؤمنيع مباحث علوم قرآن توسط امين تنوينخست

در روایتی طـوالنی   آن حضرت است. دادهانجام  ین علیرالمؤمنیام رامباحث علوم قرآن  نخست عیتنو

آن را به چند طریق  )1043، ش 383، ص1418نجاشی، ( زینب) ابنکه محمد بن ابراهیم نعمانی (معروف به 

  ذکر کرده است. مثالی کدام هر براي و ،انیبمباحث علوم قرآن را از  یبخشقل نموده، ن

، 90، ج 1403مجلسـی،  ( نقـل کـرده اسـت    کتاب القرآناین مجموعه را در  همۀ عالمه مجلسی

شود. سیدحسن صـدر نقـش    یاد می تفسیر نعمانی هاز این مجموعه به اعتبار راوي آن ب. )97 -1ص

  :دهد توضیح میدر تنویع علوم قرآن چنین را  امام علی ۀبرجست

واما سائر انواع علوم القرآن فاول من نوعها وقسمها فهو علی امیرالمؤمنین املی ستین نوعاً من انـواع علـوم   

بایـدینا الـی الیـوم... وهـو      ةالقرآن وذکر لکل نوع مثاال یخصه وهو فی کتاب نرویه من عدة طرق موجود

 ).25، ص1331، ؛ همو334و333 ،318ص تا، بی صدر،( فی علوم القرآن االصل لکلّ من کتب

تقریباً نیمی از عناوین آن مباحـث علـوم    .نیست نآعلوم قردانش یادشده مربوط به  ۀمجموع مطالب همۀ

قـت  یدر حق و رد منکر رجعت اسـت.  ، رد منکر معراجانصار و نیمی دیگر مطالب دیگري چون رد قرآن

 یشـود، برخـ   یمـ  موجـب شـناخت آن   کهقرآن  دربارة یعالوه بر طرح مباحث ن مجموعهیا حضرت در

قـرآن هماننـد    يها واژه یبرخ ییز وجوه معنایو ن فرمودهز مطرح یمختلف را ن يها نهیمعارف قرآن در زم

 .است  ان کردهیو کفر را ب یوح

 ،ناسـخ و منسـوخ  ن مجموعۀ دربردارندة چهارده مبحث از مباحـث علـوم قـرآن اسـت.     یا

آیـاتی کـه    ،آیاتی که لفظشان خاص ولـی معنایشـان عـام اسـت     ،یو مدن ینخستین سورة مک

ـ ، وجـوه و نظـایر و تأو  محکم و متشابه، لفظشان عام ولی معنایشان خاص است ل، یـ ل و تنزی
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ان مباحـث  یاي در ب ب ویژهیت ترتین روایدر ا 1اند. این مجموعه علوم قرآنی مباحث از برخی

هاي حاضران در جلسـه   ا پرسشی يبه تناسب پرسش راو ه؛ بلکه اماملحاظ نشد یعلوم قرآن

 است.  اقدام فرموده یمسائل علوم قرآن یبه ذکر برخ

  علوم قرآن يميقد يها مباحث علوم قرآن در کتاب يبند دسته

  جاي دارد: توان در سه گروه یرا از نظر شمول مباحث م یعلوم قرآن يها کتاب

  ؛ک بحث از مباحث علوم قرآن را دربردارندیها که تنها  ينگار . تک1

  ؛اند داده يرا در خود جا ین مبحث علوم قرآنیجامع که چند نسبتاً يها . کتاب2

  .داشته باشند را دربر همطرح زمان یمباحث علوم قرآن شده تا همۀجامع که تالش  يها . کتاب3

ـ مباحـث تنهـا در دو دسـته اخ    يبنـد  دسـته  یروشن است که بررسـ  ت دارد. در ادامـه  یعر موضـو ی

 ییهـا  کتـاب  یدر برخـ  م.یریگ یم یپ یخیب تارین دو دسته را به ترتیمباحث علوم قرآن در ا يبند دسته

و بـدون لحـاظ   » نـوع «مباحث دانش علوم قرآن تحت عنـوان   صرفاً ،رندیگ یر قرار میاخ ۀکه در دو دست

علـوم قـرآن    يهـا  ان کتـاب یـ که در م يا ژهیگاه ویجا ه سببب یول ؛مطرح شده است اي ویژه يبند دسته

ـ ا ست مـد نظـر قـرار داده   یبر آن حاکم ن یخاص يبند دسته هرچندع آنها را یتنو  دارند، ـ ن م.ی  یز در برخـ ی

ـ بـا لحـاظ ترت   یول ،را مطرح نکرده یخاص يبند سنده دستهیجامع، خود نو نسبتاً يها کتاب ب مباحـث  ی

  م.یا ز از نظر دور نداشتهیها را ن بن کتایا .را استنباط کرد يا يبند توان دسته یم

  ق)۲۲۴(م  هرويد قاسم بن سالم يابوعب» فضائل القرآن« يبند دسته .الف

هـاي   باید از آغازین کوشـش «جامع علوم قرآنی است و آن را  نسبتاًابوعبید نخستین کتاب  فضائل القرآن

ـ ا. )30، ص1379دوى راد، مهـ ( »جدي براي جمع و تدوین بخشی از عناوین علـوم قرآنـی تلقـی کـرد      نی

کـرده   يبنـد  عنـوان دسـته   پنجل یابواب را ذ این مباحث مطرح شده در يو است.باب  68کتاب داراي 

  م.یکن یان میل آنها آمده است بیکه ذ را یاز ابواب ین و برخین عناویاست. در ادامه ا

لت یدر بـاب فضـ   یاتیروا انگریباب و ب هشتکه مشتمل بر  »أدبه معالمه و فضل القرآن و«کتاب  .1

 امبر اکـرم یم اهل قرآن از پیتکر شناخت معارف قرآن، قرائت قرآن، عمل به قرآن و  م و تعلم قرآن،یتعل

  2است؛و صحابه و تابعان 

ـ بـاب اسـت و روا   23که مشتمل بـر   »أخالقهم نعوتهم و ابواب قراء القرآن و جملۀ« .2 انگر یـ ات بی

 ؛دارد را دربر آداب و مستحبات قرائت قرآن یبرخ

۸۶      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

ات یـ لت آیات مربوط به فضـ یانگر روایکه ب »ها من الفضائلیاته وما فیجماع ابواب سور القرآن وآ« .3

  باب است؛ 17، و مشتمل بر قرآن يها و سوره

ات مربـوط بـه   یـ روا ،باب 14که در  »حروفه واقامۀفه یکتابه وتأل یث القرآن واثباته فیجماع احاد« .4

  دارد؛ ره را دربریقرآن و غ يها قرآن، اقسام واژه الخط رسمجمع قرآن، 

ات مـرتبط بـا   یـ روا ،بـاب  6که در  »عنه ینهیؤمر به ویها مما یجماع ابواب المصحاف وما جاء ف« .5

 یانگر برخـ یـ ات بیـ روا یز برخید و فروش مصحف و نیمربوط به قرآن همانند خر یمباحث فقه یبرخ

  .شود شامل میرا  یمات قرآنیتقس

  بررسینقد و 

  مطالب در آن چند نکته قابل ذکر است: يبند و دسته فضائل القرآنکتاب بارة در

ل یل مجمـوع قـرآن، فضـا   یفضـا  بـارة شتر مباحـث آن در ینپرداخته و ب یبه همه مسائل علوم قرآن. 1

 است؛ات یها و آ سوره

 ،)135 - 140ص همـان،   سـالم،  ابـن ( ه هنگام قرائت قـرآن یکتاب مانند استحباب گر يها بحث یبرخ. 2

 و ،)389- 392همـان، ص ( حکـم فـروش مصـحف    ،)211- 214همـان، ص ( کراهت مباهات به قرائت قرآن

و در  هسـتند مـرتبط بـا قـرآن     یمباحث فقهـ  از )396- 398ص  همان،( ن مصحف به طال و نقرهیئحکم تز

 د.نریگ یدانش فقه قرار م ۀطیح

  )ق۵۹۷(م  يجوز ابن» فنون االفنان«ب مباحث کتاب يترت .ب

مورخ، مفسر، واعـظ و   يبن جوز یبن عل ابوالفرج عبدالرحمن ۀبه خام ون علوم القرآنیع یفنون األفنان ف

بـاب   14، در )313، ص1383نیـز ر.ك: اسـتادي،    .262، ص3ج  ،1383 موسـوي بجنـوردي،  ( مذهب فقیه حنبلی

مربـوط بـه الفـاظ قـرآن     شتر بـه مباحـث   یب يجوز ابن .دارد از دانش علوم قرآن را دربر یمباحث متنوع

 يبنـد  دسته يو هرچند ده است.ینورز یاهتمام آن يمرتبط با قرآن به لحاظ معنا يها پرداخته و به بحث

ل یـ ن مباحـث را بـه قـرار ذ   میا یعیب طبیدر نظر داشته ترت ظاهراً ،مباحثش مطرح نکرده يرا برا اي ویژه

  مراعات کند:

م بـودن قـرآن،   یم و تعلـم قـرآن، قـد   یلت تعلی(فض سوم تا اولابواب : مربوط به کل قرآن مباحث. 1

  ؛دهستنکل قرآن بارة نزول قرآن بر هفت لهجه) در

  در باب نگارش قرآن است؛ )وهجائهالمصحف  کتابۀ( چهارمباب : کتابت مصحف. 2



   ۸۷ م مباحث علوم قرآنيع و تقسيتنو

ـ ها، آ (تعداد سوره دهمتا  پنجمابواب مات قرآن: یدرباره الفاظ و تقس ییها شناخت .3 ات، کلمـات،  ی

 ،سان اسـت  کیاتشان یکه تعداد آ ییها سوره ،ها ات سورهیتعداد آ ،قرآن ياجزا ،قرآن يها و نقطه حروف

ز یـ م و نیالفاظ قرآن کـر  دربارة یدر قرآن) مشتمل بر اطالعات یعربریغکلمات  و یو مدن یمک يها سوره

  اند؛ یقرآن يها يبند دسته یبرخ

دارد کـه   اقسام وقف و مواضـع هـر کـدام را دربـر     قواعد وقف و ابتدا، یازدهمباب : وقف و ابتدا. 4

  ؛برخوردار است یعیطب یگاهیمات قرآن از جایسان مباحث مربوط به الفاظ و تقیاز ب پس

 ،هفت باب اسـت که مشتمل بر » ابواب المتشابه«ل عنوان یدر ادامه ذجوزي  ابن: ی. تشابه لفظ5

، اند ذکر به کار رفته بار در قرآن ه تنها یکهایی را ک هاي قرآن جمله سوره در باب نخست به ترتیبِ

ها و آیات همسان (متشابه لفظی) را بررسی و تعـداد و مواضـع کـاربرد     و در شش باب دیگر جمله

  را بیان کرده است. آنها

  ينقد و بررس

  :استتوجه  درخور یب آن نکاتیو ترت فنون االفنانمباحث کتاب  زمینۀدر 

  است؛استنباط نگارنده  یادشده يبند ارائه نکرده و دستهرا  یخاص يبند دسته ي. خود و1

و  گـردد  مـی ان یـ حذف شده، ب  »ي«ات که در آنها یاز آ يموارد اءات المحذوفات)ی(ال 12. در باب 2

و مناسـب بـود   اسـت  خود قرار نگرفته  یعیگاه طبین باب در جایشود. ا یارائه م زمینهن یچند قاعده در ا

  گیرد؛ار قر» المصحف کتابۀ«از  پس

از  پـیش و  گیردمات قرآن قرار یل ابواب مربوط به الفاظ و تقسیذ» ابواب المتشابه«بود بخش  بهتر. 3

  شود؛در قرآن ذکر  یعربریغباب مربوط به واژگان 

انگر اوصاف امت اسالم در قرآن و ی) که باالوصاف التی شارکت امتنا فیها االنبیاء( 14. باب 4

امبر اسـالم اسـت، اساسـاً بحـث     یاهللا و پ میکل یل، موسیم خلیف ابراهنسبت آنها با اوصا یبررس

  نیست.  یعلوم قرآن

 )ق۷۹۴(م  يزرکش» البرهان«در  يع مسائل علوم قرآنيتنو .ج

تـرین و   تـألیف بدرالـدین محمـدبن عبـداهللا زرکشـی یکـی از مهـم       ، علوم القرآن یالبرهان ف

و  يبنـد  . در ایـن کتـاب دسـته   اسـت نـوع   47و مشتمل بر  ،هاي علوم قرآنی ترین کتاب جامع

  »سـبب النـزول   معرفۀ«در نوع نخست از  یست. زرکشیان مباحث حاکم نیدر ب یب خاصیترت

۸۸      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

 ینکه مباحث مربوط به نزول قرآن را کامل کند، در نـوع دوم بـه بررسـ   یسخن گفته و بدون ا

وجهـۀ همـت   ات را یـ ات پرداخته است. وي در نوع سوم، شـناخت فواصـل آ  ین آیمناسبات ب

 معرفـۀ : 4واژگان قـرآن (نـوع    یبرخ ییپرشمار معنا يش قرار داده و ناگهان به کاربردهایخو

ب از اسرار فواتح و خواتم یترت الوجوه والنظائر) را ذکر کرده است. او در نوع هفتم و هشتم به

زل را که نـا  يا ه و سورهی)، نخستین آ9(نوع  یو مدن یسور سخن گفته و پس از بحث از مک

ن مباحث، یش از ایکند پ یاقتضا م یعیب طبیکه ترت یکرده است؛ درحال ی) بررس10شده (نوع 

ـ یفیو ک یمباحث مربوط به نزول قرآن از ساحت ربوب بـدون   يو یت نزول قرآن بیان شود؛ ول

ت انزال قـرآن  یفیبه ک 12را مطرح ساخته و در نوع  يگریاتمام مسائل مربوط به آن مباحث د

  ت. پرداخته اس

هـر آنچـه را در دانـش علـوم      کوشیده است و صرفاً را مد نظر نداشته اي ویژهب یترت یزرکش ظاهراً

اشـاره کـرده و نـه     اي ویـژه ب یو ترت يبند به دسته يدر هر حال نه خود و ان کند.یرد بیگ یم يقرآن جا

  کرد. یابیخاص ارز یبیترت يتوان دارا یکه مطرح شده م را یمباحث

  ق) ۸۲۴(م  ينيبلق »مواقع العلوم من مواقع النجوم« يبند د) دسته

جامع در علوم قـرآن اسـت، مباحـث     نسبتاً یکه کتاب مواقع العلوم من مواقع النجومدر  ینیبلق نیالد جالل

  اند از: کرده است که عبارت يبند بخش دسته ششعلوم قرآن را در  گوناگون

، ي، نهـار یلـ ی، لي، حضـر ي، سـفر ی، مـدن یوع: مکـ ن 12شامل مواطن النزول و أوقاته و وقائعه:  .1

  آخر ما نزل ؛، اسباب النزول، اول ما نزلی، فراشیشتائ  ،یفیص

  قرآن؛ان، و حافظان ی، راوینوع: متواتر، آحاد، شاذ، قرائات النب 6 شامل: السند .2

  ؛يدیقواعد تجو یقواعد وقف و ابتدا و برخ دربارةنوع  ششدربردارنده : االداء .3

ـ انـد از: غر  ان اقسام الفاظ قرآن که عبـارت ینوع در ب هفتمشتمل بر : اللفاظا .4 ب، معـرَّب، مجـاز،   ی

  ؛هیمشترك، مترادف، استعاره و تشب

 ،فیاستنباط احکـام از قـرآن شـر    يکه برا يامور دربارةنوع  14شامل : المعانی المتعلقۀ باالحکام .5

ـ ار ي، العام المخصوص، العام الذعمومه یعل ی. العام الباقاست يتوجه به آنها ضرور د بـه الخصـوص   ی

  ن بخش هستند؛یاز انواع ا ین برخی، عناوالسنۀه الکتاب یوما خص ف

کـه از مباحـث    ،جـاز، اطنـاب و قصـر   یبحث فصل، وصـل، ا  پنجشامل : بااللفاظ المتعلقۀالمعانی  .6

  ف است.یمربوط به قرآن شر یبالغ



   ۸۹ م مباحث علوم قرآنيع و تقسيتنو

  ینقد و بررس

ـ مراعات شده است؛ ز یعیب طبیم ترتاول تا چهار يها . در بخش1 ـ ی از سـاحت   یکتـاب  یرا وقت

کـرد   ین امر را بررسـ ید اید دربارة نزول آن سخن گفت و سپس باینازل شده، نخست با یربوب

 یت شده و از چه طرقـ یگران روایسبحان نازل شده به چه صورت به د يخدا يکه آنچه از سو

رسـد و سـپس    یبت به نحوة خوانـدن آن کتـاب مـ   ار آنها قرار گرفته است. پس از آن نویدر اخت

  نوبت ذکر اقسام الفاظ آن است؛

 گیـرد؛ قـرار  » االلفـاظ «از بخـش   پـس قرار نگرفته و مناسب بـود   یگاه مناسبیدر جا ششمبخش . 2

 مرتبط با الفاظ قرآن است؛ یمعان چراکه

باحـث امـر ششـم    ن میان عنـاو یـ کتابش اذعـان کـرده، پـس از ب    يبند خود به نقص دسته ینیبلق. 3

ـ    یـ  ن ومن االنواع مـا ال یبذلک تکملت االنواع خمس«سد: ینو یم  یدخل تحـت الحصـر: کاألسـماء والکن

  .)29و28تا، ص بی  ،ینیرك: بلق(» وااللقاب والمبهمات

ن یو بـد  سـازد  مطرح می 52نوع  عنوان به و المبهمات را  51نوع  عنوان به و القاب را  یاسما، کن يو

  .استنوع  52 يسان کتابش دارا

  يوطيس» االتقان«و » ريالتحب«ع علوم قرآن در يتنو . هـ

ـ   يهـا  از جملـه کتـاب   علـوم القـرآن   یاالتقان فو  ریعلم التفس یر فیالتحبدو کتاب جـامعِ    یعلـوم قرآن

  .هستند )ق911الدین السیوطى (م  بن کمال الدین عبدالرحمن جالل

  ریعلم التفس یف ریالتحب

ـ یبلق مواقع العلومل یر تکمرا د ریالتحب یوطیس ـ ادر  يو. )19و17، ص1363  ،یوطیرك: سـ ( نگاشـت  ین ن ی

 50در مجمـوع   يکرده اسـت. و  يرویپ در عمل از همان ،را ذکر نکرده ینیبلق يبند بخش هرچندکتاب 

  .)29، ص1421سیوطی، ( افزوده است ینینوع بر انواع کتاب بلق

هذا النـوع مـن   «با تعابیرى چون  ،افزوده است مواقع العلومانواعى که بر  در آغازِ یوطیس

ابـراز   هـا کند و در مواردى تعجب خود را از نپرداختن بلقینـى بـه آن   اشاره مىبه آنها » زیادتى

 کنـد  نقـد مـى  آورده، ذکـر و  دارد. گاه نیز عذرى را که بلقینى براى نپرداختن به موضوعى  مى

  .)44، 20، انواع 1421سیوطی، براى نمونه ر. ك: (

وارد  يو يبنـد  که بـه دسـته   یاشکاالت ،ت کردهیتبع ینیبلق يبند دسته از ریالتحبدر  یوطیس ازآنجاکه

  .استز وارد ین ریالتحبب مباحث در یبود بر ترت

۹۰      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

  علوم القرآن یاالتقان ف

 اسـت. وى پـیش از نگـارش    نگاشـته و به منظور تفصـیل مباحـث آن    التحبیررا پس از  االتقان سیوطى

سـیوطی،  ( قرار داد تقاناإلکار و منبع اصلى تألیف  ۀدست یافت و آن را دستمای یزرکش برهانالبه  تقاناإل

  .)19، ص1، ج 1363

را مد نظر قرار داده اسـت.   ینیبلق يبند میز تقسیدر آن ن ظاهراً یوطینوع است و س 80 يدارا االتقان

ـ ریگ یقرار مـ  ینیم بلقیکه در بخش نخست تقس هستندنوع نخست، مباحث مربوط به نزول قرآن  16 د. ن

ن یو تـدو  يآور (جمـع  هجـدهم ها)،  سوره یقرآن و اسام هفدهم (شناخت اسماياز انواع  پس یوطیس

ـ یرا کـه بلق  یات، کلمات و حروف قـرآن)، انـواع  یآ ،ها (تعداد سوره نوزدهمقرآن) و  در بخـش دوم   ین

  رود. یش میب پین ترتیکند و به هم یداده بود ذکر م يجا

  ررسینقد و ب

 يهـا  مناسـب در بخـش   د آنهـا را بـه گونـۀ   یزوده، بااف مواقع العلومبر  پرشماريانواع  یوطیس ازآنجاکه

 گاه مناسب مطرح نکـرده اسـت. مـثالً   یآنها را در جا يدر موارد یول ؛داد یم يجا مواقع العلوم ۀگان شش

را  76نـوع   يو یول ند،ک ) ذکر 18 وع(ن ن قرآنیاز جمع و تدو پسقرآن را  الخط رسممناسب بود بحث 

ش از مباحث مربوط به نـزول قـرآن مطـرح    یز مناسب بود اعجاز قرآن را پیبه آن اختصاص داده است. ن

ـ ا ،ردیگ یخدا بودن قرآن که در مبحث اعجاز صورت م ياز اثبات از سو پس چراکه ؛کرد یم  پرسـش ن ی

ـ  ؛زل شده اسـت نا امبر اکرمیبر پ یاز ساحت ربوب چگونهشود که قرآن  یمطرح م  64در نـوع   يو یول

  اعجاز قرآن پرداخته است.   یاست به بررس ینیبلق گانۀ سام ششل اقیاز مباحث ذ پسکه 

مواقـع  که افـزون بـر    یتالش نشده مباحث یارائه نشده و حت يدیجد يبند دسته االتقانسان در  نیبد

    رد.یمناسب قرار گ یگاهیدر جا ینیم بلقی، طبق تقساست العلوم

  د علوم قرآنيجد يها يبند هدست

عـام   يشتر آنها ناظر به علوم قرآن به معنایاز علوم قرآن ارائه شده است که ب ییها يبند ر دستهیدر قرن اخ

ـ قلمرو ا یبرخ .شمندان اختالف وجود داردیان اندیعام آن م يالبته در قلمرو علوم قرآن به معنا .است ن ی

ـ را ن یهمچون دانش لغت و علوم بالغـ  یوم ادباند که عل گسترش داده يعلوم را به قدر ز جـزو علـوم   ی

ز در یـ ر را نین جهت که تفسـ یو تنها از ا اند دهیگسترده ند چندانآن را  رةیدا یبرخ ی؛ ولاند قرآن شمرده

ر بـه  یقسم اخ .است شده یعام تلق يناظر به علوم قرآن به معناشان  بندي تقسیماند،  داده يعلوم قرآن جا
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هـا را   يبنـد  ن دسـته یک است. در ادامه ایار نزدیک دانش بسی عنوان به ناظر به علوم قرآن  ياه يبند دسته

  م کرد.یان خواهیخود را ب يشنهادیپ يبند ان دستهیدر پا ،در دو بخش ذکر کرده

  عام يناظر به علوم قرآن به معنا يها يبند دسته

  رد.  یگ یعام قرار م يبه علوم قرآن به معنا ناظر يها يبند از علوم قرآن در شمار دسته يبند چهار دسته

  گوناگون با قرآن يها بر اساس ارتباط  يبند .دسته۱

با قـرآن مـرتبط    يا گونهرا که به  یعام هر دانش ينکه علوم قرآن به معنایت به ایشمندان با عنایاند یبرخ

بـا قـرآن متصـور اسـت بـه      علوم قرآن  يکه برا یمختلف ارتباط يها رد با توجه به گونهیگ یمباشد دربر

   اند. علوم قرآن اقدام کرده يبند دسته

نورالدین عرده و ر کـ یعلوم قرآن و قرآن تصـو  را میانسه نوع ارتباط  یخراسان زادة واعظو محمد  رت

 اند: هدانستسه قسم  بر اساس آن علوم قرآن را بر

 ؛کنند ک میآن کم رفاند و مفسر را در نیل به معا علومی که در خدمت قرآن .1

 کنند؛ یدربارة آن بحث م، . علومی که قرآن را موضوع بحث قرار داده2

  .)7، ص1416عتر، ( شوند . علومی که از قرآن استنباط می3

ن و لغـت  یعلوم د و همۀ ، اعجاز قرآنیعثمان الخط رسمقرائات،   ر، اعراب القرآن،یعتر تفس نیالد نور

ـ ریگ یقـرار مـ   مزبـور  گانۀ سه يها دام بخش از بخشل کیمشخص کند ذ آنکهو بالغت را بدون  بـه   ،دن

  .)همان( د ذکر کرده استنریگ یعنوان علوم قرآن قرار م ذیلکه  یاز علوم ییها نمونه منزلۀ

علـوم  «و » القـرآن  یعلـوم فـ  «، »علوم للقرآن«ریب با تعابیرا به ترت مزبورسه قسم  یخراسان زادة واعظ

 یمعرفـ  یعلـوم  همـۀ را » علوم للقـرآن «شان یا .)9ص  ،1380، یداراب يوموس( شناسانده است» حول القرآن

گـر قـرآن   یل به کنه جوانـب د یا نیفهم معارف آن  ۀنیخدمت به قرآن و فراهم آوردن زم يکند که برا یم

ـ ، بینحـو، معـان    علـم صـرف،   از این جمله اسـت:  .)10ص  همان،( اند آمده پدید کـه   ع، و لغـت یان، بـد ی

  .)10- 14همان، ص( کند ین مییتب، به ساحت قرآن را هرکدامخدمت زاده  واعظ

م قـرآن را  یاز مفـاه  یمفهـوم  يا شوند و به گونـه  یاز قرآن استنباط م«که  اند یعلوم» القرآن یعلوم ف«

ر، علـم فقـه، علـم کـالم، علـم      یانـواع تفاسـ   .)14ص  همان،( »دهند یکنند و اهداف آن را شرح م ین مییتب

علـوم  «در  داخـل شوند  یاز قرآن استخراج م يا که به گونه يا هیتمام علوم شرع یاخالق و به صورت کل

» ء شَـی  لکُـلِّ  تبیانـاً  الْکتـاب  علَیک نَزَّلْناو«ف یبا استناد به عبارت شر زاده واعظ .)همان(هستند  »القرآن یف

  .)نهما( »ن علوم نامحدود هستندید بتوان گفت ایو شا«سد: ینو یم )89(نحل: 

۹۲      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

ق یـ شناساند که قـرآن را محـور و موضـوع بحـث و تحق     یم ییها را دانش» علوم حول القرآن«شان یا

  .)15همان، ص( اند قرار داده

  ينقد و بررس

رنـد  یگ یقرار مـ  گانه ل اقسام سهیکه ذ یاست و در آن علوم و مباحث مختلف یار کلیبس يبند ن دستهی.ا1

علـوم حـول   مباحث دانـش علـوم قـرآن (    دربارة یخاص يبند چ دستهینشده است و به تبع ه يبند دسته

  القرآن) ارائه نشده است؛

ن قسـم  یا يکه برا ییها و مثال» القرآن  یعلوم ف« یزاده در معرف حات استاد واعظی. از توض2

از منـابع آن باشـد، از    یکـ یرا کـه قـرآن    یشان هـر دانشـ  یرسد که ا یذکر کرده، چنین به نظر م

را اگر بـه صـرف   یار درخور مناقشه است؛ زین معیا یشمارد؛ ول یبرم» القرآن یعلوم ف«ق یمصاد

گر منابع، ید به اعتبار دیم، بایک دانش باشد، آن را از علوم قرآن بشماریاز منابع  یکینکه قرآن یا

، یاز منـابع اخـالق اسـالم    یکـ ینکـه  یم؛ مثالً به لحـاظ ا یهم بدان يگریآن را منتسب به علوم د

ث یز از حـد یز شمرد و چون در دانش کالم نیث نید علم اخالق را از علوم حدیباث است، یحد

ر علـم  یشان تعبیشمار آورد. ظاهراً ا ث بهیز از علوم حدید دانش کالم را نیشود، با یگرفته م بهره 

گـزارة   يکه علم بـه معنـا   یگرفته است؛ درحال یمنظومۀ معرفت يرا به معنا» القرآن یعلوم ف«در 

است کـه   یها و معارف مراد از علم آموزه  ،»القرآن یعلوم ف«رود و در  یز به کار میخش نب معرفت

نۀ اخالق، کالم، فلسفه، علوم یها ممکن است در زم ن آموزهیف مشتمل بر آنهاست که ایقرآن شر

 ییو مصون از هر خطا یاله یکه قرآن را وح یره باشد. روشن است که از نگاه کسیو غ یتجرب

 يک منبـع بـرا  یقرآن بهره جست و قرآن را  يها توان از آموزه یم ینۀ علوم تجربی، در زمداند یم

تـوان   ینمـ  یشناس نینۀ مثالً زمیمطالب در زم یبه صرف وجود برخ یکرد؛ ول یتلق یعلوم تجرب

  را از علوم قرآن به شمار آورد؛ یشناس نیدانش زم

ـ را به ا يریر و مدارس تفسیب تفسیاسالخ قرآن و یمباحث مربوط به تار زاده . استاد واعظ3 ل یـ ن دلی

مختلـف   يهـا  ه در دانشـگا » ۀیریالتفسر والمدارس یب التفسیاسال«و » خ القرآنیتار«عنوان مستقل  ذیلکه 

ـ  ؛)16، ص1380، یداراب يموسو( از علوم قرآن خارج دانسته است ،گشته یمستقل درس ةک مادی ـ ا یول ن ی

قـرار   یکلـ  یک دانش تحت عنـوان یچند مبحث  تنها به این دلیل کهرا یز ؛رسد یسخن درست به نظر نم

 خـارج  آن مباحث از آن دانـش  ،دنلحاظ شو یدر مراکز آموزش یمستقل درس ةک مادی عنوان به د و نریگ

رد و یـ گ یم از دانش نحو را دربر یمختلف يها مثال مبحث منصوبات در دانش نحو بحث برايد. نشو ینم



   ۹۳ م مباحث علوم قرآنيع و تقسيتنو

جـدا   ين به معنایا یول ؛شود یمستقل تلق یدرس ةماد ،ر آنیو غ یدانشگاه یمممکن است در مراکز عل

  ست.  یشدن آن بخش از دانش نحو ن

  قرآن يالفاظ و معان ام بر اساس ارتباط بي.تقس۲

ـ گیر عالمه طباطبایی مباحثی را که ذیل عنوان علوم قرآن قرار مـی   بـه دو دسـته تقسـیم کـرده اسـت      ،دن

  :)109و108ص ، 1361طباطبایی، (

  کنند علومی که دربارة الفاظ قرآن بحث می .1

در لغـت   یکه حروف تهجـ  یو حاالت و عوارض یحروف تهجه ت تلفظ بیفیک در«د که یفن تجو الف.

و ابتـدا و   ل حـروف و احکـام وقـف   یکند مانند ادغام و تبـد  یدا میان الفاظ مفرده و مرکبه پیم عرب در

  ؛)109همان، ص( »دینما ینظائر آن بحث م

گـر و  ید گانـۀ  سـه  يهـا  قرائـت گانۀ معروف و  هفت يها قرائته یبه ضبط و توج«فن قرائت که  .ب

  ؛)همان( »پردازد یم ها قرائتصحابه و شواذ  يها قرائت

ت و حـروف همـۀ قـرآن را    ات و کلمایات و کلمات و حروف آنها و آی[که] عدد سور و آ یفن«ج) 

  ؛)همان( »کند یاحصا م

ـ   ید و اختالفاتیصوص رسم خط خاص قرآن مج[که] در خ یفن«د)  معمـول   یکه با رسم خـط عرب

  .)همان( »دیگو یدارد سخن م

  کنند ه دربارة معانی قرآن بحث می. علومی ک2

  شمارد: یم ن بخش بریل را در ایعالمه فنون ذ

ناسـخ  ل و ظاهر و باطن و محکم و متشـابه و  یل و تأویات مانند تنزیآ یات معانیکه از کل یفن« الف.

  ؛)همان( »کند یم يو منسوخ قرآن کنجکاو

  ؛)همان( »است یاز فقه اسالم يا قت شعبهید و در حقینما یات احکام بحث میکه در آ یفن« .ب

 »شـود  یده مـ یـ ر قـرآن نام یو به نـام تفسـ   دیگو یسخن م یات قرآنیخصوص آ یکه از معان یفن« .ج

  .)همان(

  ينقد و بررس

را در آن یـ سـت؛ ز یدانش علوم قـرآن مقصـود ن   يقرآن قطعاً به معنا، علوم يبند مین تقسی. در ا1

ات یر آیاست، و تفس یاز فقه اسالم يا ر عالمه شعبهیات االحکام) که به تعبی(آ یات فقهیر آیتفس

۹۴      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

خصوص معـارف قـرآن    ين علوم قرآن به معنایاز علوم قرآن شمرده شده است. همچن یرفقهیغ

د مقصـود ایشـان   یـ جـه با یر هم پرداخته شـده اسـت. در نت  یسرتفیمراد نیست؛ چراکه در آن به غ

  کاربرد عام علوم قرآن باشد؛

در . سـت یم ذکر کرده نین تقسیکه عالمه در ا يعام منحصر در موارد يمباحث علوم قرآن به معنا .2

  نشده است؛ یتیچ عنایلوم للقرآن) ه(ع ندا که در خدمت قرآن یم به علومین تقسیا

گـاه  یرا جایـ ز ؛سـت یز نیـ ک دانـش ن یـ  يمباحث علوم قرآن به معنـا  دارندة همۀدربرم ین تقسیا .3

  خ قرآن در آن روشن نشده است.یو نزول قرآن و تار یمانند اعجاز قرآن، وح یمباحث مهم

  »فلسفه« ياضاف يبر اساس کاربردها يبند .دسته۳

ه سـه بخـش تقسـیم    علوم قرآن را بیکی از پژوهشگران با لحاظ کاربردهاي اضافی واژة فلسفه، 

علم مسائل قرآنی یا دانش نگرش قـرآن   .3، شناسی فلسفۀ قرآن .2، فلسفۀ علوم قرآنی .1 :کند می

  .)1379ایزدپناه، ( به مسائل

شـود و   بحـث مـی   »مبانی و مبادي علوم قـرآن «از  »فلسفۀ علوم قرآنی«در  دهد که یح میشان توضیا

مباحـث علـوم قرآنـی بـه     «شناسـی همـان    فلسفۀ قرآن و ؛هستند »اصول موضوعۀ علوم قرآن«مسائل آن 

ـ   یشناس قرآن یاصول و مبان«که در آن  است »مفهوم کالسیک آن و » شـود.  ی) بحـث مـ  ی(نه علـوم قرآن

از علـم مسـائل    مـراد وکار داریـم، و  و با معلوم خارجی که قرآن است سـر ، خود قرآن است آن موضوع

  .(همان) قرآنی، همان علم تفسیر است

  يبررسنقد و 

نـاظر بـه دانـش علـوم      ماًیعام مقسم قرار گرفته است و مسـتق  يم علوم قرآن به معناین تقسی. در ا1

  ست؛یقرآن ن

چ یکـه همـان دانـش علـوم قـرآن اسـت هـ       » ک آنیبـه مفهـوم کالسـ    یمباحث علوم قرآن« ي. برا2

  است. شنهاد نشدهیپ یخاص يبند دسته

  يقرآن علوم قرآن از نظر سنخ مطالعات يبند مي.تقس۴

شـان در  یا ،)201- 203، ص1389، یالهـ  فـتح ( انـد  نقـل کـرده   یسندگان از احمد پاکتچینو یبر آنچه برخ بنا

طـه قابـل   یاز نظـر سـنخ مطالعـه بـه چهـار ح     «علـوم قـرآن را   » ن علومیگاه علوم قرآن در بیجا«نار یسم

 اند از: دانسته است که عبارت )201ص همان، ( »يبند میتقس
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ضـبط مـتن   «اسـت کـه بـه     ین دسته، مطالعاتیمقصود از ا: ضبط و نقد متن ةه حوزعلوم مربوط ب .1

، جمـع و  ی(ماننـد کاتبـان وحـ    آن» نقـد «و  )همـان ( مصحف و قرائات) الخط رسم(مانند  )همان( »یقرآن

  شود؛ یمربوط م )همان() ات و سوریب آین قرآن، نظم و ترتیتدو

سـطح قابـل   سـه  «ن حوزه را در یا» طالعات مربوط بهم«: ر قرآنیعلوم مربوط به حوزه فهم و تفس .2

  :هستند» یابیارز

از سـنخ   یگـاه «رد کـه  یـ گ یر قـرار مـ  یتفسـ » یعلـوم مقـدمات  «ن سـطح  یدر ا: یسطح مقدماتالف. 

  .)202ص  ،همان( »قرآن یزبان يها ب القرآن، امثال القرآن و اسلوبیمثل: غر ؛هستند یشناس زبان

  ؛)همان( »ر استیطه خود تفسین حیدر ا یصلمنظور از سطح ا«: یسطح اصلب. 

اشـاره  ر یعنـوان اصـول التفسـ    با ییها توان به نگارش کتاب ین سطح میدر ا: دوم ۀمطالعات درجج. 

ـ ریگ یار مفسر قرار مـ یدر اخت يعنوان ابزاره ها ب ن کتابیا پردازند. یر قرآن نمیبه تفس ماًیکه مستقکرد  د ن

» نیم طبقـات المفسـر  عل«توان به  یباالتر م یدر سطح .آیند شمار می به ریتفس دربارةدوم  ۀدرج ۀو مطالع

  .)همان(ز اشاره کرد ین

و اوصــاف و  یچگـونگ «کـه بــه   یمطالعــات: قـرآن  يهـا  يبنــد . علـوم مربـوط بــه اوصـاف و رده   3

  ، اسـماء ياآل مثـل فضـائل القـرآن، خـواص القـرآن، عـد       یعلوم؛ پردازد یمربوط به متن م يها يبند رده

  ؛)همان( »سور یعجم

دوم  ۀمطالعـات درجـ  «از  : منظـور علـوم قـرآن)   دربـارة دوم  (مطالعات درجۀ قرآن یرامونی. علوم پ4

ـ را موضـوع مطالعـه    ن است که علوم قرآن یعلوم قرآن، ا دربارة و در آن .. م.یگـر قـرار دهـ   یک علـم د ی

  م.  یکن یرا بررس )203ص  ،همان( »علوم قرآن یشناس و روش يبند رده  ف،یتعار  مسائل، موضوع، 

  ينقد و بررس

ة علوم قـرآن  ر قرآن در زمریرو تفس نیازا ؛عام لحاظ شده است يبه معنا بندي این دسته. علوم قرآن در 1

  شده است؛ یتلق

مباحث دانش علـوم قـرآن مـورد نظـر نبـوده       يبرا یب خاصین ترتییتع ظاهراً يبند ن دستهیدر ا .2

قـرآن قـرار    يهـا  يبنـد  از شناخت اوصـاف و رده  پیشر قرآن یو تفس علوم مربوط به فهم چراکه ؛است

ز مطالعـات  یـ ر آن اسـت. ن یو تفسـ مباحث مربوط به شناخت قرآن مقدم بر فهم  که یدرحال ،گرفته است

ـ   یبه عرصه مـ  يک دانش پای يریگ از شکل پسگونه است که  نیا عمالً هرچنددوم  درجۀ در  ینهـد ول

ک دانـش از سـنخ مطالعـات    یـ روش  موضـوع و  یبررسـ  هرچندمثال  رايبدارد،  يآن دانش جا ۀمقدم

  شود؛ یان میپیش از طرح مسائل بهر دانش و  ۀدر مقدم یول است؛دوم  درجۀ

۹۶      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

بـه ذکـر    صرفاً ارائه نکرده است و» نقد متن«از  يمراد و دربارة یحیشان توضیدگاه ایگزارشگر د .3

گـر نقـد   ید ییدر جا یپاکتچ کرده است. بسندهد نریگ یر منقد متن قرا که در حوزة یباحثاز م ییها نمونه

ـ ا. 1متن دانسـته اسـت:    درباره پرسشمتن را متکفل پاسخ به دو  . 2ت مـتن)؛  یـ (هو سـت؟ ین مـتن چ ی

  .)26، ص1391، یپاکتچ(ن) یچقدر درست است؟ (اعتبار مضام ن متنین ایمضام

صـحت اسـتناد مـتن بـه شـخص       ییسـا کنـد شنا  یان میادامه ب ت متن آنچنان که دریاز هو يمراد و

ـ نوشته  ياست که طبر یخین تاریا ایآ«م که یکن یم یبررس يخ طبریتار دربارة یوقت مثالً ؛خاص است ا ی

ـ       يخ طبریتارنام  اشتباهاً يگرینکه ممکن است کتاب دیا  یرا به خـود گرفتـه باشـد و االن بـه مـا معرف

ت متن باشد، نقـد  یاز هو پرسشکه ناظر به  یمتن  قدن م.یکن یم یت متن بررسیهو دربارة )همان( »شود یم

مباحث مربوط به اثبـات از   همۀاساس  نی. برا)28، صهمان( شود یده مینام )External criticism( یرونیب

 یاده، مبـاحث یـ ف بـه ز یـ تحر ژهیـ و بهف، یشبهات تحر یف، و نفیخدا بودن متن موجود قرآن شر يسو

  د.  نریگ یمنقد متن قرار  هستند که در حوزة

کـه  » آنهاسـت  یو نادرست یو مطالب متن و درست یمبان« یبررس یدوم، ناقد در پ پرسشدر پاسخ به 

  .)همان( شود یده مینام )Internal criticism( ینقد درون

م، سـخن گفـتن از   یعـالم و حکـ   يخـدا  ياست از سو یاثبات شد قرآن کتاب یروشن است که وقت

بـودن قـرآن و    یبخواهد فارغ از الهـ  یاگر کس و فرضاً استمعن یآن ب مطالب یو نادرست یدرست یبررس

علـوم قـرآن بـه     يها ن کار در شمار بحثیا  کند، یمطالب آن را بررس یدرست سبحان يخدا يها یژگیو

  رد.یگ یقرار نم یاصطالح يمعنا

  گانه)چهار يها مسائل علوم قرآن در ساحت يبند ناظر به دانش علوم قرآن (دسته  يبند دسته

مطـرح شـده   ک دانش مسـتقل  ی عنوان به ناظر به علوم قرآن  يبند ک دستهیتنها  ،شد يریگیتا آنجا که پ

  م.یکن یان میب آن را که در ادامه است

ـ را با یمسائل علوم قرآن«که  است آن سندگان برینو یکی از و  یبررسـ  یسـاحت اصـل   چهـار د در ی

  اند از: که عبارت )61و60، ص1389، یاله ؛ فتح1385، يری(ر.ك: نص »مطالعه کرد

، نزول قـرآن،  یوح یچگونگ«ن ساحت یا يبرا يت قرآن: وی. مباحث ناظر به شناخت ماه1

 )همان(» و زبان قرآن يریناپذ فیمحکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، اعجاز قرآن، اصالت متن، تحر

  عنوان مثال ذکر کرده است؛  را به



   ۹۷ م مباحث علوم قرآنيع و تقسيتنو

ن قـرآن و مراحـل   یخ کتابـت و تـدو  یشـناخت تـار  «شـان  یا :مربوط بـه قـرآن   یخیتحوالت تار .2

ه از جملـ «را  )همـان ( »ب قـرآن یر، ترجمه و چـاپ و تـذه  یخ تفسی، تاریقرآن به شکل کنون يریگ شکل

  شمارد؛ یبرم» قرآن یخیمباحث تار

ـ یمباحث الفاظ در علوم قرآن، ادب« يو: ر قرآنیفهم و تفس یمبان .3 ـ ، بی، معـان یات قرآن ع، یان و بـد ی

 »نـد یآ یر قـرآن بـه کـار مـ    یدر خدمت فهم و تفسـ «دانسته که  یرا از جمله مباحث )همان( »سباب النزولا

  ؛)همان(

ـ ا: قـرآن  ۀنـ یشده در زم ها و مطالعات انجام تیفعال .4  يهـا  پـژوهش  یمطالعـه و بررسـ  «ن محقـق،  ی

را مباحـث   )همـان ( »آنخاورشناسان بـه قـر   یا سلبی یجابیا يکردهایعلوم قرآن و رو ۀنیافته در زمی انجام

  ن ساحت برشمرده است.یا

  ينقد و بررس

ک دانش از جملـه  یمباحث  که یدرحال ،مد نظر قرار گرفته» مسائل علوم قرآن«تنها  يبند ن دستهیدر ا .1

در  .اسـت خچه علـوم قـرآن   یو تار یشناس ف، روشیهمانند تعر ياز مباد یشامل برخ ،دانش علوم قرآن

  م داد؛یح خواهیشتر توضیمطلب را ب نیامنتخب  يبند ان دستهیب

تـر   ر مناسـب یـ و به تعب» قرآن یخیمباحث تار«خ ترجمه در یز تاریر و نیخ تفسی. ذکر تار2

ر و ترجمـۀ قـرآن   یمربـوط بـه تفسـ    یخیرا اینها از مباحث تاریست؛ زیح نیصح» خ قرآنیتار«

  هستند نه قرآن؛

 یگـاه مناسـب  یسـت، و جا ین» ریفهـم و تفسـ   یمبان«ابد منحصر در ی یر قرآن ارتباط میآنچه به تفس .3

، و منـابع  يریتفسـ  يهـا  شیها و گـرا  ر، روشیر قرآن مانند روش تفسیگر مباحث مربوط به تفسید يبرا

 لحاظ نشده است؛ يبند ن دستهیدر ا ریتفس

ن علوم اختصاصـی بـه   یرا ایست؛ زیع در علوم قرآن موجه نیان و بدی، بی. شمارش معان4

سـنجش فصـاحت و    يارهـا یکـه مع  ییها عنوان دانش  ۀ قرآن و بهی؛ گرچه در ساقرآن ندارند

، 1361، ییطباطبـا (انـد   دهنـد بـه وجـود آمـده     یگـر متـون را ارائـه مـ    یبالغت قرآن نسبت به د

ن محقق خـود  ینکه ای. در هر حال اینها اختصاص به قرآن ندارند. درخور توجه ا)111و110ص

ه است و مراد از علـوم قـرآن   یاز نوع اضافۀ اختصاص» القرآن علوم«که اضافه در   ح کردهیتصر

  .)223همان، ص(» به قرآن اختصاص دارند«است که  ییها دانش

۹۸      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

  مباحث علوم قرآن يشنهاديپ يبند ميتقس

ل، مجمـوع  ئل اسـت. مقصـود از مسـا   ئهاي معروف و قدیمی، تقسیم علم به مبادي و مسا یکی از تقسیم

و  يتصـور  ۀبه دو دسـت  يمباد .رض ذاتی و مستقیم موضوع آن علم هستندقضایایی است که بیانگر عوا

 مصـباح، ( »مـورد بحـث اسـت    يایت اشـ یـ ان ماهیف و بیتعار« يتصور يد. مبادنشو یم میتقس یقیتصد

مسائل آن علم بر اساس آنها صـورت   یاست که بررس ی، اصولیقیتصد يو مباد )88، ص1/3- 6، ج 1389

 يتصـور  يمبـاد  .)32ــ 44، ص1369کرمانى،  همان؛ صالحیمصباح،  ؛27ص ،1، ج 1414ر.ك: کاظمى، ( ردیگ یم

ـ ؛ شود یان میا در آغاز هر مبحث بیآن علم  يدر ابتدا یهر دانش علـوم   در یقیتصـد  يغالـب مبـاد   یول

  .)مصباح، همان(رند یگ یگر مورد بحث قرار مید

آن  ۀل، بیـان تاریخچـ  ئهـاي مسـا   ، تعریف موضوعات و محمول دانش تعریف موضوع چون یمباحث

 کـانون در آغـاز علـم    علم هستند کـه معمـوالً   يمباد  از جملهفواید آن علم  و علم، روش تحقیق در آن

   .شود یدر آغاز هر باب شناسانده م رند. موضوعات مسائل معموالًیگ یبحث قرار م

تعریـف  ماننـد   یمباحث گردند؛ یمل تقسیم ئنیز به مبادي و مساشوند  مباحثی که در علوم قرآن مطرح می

هاي آن از مبادي علوم قـرآن هسـتند کـه     علوم قرآن و سیر نگارش ۀعلوم قرآن، بیان فواید آن، ذکر تاریخچ

آیـات قـرآن بـه دو    « ،»قرآن معجزه است«ی چون یو قضایا ،پردازند هاي علوم قرآنی بدانها می در آغاز کتاب

کـه در   ل علـوم قـرآن هسـتند   ئاز مسـا » اي تأویل اسـت قرآن دار« و »شوند محکم و متشابه تقسیم می ۀدست

ل کـه در آغـاز هـر مبحـث     ئهاي مسا . تعریف موضوعات و محمولشوند یمباحث مربوط به خود اثبات م

حکام و تشـابه  إ ،»محکم و متشابه«در آغاز بحث  براي مثال هستند. این دانشگیرد نیز از مبادي  صورت می

  .)51ـ59ص ،1369 کرمانى، صالحى: ك.(رگردد  میشابه بیان و مراد از محکم و مت شود میمعنا 

ـ بـه ا  ؛مشـخص شـد   یکل يب مباحث علوم قرآن در حدیترت ،که ذکر شد یمیدر تقس ن معنـا کـه   ی

 یبـ یم و ترتیتقس یول ؛علوم قرآن مقدم بر مسائل خواهند بود نۀیشیف، موضوع و پیهمچون تعر یاحثمب

ب یـ م کـه در آن ترت یکن یعلوم قرآن ارائه م يبرا يا يبند ادامه دستهان نشد. در ین دانش بیمسائل ا دربارة

ت قرآن که موضوع دانـش  یمباحث مربوط به شناخت ماه . براي مثاللحاظ شده است یو منطق یخیتار

کـه   نـد ریگ ین دانـش قـرار مـ   یمربوط به ا یاز شناخت مباحث مقدمات پسبالفاصله  هستند،علوم قرآن 

ـ با و بحـث دربـارة آن نخسـت    يزیـ هـر چ  یبررس يرا برایز ند؛ت برخورداردرس یگاهیاز جا منطقاً د ی

خ قـرآن  یل عنوان تـار یذ  ت قرآن،یمباحث مربوط به شناخت ماه یت آن را شناخت، و پس از بررسیماه

  شود و... ین کتاب در گذر زمان پرداخته میخ ایبه تار



   ۹۹ م مباحث علوم قرآنيع و تقسيتنو

ـ مانند تعر ییها شامل بحث ،علوم قرآن یمباحث مقدمات .الف ف علـوم قـرآن، روش علـوم قـرآن،     ی

ان یـ کـه ب  گونـه  همـان  علوم. دیگرارتباط علوم قرآن با  و د شناخت علوم قرآنیعلوم قرآن، فوا ۀخچیتار

  هستند؛علوم قرآن  ياز مباد ین مباحث بخشیا ،شد

و نـزول قـرآن،    یمانند وح یمباحث :ها و اوصاف قرآن یژگیت، ویمباحث مربوط به شناخت ماه .ب

ـ بودن الفاظ قرآن، اعجاز قرآن، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، فضائل قـرآن، تناسـب آ   یانیوح ات و ی

  ؛قرآن و زبان قرآن يریناپذ فیها، تحر سوره ین قرآن، وحدت موضوعیت قرآن، عناویسور، جامع

قـرآن،   الخـط  رسـم ن قـرآن،  یتـدو  مصاحف صحابه،  شامل حفظ قرآن، کتابت قرآن، ،خ قرآنیتار .ج

  ؛نقط قرآن شَکل و

ب القـرآن، وجـوه   ید، آداب قرائت قرآن، غرید. مباحث مربوط به الفاظ قرآن، شامل بحث قرائات، تجو

ات، کلمـات و حـروف   یـ هـا، آ  ات، تعـداد سـوره  ی، فواصل آيرحجازی، واژگان غیرعربیو نظایر، واژگان غ

  قت و مجاز.یمشترك، حق  ،ن، عام، خاص، مترادفیها، مبهمات القرآن، مجمل، مب سوره يبند قرآن، دسته

  شامل: ،ر قرآنیمباحث مربوط به فهم و تفس . هـ

  ؛ف ظاهر و باطنیل، تعریف تأویر، تعریف تفسیتعر :یشناس مفهوم. 1

ة دربردارنـد  خود ریروش تفس ر؛ کهیمراحل تفس ر ویر، روش تفسیتفس یمبان :ریتفس یشناس روش. 2

  است؛ ط مفسریر و شرایتفس يبرااز یر، علوم مورد نیمنابع تفس ر،یقواعد تفس

 ؛يریتفس يها شیها و گرا روش. 3

 ؛يریتفس يها انیمکاتب و جر. 4

  ر؛یخ تفسی. تار5

. قواعد ترجمۀ قـرآن،  2ترجمۀ قرآن،  یی. امکان و روا1مباحث مربوط به ترجمۀ قرآن:  .و

  خ ترجمۀ قرآن.ی. تار4ترجمۀ قرآن و  يها بی. آس3

  يريگ جهينتخالصه و 

  انجام داده است؛ یر مؤمنان علیام راع مباحث علوم قرآن ین تنوینخست .1

کتاب مزبور همـۀ   یل پنج عنوان جامع ذکر کرده، ولیمباحث را ذ فضائل القرآند در ی. ابوعب2

شـتر مباحـث آن دربـارة فضـایل مجمـوع قـرآن،       یگیرد و ب مباحث علوم قرآن را دربر نمی

  ات است؛یها و آ فضایل سوره

۱۰۰      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

از دانش علـوم قـرآن را    یباب مباحث متنوع چهاردهدر  يجوز ابن ون علوم القرآنیع یفنان ففنون األ. 3

شـتر آنهـا   یتـوان ب  یم یول ،مباحث مطرح نکرده است يرا برا یخاص يبند دسته يجوز ابن دربردارد.

  چهار بخش قرار داد؛را در 

  در آن وجود ندارد؛ یخاص يبند دستهچ یه ی، ولاستنوع  47مشتمل بر  یزرکش البرهان .4

 يبنـد  بخش دسـته  ششمباحث علوم قرآن را در  مواقع العلوم من مواقع النجومدر  ینیبلق نیالد . جالل5

از مباحث علـوم   یاش ناقص است و برخ يبند کند که دسته یخود اعتراف م یول ،ان کرده استیو ب

  ند؛گنج ینم مزبور يها قرآن در بخش

ـ یبلق يبند دسته ،است ینیبلق مواقع العلومل یکه تکم ریبالتحدر  یوطیس نیالد جالل .6 را مـالك قـرار    ین

  ن امر موفق نبوده است؛یدر ا یدنبال کند، ولرا  ینیبلق يبند ز تالش کرده دستهین االتقانداده و در 

ـ   ،انـد  از مباحث علوم قرآن ارائه کـرده  متأخرشمندان و محققان یکه اند ییها يبند شتر دستهیب .7 ه نـاظر ب

  اند؛ مناقشه و اشکال درخورشتر آنها یو ب هستندعام  يعلوم قرآن به معنا

 يبنـد  چهارگانـه دسـته   ییها از محققان کوشیده است تا مسائل علوم قرآن را در ساحت یکی. 8

دارد و  یموفق بوده است؛ هرچند این تقسـیم نیـز نواقصـ    يتا حد يبند ن دستهیکند که در ا

  بر آن وارد است؛ یاشکاالت

کـه عمـدتاً    یو مباحـث اصـل   یمباحث مقـدمات  یتوان به دو بخش کل ی. مباحث علوم قرآن را م9

علـوم قـرآن،    یپس از مباحـث مقـدمات   يبند ن دستهیم کرد. در ایمسائل علوم قرآن هستند تقس

برقـرار اسـت    یا منطقـ ی یخیب تاریر که میان آنها ترتین زیل عناویعلوم قرآن ذ یمباحث اصل

خ یهـا و اوصـاف قـرآن، ب. تـار     یژگیت، وید: الف. مباحث مربوط به شناخت ماهشون یان میب

ر قـرآن، هــ . مباحـث    یقرآن، ج. مباحث مربوط به الفاظ قرآن، د. مباحث مربوط به فهم و تفس

  مربوط به ترجمۀ قرآن.

   _____________________ ________________________________   ها نوشت پی
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