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  قرآنقرآن  یاتیاتآآ  ها وها ویریتی سورهیریتی سورهمدمد  هایهایللمنطق کشف مدلومنطق کشف مدلو

 * عبدالمؤمن حکیمی

 چکیده

 ینا یچهو جهان را از در اندیشندیخود م یهادر چارچوب باورها و ارزشها همه انسان

 یو فلسف یفکر هاییمبر اساس پارادا یدرک از انسان و هست ی. وقتکنندیچارچوب مشاهده م

در هدف و چارچوب و  یزها نمتعارض باشد، علوم برخاسته از آن یمختلف، متفاوت و حت

با منطق  توانهای قرآن کریم را میو سوره آیات از این رو، خواهند بود. تمحتوا و ... متفاو

است ارائه  برخوردارهایی که انسان مسلمان از آن خاص و در چارچوب باورهای و ارزش

های مختلفی به منظور کشف معانی، ها و منطقهای وحیانی با روشآموزه تاکنونکرد. هرچند 

نسانی مورد بررسی قرار گرفته و هرکدام ی دانش علوم امدالیل و مقاصد آن در گستره

با  یلیتحل -یفیروش توص یریبا به کارگرهاوردی را به رخ کشیده است، ولی در این تحقیق 

به عنوان منطق و روش  «قرآن آیات و هاسوره یریتیمنطق کشف مدلولالت مد»نگاه متفاوت 

-دهد که میحقیق نشان میهای تیافته تحلیل آیات مدیریتی قرآن معرفی و بررسی شده است.

وحی به عنوان فعل ) ینظرها و آیات مدیریتی قرآن کریم را با سه مؤلفه؛ چارچوب توان سوره

 -تعبدی) نییتبهای سوره یا آیه(، منطق گیریتدبیری و چهار وجهی بودن کارکردها و جهت

 -معرفتیدانشی و  -معرفتی) یتیریمدای( و برداشت و تفسیر شبکه -تحلیلی و سیستمی

یدن به معانی، مقاصد و ی فرآیند یاد شده دست یازثمره کهکارکردی( بررسی و تحلیل کرد 

 مدالیل آیات است.

 ای.قرآن، منطق کشف، حکمت، مدیریت، رویکرد شبکه واژگان کلیدی:
  

                                             
 mohammadiya0202@gmail.com . استادیار جامعه المصطفی العالمیه:*
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 مقدمه

به حجم  امروزی بشر العادهفوق یسو و دسترس کیقرآن از  یو جاودانگ تیجامع یادعا 

 گر،ید ییاز سو یعلوم انسان ژهوی به هادانش ادیز اریتنوّع بس زیو ن هایاطلاعات و دانستن عیوس

بردارد؛  یرا از معارف قرآن یخود بتواند بهره کاف کردیاقتضا دارد که هر دانش به سهم و رو

در گستره  سؤالاتاز شبهات و  ایکه هر لحظه با حجم گسترده یدر جهان کنون نکهیاضمن 

 و هاقرآن و کشف روش هایو سوره اتیابعاد مختلف آ لیتحل ،میمواجه یت قرآنمطالعا

را  یموضوع نیبه پردازش چن ازیاست که ن یمباحث نتریاز مهم یقرآن هایدر آموزهرویکردها 

 اتیآ رینسبت به تفس قرآن هایو سوره یاتآ یریتیمد یلو تحل یین. منطق تبکندیاقتضا م

و به دور از  دنماییمو ارایه کشف  یتیریمد اتیآ هایدلالت یرا برا یچارچوب یقرآن

هدفمند  میاست، مفاه یاسلام یاز باروها یکه ناش ییعقلا مندیو با روش یالتقاط هایشیگرا

 .دنماییاستنباط م تیریدانش سازمان و مد میتنظ یرا برا یقرآن

بر محور  ترشیب انینیشیپ انیقرآن در م یمندکشف نظام یالگوها دهدینشان م قاتیتحق 

 نشیمحور خاص چ کیسوره بر  اتیآ نکهیاست اعم از اگرفتهشکل یو خط ینظم طول

هر سوره با آغاز  انیپا ینکها ایموضوع دلالت دارد؛  کیسوره بر  انیآغاز و پا نکهیا ای اند؛شده

 (002ـ 0/002 :1201،یوطی)س .است ماهنگسوره بعد ه

و  یوطیس ،یمانند زرکش یقرآنعلوم شمندانیاند انیدر ب وانتیرا م اوج آن نقطه

بلاغت  یو علما بانیاد انیمشاهده کرد. آنچه هم در ب گرانیو د یطبرس ،یچون بقاع یمفسران

انطباقش با  ثیمتن از ح یو نوشتار یگفتار تیماه نییجز تب ستین یزیاست، چ متصور

 یریاز رهگگذشتگان  یریه شده که سنت تفسگفت ،روایناز .غتو بلا یعلوم ادب یارهایمع

 یقیتوف وندیپ نیادادن  در نشان اینکهبا سوره فراتر نرفته و  کی اتیآ انیم یخط وندیپ

 رایز اند،امدهیبر نو آیات قرآن ها در سوره یموضوع راتییاز تغ یاند، اما به اندازه کافداشته
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 .بر آن یاست تا مبتن کننده بودهقانع ینظر نهیزم و فاقد پس یوقعمدتاً ذ به متنآنان  افتیره

(Awa, 0222:p.12 - 12 El) 

و سور در  اتیو مناسبات آ بیمتمرکز بر اثبات ترت هاتیعمده فعالدر میان معاصران  

ـ  22 :1832گر، خامه) .بوده است هاهسور یساختار هندس ای یوحدت موضوع گذشتگان، انیم

قرآن،  ییچون شبکه معنا یکارآمد یالگوها ،بدین جهت( 30 ـ 23 :1822 زاده،ی؛ فقه21

(؛ روابط 111 -122 :1833و همکاران،  عیمطقرآن ) در یمعناشناختحوزه مطالعات  یعنی

 ،یذوق) یبازگشت یالگو ؛(22-22 :1830 ،یو منصور یالبرزمتن )در سطح کلان  ینامتنیب

 اند.نموده یو معرف یی( را شناساEl-Awa, 0222: p.02-80) وندیپ هی( نظر121-122 :1830

 قیدر صورت تطب ،یرغم اندکقرآن به یفوق در عرصه نظم فراخط ینوگرا یهاشهیاند 

 یمتن قرآن یمناسب آن، هم نگرش ما را نسبت به ساختارها یریکارگ با قرآن موجود و به

 ریو انسجام قرآن را در عرصه فهم و تفس از نظم ینینو یو هم کارکردها ندینمایم تریواقع

های قرآنی را کشف و های واقعی آموزهتواند دلالتاما نمی؛ ساخت اهندخو برملا یکلام اله

 یتیریمد لیتحل یبرا هاییاست که چه روش نیپژوهش ا یپرسش اصل رو،اینارائه کند. از

و  لیتحل یرا برا یچه منطق میقرآن کر گر،یقرآن وجود دارد؟ به عبارت د هایو سوره اتیآ

 .به کار برده است؟ یتیریمسائل مد یبررس

دارد،  انچند دو یتیآنچه اهم میقرآن کر اتآی و هاسوره یتیریمد ری، در تفسبنابراین

از  ناشی و مندنظام شهیاند توانیکه به کمک آن م یانیوح هایرابطه آموزه نییشناخت و تب

 افتیره نیقرار داد. ا یمورد بررس یتیرینسبت به مشکلات مد و عام قرآن را ریفراگ افتیره

 رقرا قیمورد تدق کیستماتسی و مندرا به طور روش یتیریمسائل مد لیو عام که تحل ریفراگ

 افتیاز روش و ره ریغ گمارد،یرا مد نظر م یانسان عیو وقا هادهیو جوانب مختلف پد دهدیم

 رایز شود؛یبدان استناد م یو علوم انسان یعلوم تجرب است که امروزه در ایانهگرایتینیع
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و عوامل اعتلا و انحطاط  یتیریمد یاز رخدادها یاریبس لیدر کشف و تحل گراییتینیع

دارند، عاجز  زین یعیو فراطب یرمادیعالم غ یکه سودا یافراد تیو کشف ذهن تمدنفرهنگ و 

 است.

 وهیش یو همه جانبه قرار دارد، نوع یاله یفکر انیجر کی یکه در فضا یتیریمد ریتفس

-یکه به کمک آن م آوردیمفسر به ارمغان م یرا برا نانهبیواقع یرپذیبه معرفت و تحول لین

 یو با آحاد انسان عتی، با خود، با طبباخدارابطه او  لیاز قب یروابط انسان هایتمام ساحت توان

 .دینما میتنظ یانیوح هایاستناد به آموزه بارا 

و  یاتآ یریتیمد یلو تحل یینتبشود منطق و روش متفاوت برای در این مقاله تلاش می

 معرفی شود که فرآیند آن در نمودار زیر نشان داده شده است. قرآن هایسوره

 
 قرآن هایو سوره یاتآ یریتیمد یلو تحل یینتب : الگوی1نمودار

 شناسیمفهوم

 مدیریت -1

(، مدیریت را آنچه 1313ارائه شده است. لویس آلن ) های مختلفیاز مدیریت تعریف 

 ,Louis A. Allen)توصیف کرده است.  ورزدیمکه یک مدیر به انجام آن مبادرت 
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ریزی، معتقد است که مدیریت یک فرآیند مجزا شامل برنامه 1جورج تری( 1313 :2

طریق به کارگیری  تحقق اهداف از سازی و کنترل است که در جهت تعیین وسازماندهی، پیاده

 0از نظر جمیز لاندی (,0222Rapaka Satya Raju, R :3) پذیرد.افراد و منابع صورت می

سازی، ترغیب و کنترل ریزی، هماهنگمدیریت بطور اساسی متشکل از وظایف برنامه

دیگران به سمت اهداف مشخص است. اساس مدیریت آن چیزی است که مدیر  یهاتلاش

در  ( ,0223Rajan Mishra :021) ریزی، اجرا و کنترل است.یریت برنامهدهد. مدانجام می

توان مدیریت را علم، هنر و تخصصی دانست مجموع و در یک تعریف واحد و یکپارچه می

ریزی، سازماندهی، هدایت، که در آن یک مدیر طی یک فرآیند اجتماعی متشکل از برنامه

پردازد و با رهبری و لیت افراد و پرسنل میدهی فعاسرپرستی، ترغیب و کنترل به جهت

ها و امور و یکپارچه کردن آنها سعی دارد تا به صورت بهینه و با گیری در مورد فعالیتتصمیم

کمترین صرف هزینه به خدمت رسانی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده در سازمان دست 

 یابد.

 حکمت -2

جهت افسار  نیاصلاح است. به هم یتن برامنع و بازداش یحکمت به معنا یاز نظر لغو 

و رام  عیو او را مط داردید باز مو تمرّ یاسب را از سرکش رایز ندیگویم« حکمه»اسب را 

ف را از انجام که مکلّ ندیگویم« حکم»را از آن جهت  یمولو یهافرمان نی. همچنسازدیم

شدن  عیحکم او مانع ضا رایز ،ندادهینام« حاکم»را  یو قاض داردیم ازدلخواه خود ب یکارها

به  زیرا ن یعلم قی. تصدکندیتزلزل در نزاع را برطرف م زیو ن شودیم یگریبه د یحق و تعدّ

ذکر  انی. شانامندیم« حکم» شودیبر ذهن مانع م دیاز عارض شدن شک و ترد نکهیاعتبار ا

                                             
0 -George R. Terry 
2 -Jame L. Lundy 
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 نیاستحکام آن است بنابراو  یاستوار ،یاز هرگونه امر مناف کممورد ح تیاست که لازمه مصون

و استحکام است خواه مربوط به علم باشد و  یاستوار ،یریناپذملازم با خلل« حکمت»کلمه 

 (0/121: 1212 ،یومی؛ ف023: 1210راغب اصفهانى، عمل )خواه مربوط به 

به کار رفته است که فقط در پنج مورد صفت  میبار در قرآن کر 32 مجموعاًکلمه  نیا

است بودن خداوند سبحان  میهم درباره حک هیمورد صفت امر آمده، بق کیقرآن و در 

 روی عملى از وى از چیو کسى است که ه کار، اتقانبه معناى  محکی( 0/122 ،تایب ،یقرش)

 .ردیگکند، و مصالحى را در نظر مىکند با علم مىشود، هر چه مىجهل و گزاف ناشى نمى

کسى است که کار را جز به جهت مصلحت  میحک ر سخن،به دیگ (13/181: 1212 ،یی)طباطبا

است که داراى مصلحتى است که  نیدهد به خاطر ادهد، بلکه هر کارى صورت مىانجام نمى

 (12/221همان، ) دهد.مى حیانجام دادنش را بر ندادنش ترج

نتیجه این بررسی کوتاه لغوی این است که ریشه حکمت به معنای منع و جلوگیری بوده 

این معنا در دو جنبه نظری و عملی لحاظ شده است؛ در جنبه نظری، حکمت چیزی است که  و

کند و در جنبه عملی، حکمت آن است که انسان را از اخلاق ناپسند منع از جهل جلوگیری می

شود که اشاره کند. همچنین معنای محکم و مستحکم بودن نیز در حکمت و حکیم دیده میمی

است. نکته قابل توجه این است که معنای لغوی مذکور در واژه عقل نیز  به خطاناپذیری آن

شود؛ بدین صورت که معنای لغوی عقل نیز منع است و عقل انسان را از جهل و اعمال دیده می

 توان گفت عقل یکی از منابع حکمت یا از شرایط دریافت حکمت است.می .داردیمناروا باز 

 منطق تحلیل

تعریف و استدلال »ها و اقسام فکر صحیح است که از شرایط شیوهقانون ت« منطق» 

را مطرح « صورت تفکر»گوید و معیارهاى تشخیص صحت و خطاى سخن مى« صحیح

هاى رو، فراگیرى آن در امر تدبّر ضرورى است. افزون بر آن، آگاهى بر روشاینکند، ازمى
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تنوع قرآن بسیار ضرورت دارد که به علم تحقیق در حوزه علوم انسانى، براى تدّبر در مباحث م

 موسوم است.« شناسىمتدلوژى یا روش»

در منطق جدید، ضرورت آزادى محّقق و متفکّر از عوامل درونى و بیرونى مؤثر در  

شود، چرا که به نقش حسّاس محیط روانى، تربیتى و اجتماعى محقّق، نتایج تحقیق، مطرح مى

لیکن از چگونگى رهایى تفّکر از تأثیرات وراثت و محیط  در نتایج تحقیقاتش عنایت دارد،

آورد و از ارائه روش تربیتى آزادى تفکّر و هدایت آن به سمت تفکّر سالم سخن به میان نمى

ادراکات بلا »عاجز است و در واقع این نقش اساسى مذهب و رسولان الهى است که با تکیه بر 

)انسان، « طرح سؤال از مسائل اساسى زندگى»)مواد تفکّر( و با روش « واسطه و حضورى

ها( فکر را به جریان انداخته با تزکیه، تعلیم جهان، خدا، دنیا و آخرت و روابط انسان با همه این

و تذکّر، انسان را تربیت کرده، او را از اسارت وراثت و محیط، نجات بخشیده و به آزادگى 

ِعُظُكْم بِواحِ »رساند: مى
َّ
ْثنىقُْل إِن َّما أ َِّ مَّ ْن تَُّقوُموا لِِل 

َّ
ٍة أ ُروا ... وَّ فُرادى دَّ ك َّ (؛ )بگو فقط 22سبأ/) «ُثم َّ تَّتَّفَّ

کنم به اینکه دو تا دو تا یا تک تک، بخاطر خدا بپا خیزید شما را به یک امر مهم موعظه مى

 سپس به تفکر بپردازید.(

)حقیقت مطلق( صورت اگر تفکّر فردى یا جمعى، به انگیزه حقیقت طلبى و بخاطر خدا 

شود و به انحراف هاى خاص و امیال نفسانى فرد و جامعه، گرفتار مىنگیرد در دام گرایش

گراید، در اینجا دیگر با وجود شکل صحیح استدلال و روش علمى مناسب، نتایج تحقیقات مى

ص ، 1ج  :1212)طباطبایی،  متأثر از امیال نفسانى گشته، در مسیر تباهى به کار خواهد رفت.

رو، مشکل جدى و اساسى تحقیق و تفکّر سالم، جز به دست با کفایت وحى الهى و این( از022

ُدوُهمْ »رسولان خدا گشوده نخواهد گردید: 
ْ
بَّعَّثَّ فِيِهْم ُرُسلَُّه... لِيَّْستَّأ تِهِ  ِميثَّاقَّ  فَّ ُِروُهمْ  فِْطرَّ ك  نِْسيَّ  وَّ يُذَّ  مَّ

لَّْيهِ  وا عَّ تِِه وَّ يَّْحتَّج ُ ةنِْعمَّ ْقِدرَّ فَّائِنَّ الُْعُقوِل وَّ يُُروُهْم آيَّاِت الْمَّ َُّهْم دَّ (؛ 1البلاغه، خ)نهج« ...ْم بِالت َّْبلِيِغ وَّ يُثِيُروا ل

)... پس انبیایش را در میان بشر، برانگیخت تا تحقق پیمان فطرت الهى را از آنان )بشر( طلب 
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ورى کنند و بواسطه پیام رسانى هاى فراموش شده او را مکرراً به آنان یادآنمایند، و نعمت

هاى کامل، بر آنان اتمام حّجت نمایند و در وجود آنها )بشر( عقول مدفون شده )یا گنجینه

 (...هاى توان و قدرت خدا را بنمایانندمدفون عقول( را به قیام و تحول کشانند و به آنان نشانه

ِي ِينَّ رَُّسولًا مِْنهُ » م 
ُ
ةَّ وَّ إِْن ُهوَّ ال َِّذي بَّعَّثَّ فِي الْأ ل ُِمُهُم الِْكتابَّ وَّ الِْحْكمَّ ِيِهْم وَّ ُيعَّ ك  لَّْيِهْم آياتِِه وَّ يُزَّ ْم يَّْتلُوا عَّ
لاٍل ُمبِيٍن  ْبُل لَِّفي ضَّ ها رسولى از جنس آنان (؛ )اوست کسى که در میان امّى0)جمعه/ «كانُوا ِمْن قَّ

نماید پیوسته پاک و تزکیه مى کند و آنان رابرانگیخت که بر آنان آیات او را پیوسته تلاوت مى

شک قبل از آن )بشریّت( آموزاند و بىو به آنان کتاب و حکمت )دانش عمیق و جامع( را مى

 بردند.(در گمراهى روشنگرى بسر مى

ُهُم الِْكتابَّ وَّ الِْميزانَّ لِيَُّقومَّ الن َّاُس بِا» عَّ لْنا مَّ نْزَّ
َّ
لْنا ُرُسلَّنا بِالْبَّي ِناِت وَّ أ ْرسَّ

َّ
ْد أ (؛ 01)حدید/ «لِْقْسِط ...لَّقَّ

انسان، خدا  ها فرستادیم )بینش روشن نسبت به)و قسم به حقیقت که رسولانمان را با روشنگری

و جهان و مقصد( و به همراه آنان کتاب )مجموعه قوانین مدون زندگى فردى و اجتماعى( و 

نکه مردم )با رسیدن میزان )معیارهاى فکر و سنجش و احساس و عمل( را فرو فرستادیم براى ای

 -132ص: 1831به رشد و کمال فکرى عقلى عملى( خود برابرى را بپادارند.( )نقی پورفر: 

های دینی به ویژه به آیات قرآن کریم آن هم ت چه نگاهی به آموزهر( با عنایت به ضرو132

ه ذکر شد، به منظور تبیین و تحلیل آیات با رویکرد دانش مدیریت، در ادامه منطق توجه به آنچ

های آن کریم معرفی و مؤلفه قرآن هایو سوره یاتآ یریتیمد یلو تحل یینمنطق تبدر ادامه 

 گیرد.مورد بررسی قرار می

 چارچوب نظری -1

 گیردهای منطق تحلیل مورد بررسی قرار میدر چارچوب نظری دو مؤلفه به عنوان وردی

 وحی فعل تدبیری حکیمانه -1 -1
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، 1ه؛ سجده/11/نساءداند )وحی را فعل تدبیری حکیمانه میهای قرآنی، آموزه

ِكيماً » استسوره نساء آمده  11چه اینکه در ذیل آیه  (122/یوسف لِيماً حَّ أی کان »« إِن َّ الِل ََّّ كانَّ عَّ

ْمرَّ مِنَّ »( یا 8/02 :1820)طبرسی،  «علیما بالأشیاء قبل خلقها حکیما فیما یقدر تدبیره منها
َّ
ب ُِر الْأ يُدَّ

ْرِض ا
َّ
ماءِ إِلَّى الْأ بخشد از آسمان تا زمین یعنى آسمان و زمین و تدبیر کرده و سامان مى یعنی «لس َّ

لمانه در جاى آنچه که فیما بین آنها است، خداوند آفریده و همه باراده حکیمانه و تدبیر عا

-ونس میسوره ی 22آیه  ذيل( یا صاحب تفسیر اثناعشری 3/112)همان، . «اندخود استوار شده

اند بر تدبیر حکیمانه، و آمرند به تأمل و تدبر که این آیات عجیبه و شواهد غریبه، منبه»نویسد: 

گوش هوش فرا دارند و عقل را در دین و شنیدن بینات کارفرما ساخته، به صانع و مدبر حقیقى 

 (1/813 :1828شاه، )حسینی« ایمان آورده، عبادت و اطاعت او را پیشى گیرند.

َُّ »: هاى اختصاص حمد به اوستآنکه تدبیر حکیمانه خداوند بر هستى، از ملاک چه الِل 

ُعونَّ  لْقَّ ُثم َّ يُِعيُدهُ ُثم َّ إِلَّْيِه تُرْجَّ ُؤا الْخَّ ٍة يُْحبَُّرونَّ  يَّْبدَّ ْوضَّ ُهْم فِي رَّ الِحاِت فَّ ِملُوا الص َّ ُنوا وَّ عَّ ا ال َِّذينَّ آمَّ م َّ
َّ
ا  فَّأ م َّ

َّ
وَّ أ

ُروا وَّ  فَّ ُرونَّ  ال َِّذينَّ كَّ ولئِكَّ فِي الْعَّذاِب ُمْحضَّ
ُ
ةِ فَّأ بُوا بِآياتِنا وَّ لِقاءِ الْآِخرَّ ذ َّ ماواِت وَّ  كَّ ْمُد فِي الس َّ وَّ لَُّه الْحَّ

ِشي ًا وَّ ِحينَّ ُتْظِهُرونَّ  ْرِض وَّ عَّ
َّ
کند، سپس آن را (؛ خداوند آفرینش را آغاز مى13-11)روم/« الْأ

شود، مجرمان ردانند! آن روز که قیامت برپا مىگگرداند، سپس شما را بسوى او باز مىبازمى

روند! و براى آنان شفیعانى از معبودانشان نخواهد بود، و نسبت در نومیدى و غم و اندوه فرو مى

شوند! آن روز که قیامت برپا به معبودهایى که آنها را همتاى خدا قرار داده بودند کافر مى

ا آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند، در شوند؛ امّگردد، )مردم( از هم جدا مىمى

باغى از بهشت شاد و مسرور خواهند بود. و امّا آنان که به آیات ما و لقاى آخرت کافر شدند، 

کنید و صبح شوند. منزّه است خداوند به هنگامى که شام مىدر عذاب الهى احضار مى

و زمین، و به هنگام عصر و هنگامى که کنید؛ و حمد و ستایش مخصوص اوست در آسمان مى

 (12/832: 1820مکارم شیرازی، کنید. )ظهر مى
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َُّ »چنانچه تبیین آیات از طرف خداوند، پیامد حکمت اوست:   َُّ لَُّكُم الْآياِت وَّ الِل  وَّ يُبَّي ُِن الِل 

ِكيمٌ  لِيٌم حَّ َُّ »... (؛ 13)نور/ «عَّ َُّ لَُّكُم الْآياِت وَّ الِل  ذلِكَّ يُبَّي ُِن الِل  ِكيمٌ كَّ لِيٌم حَّ کَذلِکَ یُبَیِّنُ »... (؛ 13نور/) « عَّ

همچنانکه جنود  (10/22: 1838هاشمی رفسنجانی، ( )13نور/.« اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ

َِّ »... الهى در آسمانها و زمین و تدبیر امور از جانب او، نمودى از حکمت خداوند است:  وَّ لِِل 

ْرِض وَّ  ُجُنودُ 
َّ
ماواِت وَّ الْأ ِكيماً  الس َّ لِيماً حَّ َُّ عَّ َُّ و»(؛ 2)فتح/ «كانَّ الِل  ْرِض وَّ كانَّ الِل 

َّ
ماواِت وَّ الْأ َِّ ُجُنوُد الس َّ ََّ لِِل 

ِكيماً. ِزيزاً حَّ : ستشمارى کلمات الهى و تدبیر آنها، بر اساس حکمت اوبى نی( همچن2)فتح/ «عَّ

ْرِض ِمنْ و»
َّ
ن َّ ما فِي الْأ

َّ
َّْو أ هُ  ََّ ل ْقلاٌم وَّ الْبَّْحُر يَُّمد ُ

َّ
ٍة أ رَّ جَّ ِكيمٌ  شَّ ِزيٌز حَّ ََّّ عَّ َِّ إِن َّ الِل  لِماُت الِل  ْت كَّ  «... ما نَِّفدَّ

تدبیر عالمانه و  بر اساسآن،  یهابینشو فراز و  (علیه السلام)( و سرگذشت یوسف 02)لقمان/

ْرِش وَّ خَّ  عَّ وَّ رَّفَّ »خداوند است:  حکیمانه لَّى الْعَّ ْيِه عَّ بَّوَّ
َّ
وِيُل ُرْءيايَّ مِْن أ

ْ
بَِّت هذا تَّأ

َّ
داً وَّ قالَّ يا أ وا لَُّه ُسج َّ ر ُ

ْدوِ ... إِن َّ 
ْجِن وَّ جاءَّ بُِكْم ِمنَّ الْبَّ ِ نِي ِمنَّ الس  ْخرَّجَّ

َّ
نَّ بِي إِْذ أ ْحسَّ

َّ
ا وَّ قَّْد أ ق ً ِ حَّ

ّب  لَّها رَّ عَّ ْبُل قَّْد جَّ ِ لَِّطيٌ  لِما قَّ
ّب   رَّ

َّشاُء إِن َّ  ِكيمُ ي لِيُم الْحَّ ( و تدبیر خداوند بر هستى، متّکى بر حکمت و کاردانى 122)یوسف/ «ُه ُهوَّ الْعَّ

َِّمينَّ » اوست: ِ الْعال ْرِض رَّب 
َّ
ِ الْأ ماواِت وَّ رَّب  ِ الس َّ ْمُد رَّب  ِه الْحَّ

ِكيمُ  ... وَّ ُهوَّ  فَّلِل َّ ِزيُز الْحَّ  (82و  82)جاثیه/ «الْعَّ

 )همان(

قرآن است. قرآن به  یتیریمدبه عبارت دیگر؛ این موضوع یکی از مبنای فلسفی برداشت 

ها و حقایق نفس الامری است. چه مِن انسانی باشد یا نباشد، شناختی، جزء واقعیتلحاظ هستی

ای عینی است که از یک جهت قرآن واقعیتی است که همیشه وجود دارد. زیرا وحی پدیده

ما از جهت ای است الهی، االهی است و جهت دیگر انسانی است. از جهت مبدأ فاعلی، پدیده

گردد. یا مبدأ غایی و قابلی، پدیده انسانی است. کارکرد وحی نسبت به انسان به دو حوزه بر می

گیری به سمت شود و یا رفتار انسان که در هر دو صورت جهتمربوط به اندیشه انسان می

نای کمال دارد. زیرا تدّبر در معنا و ترکیب آیات زیر که با نظم منطقی چیده شده است، مب

 دهد:نظری روشنی برای تحلیل کارکردی قرآن را در حوزه نظر و عمل ارایه می
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ثيراً » - ُدوا فيِه اْختِلافاً كَّ َّوَّجَّ َِّ ل ْيِر الِل  َّْو كانَّ ِمْن ِعْنِد غَّ ب َُّرونَّ الُْقْرآنَّ وَّ ل  فَّلا يَّتَّدَّ
َّ
 (30)نساء/ «أ

كيم» -  (0)لقمان/ «تِلْكَّ آياُت الِْكتاِب الْحَّ

كيمٌ  وَّ إِن َُّه في» - لِي ٌ حَّ يْنا لَّعَّ م ِ الِْكتاِب لَّدَّ
ُ
 (2)زخرف/ «أ

كيمٌ  وَّ إِن َُّه في» - لِي ٌ حَّ يْنا لَّعَّ م ِ الِْكتاِب لَّدَّ
ُ
 (1)هود/ «أ

این « ترین کتاب آسمانیبزرگترین و جاودانه»ترین امتیاز قرآن کریم به عنوان اصلی

تشریع شده است که هرکس  ای تبیین واست که مسائل مختلف و مورد نیاز بشر در آن به گونه

-ای از نیاز روحی، به مقدار فکر و نیازش از آن بهره میدر هر سطحی از فکر و در هر مرحله

گیرد؛ چنانکه آثار صدق و عظمت، انسجام و استحکام، عمق معانی شیرینی و فصاحت لغات و 

)مکارم  ند.کای نمایان است که هر وسوسه و شک را از خود دور میتعبیرات آن، به گونه

 (1/22: 1820شیرازی، 

حکیم، و علیم و عزیز( در مقام تلقی و تنزیل قرآن ) یهااز میان اسمای خداوند، نام

 انتخاب و ذکر شده است:

ليم» - كيٍم عَّ ى الُْقْرآنَّ ِمْن لَُّدْن حَّ  (2)نمل/ «وَّ إِن َّكَّ لَُّتلَّق َّ

ليمِ » - زيِز الْعَّ  (0، جاثیه/0، احقاف/1، زمر/0افر/)غ« تَّْنزيُل الِْكتاِب ِمنَّ الِل َِّ الْعَّ

تا بر نزول قرآن و از سرچشمه حکمت، عزّت و علم دلالت کند و روشن سازد که هیچ 

تواند آن را موهون سازد و هیچ تواند آن را نقض کند و هیچ عامل وهنی نمیناقضی نمی

( زیرا 11/820: 1212)طباطبایی،  دروغی در اخبار آن و هیچ خطایی در قضاوتش راه ندارد.

الاطلاق است و حکمت او را ماورایی نیست، نزول قرآن از جانب کسی است که حکیم علی

تواند مانند آن را بیاورد و بر آن غلبه کند؛ کتابی بنابراین قرآن کتابی است که هیچ کس نمی

نظیر که منطقش محکم و گویا، استدلالاتش قوی و نیرومند، تعبیراتش منسجم و عمیق، بی

ها در تمام ، و احکام و دستوراتش هماهنگ با نیازهای واقعی انسانهیپرمادار و یماتش ریشهتعل
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گویان را از ناپذیری آن، دست بیهودهو شکست یقدرتمندابعاد زندگی است؛ کتابی که 

-نمی یکهنگآن نکاسته است، حقایق آن را به  دامنش کوتاه کرده و گذشت زمان از ارزش

، 1820تازد. )مکارم شیرازی، کند و در مسیر زمان پیش مین را رسوا میگراگراید، تحریف

02/033) 

 شود، چهار سطح انسانی مراد است:های دینی وقتی از انسان تعبیر میدرآموزه

 انسان عینی خارجی(انسان )فرد و شخص  -1

 انسان عینی اجتماعی() یانسانجامعه  -0

 واقعیت عینی مدیریتی(ها )سازمان -8

 واقعیت عینی سیاسی(ها )حکومت -2

گیری هدایتی یا تدبیری وحی به فرد، جامعه، سازمان و حکومت قابل از این رو، جهت

توان برداشت کرد که وحی برای هدایت و فرض میاین پیش بر اساستعمیم و تطبیق است 

زمان و تدبیر امور فردی، اجتماعی، سازمانی و حکومتی پدید آمده است. زیرا جامعه، سا

-های انسانی هستند. بدین سبب، همانشناسی پدیدهحکومت نمودهای انسان و به لحاظ هستی

شخصیت و عمل( فرد انسانی رفتار )گونه که وحی نقش هدایتی و تدبیری نسبت به اندیشه و 

انسان، به دارد، به طور یقین، نقش هدایتی و تدبیری به جامعه، سازمان و حکومت نیز دارد. زیرا 

ی خدای و روشنگر ییراهنما ازمندیبه کمال، ن دنیو رس تیهدا ریدر مس ،خداوند فهیعنوان خل

افی ک ی و تدبیری انسانتیهدا یازهاین نیتأم یعقل برا چرا که است، سبحان از طریق وحی

نهفته است که انسان  یحقایق ،یانیوح یهادر مجموعه آموزه نیست و دلیل آن این است که

لَّْيكَّ »فرماید: چه اینکه خداوند می را ندارد هاآنتوان رسیدن به  ،یبدون کمک وح لَّ الِل ُ عَّ نْزَّ
َّ
وَّأ

ةَّ وَّ  َّمْ  الِْكتَّابَّ وَّالِْحْكمَّ ا ل ل َّمَّكَّ مَّ ِظيماً  تَُّكن تَّْعلَُّم وَّ عَّ لَّْيكَّ عَّ انَّ فَّْضُل الِل ِ عَّ  از سوی دیگر، «.118نساء/» «كَّ

مورد  ،ی و تدبیری انسانتیهدا یازهایبه همه ن گوییپاسخ یبراهای وحیانی بودن آموزه مرجع
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 یزیرا روشنگر هر چ میکرقرآن ی سبحان،خدازیرا  است. (عامه و خاصهمفسران )اتفاق 

. ردیو رسیدن انسان به کمال و سعادت قرار بگ تیهدا ریدر مس تواندیکه م کندیم یمعرف

ِ شَّ »
لَّْيكَّ الِْكتَّابَّ تِبْيَّاناً لُِكل  لْنَّا عَّ نَّز َّ بُْشرَّىْي وَّ ًة وَّ رَّْحمَّ  (.33)نحل/  «لِلُْمْسلِِمينَّ  ٍء وَُّهدًى وَّ

، آن رامونیپ مسائل فرآیندها، وظایف و و مجموعه یتیریمد هایاز جانب دیگر، آموزه 

و انسان  یسازمانانسانی، انسان اجتماع ی و تدبیری زندگیتیهدا یازهایاز ن یابخش عمده

قبل  یهانسبت به دوره ی، در هر دوره از زندگآن یکه اهمیت و گستره سیاسی است

 یخداگونگ یهاو ظهور جلوه یفطر یهاتیظرف یشکوفای یبرا رایآشکارتر شده است؛ ز

مختلف  یهاتک افراد بشر در عرصه جز حضور آگاهانه، آزادانه و متعهدانه تک یراه نسان،ا

تنها با  ،یاجتماع یزندگ لیوجود ندارد و تشک ی، سازمانی و نهادهای حکومتیاجتماع اتیح

 خیها ممکن است؛ چنانکه تارو سازمان ی حکومتیدر قالب نهادها یروابط انسان یشبکه جادیا

 نیآشکار بر ا یلیروشن و دل یسند ،وامعل جو تحوّ تغییر ریس های انساناجتماع اتیح گذشته

 ی،فرد اتیح یهاستهیبا میو ترس نییتب ریمس نیترمطمئن ،یانیوح یهاآموزهو  مدعا است

 انسان است. ی، سازمانی و حکومتیاجتماع

مفردات، کلمات، ساختار )بنابراین وحی فعل هدایتی و تدبیری خداوند است که دارای  

ها( در تمام آنها یک نظام روابط و ترتیب و ترتب حاکم است و به ها، سورهعبارات، جمله

 ها و...منسجم از مجموعه مفردات، جملهصورت منفصل از هم نیست؛ بلکه دارای ساختار 

ای سازمان یافته است؟ جهت است. اینکه کدام کلمه در چه عبارتی و در قالب چه سوره

ها، ترتیب و ترّتب آنها و... عل ها، سورهتدبیری حکیمانه دارد. بنابراین استخدام کلمات، جمله

قاعده، بیان قضیه و...( است و هر مسأله، موضوع، حکم، شرط، محتوا )تدبیری حکیمانه است و 

فعلی است که آگاهانه و هدفمند است.  دوی آنها فعل تدبیری حکیمانه است. فعل تدبیری نیز

شود که حکیم مطلق، قدیر مطلق و علیم مطلق است و با زیرا فعل از سوی متصدی صادر می
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های مدیریتی از برداشترو، آنچه که به عنوان اینبقیه افعال تدبیری تفاوت کامل دارد. از

شود، دارای استحکام درونی و بیرونی در حوزه اندیشه و های وحیانی کشف و ارائه میآموزه

وَّ »مانند  کند؛یم ادی «میحک»مختلف، از قرآن با صفت  اتیخداوند در آعمل خواهد بود. زیرا 

ك كِ » ؛(0)یس/ «ميالُْقْرآِن الْحَّ ْكِر الْحَّ ِ ك» (13/آل عمران) ،«مِ يوَّ الذ   .(1)یونس/ «ميالِْكتاِب الْحَّ

 نیمختلف ا یایاشاره به زوا تواندیبودن؛ م میقرآن به حک فیتوصبرداشت مفسرین از  

 داشته باشد؛ به عنوان نمونه: یکتاب آسمان

و مستقر شده، و حکمت عبارت است از  افتهیحکمت در آن تبلور  یعنیاست؛  میحک -1

 (12/20: 1212 ،یطباطبائ) هاها و موعظهعبرت ع،یشراو فروعات آن، از  قىیمعارف حق

است که هر  یداراى چنان استحکام و نظم اتشیاست که آ میقرآن از آن جهت حک -0

و جز به راه حق دعوت  دیگویجز حق نم سازد؛یگونه باطل و خرافه را از خود دور م

 (3/01: 1822 ،یرازیمکارم ش) .کندینم

 (2/81: 882:کاشانى،) مطلق نازل شده است. میانب حک. کلامى است که از ج8

محفوظ ماندن آن از هر گونه  اتش؛یآ انینبود اختلاف و تناقض م لیاست به دل می. حک2

 (2/822تا: بی حقى بروسوى،) .فیو تحر رییتغ

 محکم است. یاز جهت حلال و حرام و امر و نه یعنیاست؛  می. قرآن کتاب حک1

 (8/111تا: بی سمرقندى،)

مطلق خداوند دلالت دارد؛  ییبر قدرت و توانا میاز قرآن کر یفراوان اتیآهمچنین 

َّْم يَّ »مانند:  ل وَّ
َّ
ْواْ أ ن َّ الِل َّ ال َّذِ  رَّ

َّ
ن  یأ

َّ
لَّى أ ْرضَّ قَّاِدٌر عَّ

َّ
اوَّاِت وَّالأ مَّ لَّقَّ الس َّ لاً لا َّ رَّ  ْخلُقَّ يَّ خَّ جَّ

َّ
َُّهْم أ لَّ ل عَّ  بَّ يْ ِمْثلَُّهْم وَّجَّ

الِمُ  هِ يفِ  بَّى الظ َّ
َّ
َّْم يَّ »(؛ 33)اسراء/  «ُكُفوًراونَّ إَّلا َّ فَّأ ل وَّ

َّ
ْواأ ََّّ ال َّذِ  رَّ ن َّ الِل 

َّ
َّْم  یأ ل ْرضَّ وَّ

َّ
اوَّاِت وَّالْأ مَّ لَّقَّ الس َّ  ىَّ عْ يَّ خَّ

ْن 
َّ
لَّى أ اِدٍر عَّ لِْقِهن َّ بِقَّ ِ شَّ  يِىَّ حْ يُ بِخَّ

لَّى ُكل  ْوَتَّ بَّلَّى إِن َُّه عَّ َُّ ال َِّذی»(؛ 88)احقاف/« رٌ يقَّدِ  ءٍ ْى الْمَّ لَّقَّ سَّ  الِل  ْبعَّ خَّ
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ْرِض مِْثلَُّهن َّ 
َّ
ِمنَّ الْأ اوَّاٍت وَّ مَّ ُل يَّ سَّ ْمُر بَّ  تَّنَّز َّ

َّ
ِ شَّ  نَُّهن َّ يْ الْأ

لَّى ُكل  ََّّ عَّ ن َّ الِل 
َّ
ِ  رٌ يقَّدِ  ءٍ ْى لِتَّْعلَُّموا أ

اطَّ بُِكل  حَّ
َّ
ََّّ قَّْد أ ن َّ الِل 

َّ
وَّأ

 (032، 013، 123، 123، 122، 02ر.ک؛ بقره/ زو نی 10)طلاق/ «ِعلًْما ءٍ ْى شَّ 

له علم و ئاوصاف پروردگار مس نیتراز مهم یک، یدیعد از مسأله توحباز جانب دیگر، 

عالم  نیدر ا یاشود، و ذرهیو ذات پاک خودش را شامل م یاوست که تمام عالم هست یدانائ

 یاافتد، هر غنچهیکه فرو م ی. هر قطره بارانستیو پنهان ن دهیپهناور از علم نامحدود او پوش

که در  یانهفته است، هر موجود زنده نیکه در دل زم یانهاشکفد، هر دیکه بر درخت م

آسمان پهناور، روشن و  نیکه در ا یکند، هر شهابیحرکت م کیژرف و تار یاهایاعماق در

که در  یاشود، هر نطفهیظاهر م هاانوسیکه بر صفحه اق یگردد، هر موجیخاموش م

کند، همه در یخطور م یاز فکر انسان کهیاشهیشود، و سرانجام هر اندیظلمتکده رحم منعقد م

 یو احاطه علم کسان،ی« ابد»و « ازل»او بر  یبرابر علم و دانش او روشن و آشکار است. آگاه

با حضور او در  او از امروز است، و اصولاً یهمچون آگاه ندهیسال گذشته و آ هاونیلیاو به م

ندارد،  یاو مفهوم یبرا« حال»و  «گذشته»و  «ندهیآ» ،«کینزد»و « دور»، «زمان»و هر « مکان»هر 

و  ،دیآیمبه دست  دیقرآن مج اتیاست که از مجموعه آ یقتیحق نیاست. ا کسانیو همه 

های فراوانی این حقیقت را آموزه در عقائد و اعمال ما دارد. یاگستردهتفکر در آن بازتاب 

 » شود:کند که به برخی اشاره میبازگو می
َّ
لِيمٌ وَّاْعلَُّموا أ ْيٍء عَّ قُْل إِْن »؛ (081بقره/) «نَّ  الِلَّ َّ بُِكِل  شَّ

ْو ُتْبُدوهُ يَّْعلَّْمُه الِلَّ ُ 
َّ
ا فِي ُصُدورُِكْم أ يَّْعلَُّم مَّ تُْخُفوا مَّ ْرِض وَّ

َّ
ا فِي الْأ مَّ اوَّاِت وَّ مَّ ْيٍء قَِّديرٌ  ا فِي السَّ  لَّى ُكِل  شَّ  «وَّالِلَّ ُ عَّ

م»؛ (03)آل عمران/  َُّ فِي الس َّ ُكْم وَّ يَّْعلَُّم ما تَّْكِسُبونَّ وَّ ُهوَّ الِل  ْهرَّ ُكْم وَّ جَّ ْرِض يَّْعلَُّم ِسر َّ
َّ
 «اواِت وَّ فِي الْأ

لا َُّم الُْغُيوِب »؛ (8)انعام/ ََّّ عَّ ن َّ الِل 
َّ
ََّّ يَّْعلَُّم ِسر َُّهْم وَّ نَّْجواُهْم وَّ أ ن َّ الِل 

َّ
َّْم يَّْعلَُّموا أ  ل

َّ
 وَّ ما تَُّكوُن في»؛ (23)توبه/  «أ

ٍن وَّ ما تَّْتلُوا ِمنْ 
ْ
أ ْن شَّ لَّْيُكْم ُشُهوداً إِْذ تُفيُضونَّ فيِه وَّ ما يَّْعُزُب عَّ ٍل إِلا َّ ُكن َّا عَّ مَّ لُونَّ مِْن عَّ ُه ِمْن قُْرآٍن وَّ لا تَّْعمَّ

ْکبَّرَّ إِلا َّ في
َّ
رَّ ِمْن ذلِکَّ وَّ لا أ ْصغَّ

َّ
ماءِ وَّ لا أ ْرِض وَّ لا فِي الس َّ

َّ
ٍة فِي الْأ ب ِکَّ ِمْن ِمْثقاِل ذَّر َّ  «كِتاٍب ُمبيٍن  رَّ
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ُكْم »؛ (16/سوني) عَّ ماءِ وَّ ما يَّْعُرُج فيها وَّ ُهوَّ مَّ ْرِض وَّ ما يَّْخُرُج ِمْنها وَّ ما يَّْنِزُل ِمنَّ الس َّ
َّ
يَّْعلَُّم ما يَّلُِج فِي الْأ
لُونَّ بَّصيرٌ  َُّ بِما تَّْعمَّ ْينَّ ما ُكْنُتْم وَّ الِل 

َّ
 (.4)حديد/« أ

 های سوره یا آیهگیریچهار وجهی بودن کارکردها و جهت -2 -1

های قرآن مبتنی بر چهار ی دیگر چارچوب نظری تحلیل مدیریتی آیات و سورهفهمؤل 

 شود:رویکرد ذیل است که بر اساس سوره عصر تحلیل می

 یگزارشرویکرد  الف(

های وحیانی تاریخی را برای در این رویکرد که مبتنی بر تفسیر تاریخی است آموزه 

قابل طرح است و باید بر اساس این رویکرد کند. سؤالی که در اینجا ها گزارش میانسان

های دیگر است؟ های تاریخی قابل تعمیم به دورهتحلیل شود این است که آیا چنین گزارش

توان آن را به عصرهای دیگر تعمیم داد؟ چنانچه در اگر قابل تعمیم است، با چه چارچوبی می

ن در مسیر تعامل با وحی به سوره عصر از دوره عصر نزول )وحی( گزارش شده است که انسا

ای دیگر که از خسران دو دسته تقسیم شده است؛ کسانی که در خسران باقی ماندند و دسته

های این دسته دوم ها و شاخصهنشانه -)ایمان، عمل صالح، تواصی به حق و صبر خارج شدند.

 است(

 ینبیشیپ رویکردب( 

شود، زیرا انسان افزون بر حیات دنیوی، بینی میبر اساس این رویکرد آینده انسان پیش 

های آینده یعنی از ها در حیاتدارای حیات برزخی، حیات قیامت، حیات جاودانه است. انسان

به شرطی که دارای  رسندیمیابند و در واقع به هدف حیات برزخی به بعد، برخی نجات می

چند این پارامترها تشکیکی هایی مثل ایمان، عمل صالح، تواصی، حق و صبر باشد. هرویژگی

ها مراتب است؟ حد نصاب مشخص کننده سعادت انسان %33است یا  %1هستند که آیا ایمان 

شود. با این بندی میبینی قرآن در این مراتب درجهها بر اساس پیششود. انسانبندی میدرجه
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تر از رویکرد قبلی جامع کردیروشود. این پژوهی انجام میانداز و آیندهنگاه در واقع چشم

 ها و آیات قابل طرح و بررسی است.است و در عمده سوره

 ینییتبرویکرد  ج(

کند. طبیعت های انسانی را شفاف میبر اساس این رویکرد، تبیین طبیعت انسانی، شبکه

انسان گرایش و تمایل به خسران دارد که در آیات متعدد بیان شده است. این گرایش به 

ر طبیعت انسانی در جامعه، حکومت و سازمان نیز وجود دارد. در بحث سیستم، خسران افزون ب

 ویژگی آنتروپی وجود دارد که به معنای گرایش به فانی شدن و مضمحل شدن است.

-با این نگاه، در سوره عصر، طبیعت انسان آنتروپی است که انسان را به سمت خسران می

خواهد از این آنتروپی خارج شود بر گر انسان میکشاند و آنتروپی اصل حاکم بر آن است و ا

های ایمان، عمل صالح، تواصی به حق و تواصی به صبر همراه اساس سوره عصر باید به ویژگی

شود که در این صورت ارگانیسم انسانی خسران نخواهد بود و هر روزش بهتر از روز قبل 

صبر مخل طبیعت فرد انسانی، خواهد شد و ایمان، عمل صالح، تواصی به حق و تواصی به 

 جامعه، حکومت و سازمان است. با این بیان، این رویکرد با رویکرد قبلی بسیار متفاوت است.

 ارائه مدلد( 
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کند. بر بر اساس این رویکرد، قرآن در سوره عصر مدل هدایت و کمال انسان را عرضه می

 کند.اساس این مدل، انسان در دو خط حرکت می

 
 لگوی هدایت و کمال انسان: ا0نمودار

خواهد به کمال برسد، باید در دو خط حرکت کند و بر اساس این مدل، اگر انسان می 

ی های سمت پایین حوزهی هدایت، تعالی و کمال انسان است. مربعها در سمت بالا حوزهمربع

ظر و )خسران( است و سمت عمودی یعنی ن سقوط انسان است. نقطه صفر، نقطه توقف انسان

و راست  چپکند. دو طرف یعنی عمل و رفتار انسان را بیان می اندیشه انسان و سمت افقی

مثبت رفتارهای مثبت و منفی است که به سمت راست حرکت کند و از خود رفتارهای 

صالح( بروز دهد، رهاورد آن، بروز شخصیت مؤمنانه است و اگر به چپ حرکت کند و از )

منافق و کافر  یهاتیشخصی آن به وجود آمدن نشان دهد، نتیجه خود رفتاری منفی )طالح(

آید و هرچه به سمت پایین برود خواهد بود. هرچه به سمت تعالی برود از خسران بیرون می

 کند.سقوط می

، مدل کمال و تعالی است و مدل التزامی آن، تنزل «عصر»با این بیان، مدل مطابقی سوره  

تر است. این مدلی بود که بر اساس ل بالا، دایره خسران خیلی وسیعو تباهی است. بر اساس مد

-ها و آیات دیگر نیز میتوان آن را پیشنهاد داد و بر همین منوال بر اساس سورهسوره عصر می
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توان بر اساس های دیگر نیز ارائه داد. نکته دیگر اینکه مدل تعالی سازمان را نیز میتوان مدل

افزون بر آن، این مدل بر فرد انسانی، جامعه، حکومت و سازمان حاکم این مدل تبیین کرد. 

 های مختلف را در چارچوب این مدل تحلیل و بررسی کرد.توان حوزهاست و می

الگو کمال و  در آن بلکه یینی،است و نه تب ینه گزارش «والعصر»به عبارت دیگر، سوره 

ی تلاش ول( قرار دارد، خسران و توقفصفر )در نقطه یم شده است. انسانی که ترس ی انسانتعال

ی حرکت کند که در یک کمال و تعال سفر به سمت نقطهکند با انجام اعمال صالح از می

 قرار دارد. رفتار و عمل ،گریدو در طرف و نظر  یشهاندطرف آن، 
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 منطق تبیین -2

د بررسی قرار های منطق تحلیل دو مؤلفه موردر این بخش به عنوان فرآیند تبیین وردی

 گیرد.می

 تحلیلی -رویکرد تعبدی - 1-2

مطلق  انیگراتیّ و نسب یافراط ییدر مقابل ظاهرگرا شتریکه ب یریتفس یهاروش یکی از 

و  یلتعقّ یهابر روش دیو تأک اتیو روا اتیاست که با استناد به آ یوجود دارد، روش

 وندیپ ت،یّعلم و واقع ینیمتون د اتیتضمق نیروش ب نی. اردیگیمورد ملاحظه قرار م ،یاستدلال

مختلف  یهااست، به جنبه انهیگراکه خردورزانه و واقع کردیرو نیسازد. ایم برقرار یاساس

توجه داشته که قرآن  دیشود. البته بایم یتوجه خاص یانسان ریو ضم یقدس ،یخیتار ،یعیطب

تفکر  یکرده و سه منبع اصل دیأکو ت قیتشو دنیشیبه تفکر و اند یفراوان اتیدر آ زین میکر

 انسان را برشمرده است. ریو ضم خیارت عت،یطب یعنی

و محسوسات عالم سفارش  اتیعیل در طبر و تعقّرا به تفکّ انیآدم یاریدر موارد بس قرآن

ِ »کرده است  اذَّا ف ْرِض  ىقُِل اْنُظُروا مَّ
َّ
ماوَّاِت وَّالْأ مطالعه  نی(. قرآن هم چن121/ ونسی« )الس َّ

بْ »نموده است  یکسب علم معرف یبرا یرا به عنوان منبع انینیشیشت پسرگذ لَّْت ِمن قَّ  لِكمْ قَّْد خَّ

ْرِض فَّاْنُظُروا ك ىفِ  ُروايُسنٌَّن فَّسِ 
َّ
بِ   َّ يالْأ ِ

اقِبَُّة الُْمكذ   (.182)آل عمران/  «نَّ يكانَّ عَّ

 یا برااستوار است که شناخت آنه ییهاسنت یو تحولات بشر بر مبنا خینگاه قرآن، تار از

مشخص کرده است  یمعرفت ژهیمنبع و کیانسان را  ریقرآن ضم زیاست. ن یانسان ضرور

ُنرِ » ِف  ىفِ  اتِنَّايآ ِهمْ يسَّ ت َّ  الْآفَّاِق وَّ نُفِسِهْم حَّ
َّ
ق ُ  نَّ يتَّبَّ ي ىأ ن َُّه الْحَّ

َّ
َُّهْم أ (. به هر صورت، قرآن به 12)فصلت/  «ل

هم بر خواص،  د؛ینمایسفارش مکسب معرفت،  یگوناگون برا یهاجامع بر روش یاگونه

 یهایژگیر و هم بر وهم بر عقل و تفکّو شناخت  یبرا یو محسوسات به عنوان ابزار عتیطب

 دارد. یدتأک یو انسان یمهم فطر
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-یتوجه نم اتیآ یایاز زوا یاهیزاو ایاز ابعاد  یعدصرفاً به بُ تحلیلی -تعبدی کردیدر رو

و  یخیتار ،ییماورا ،یعیطب یهاور همزمان به جنبهممکن است به ط یاهیشود، بلکه در آ

برداشت و چارچوب خاص  کیقرآن را در  تحلیلی -تعبدی روشبا توجه شود.  یشناختانسان

و  یقیتلف یتوان گفت قرآن از روشیتوان محدود ساخت. در واقع، مینم یو منحصر به فرد

 یهابر جنبه دیاست؛ گاه تأک بهره گرفته ،ابدیبشر بتواند انطباق  یکه به تمام ابعاد زندگ یجامع

و عبرت از اقوام  خیو انفس توجه کرده و گاه به مطالعه تار اقدر آف رینموده، گاه به س یعقلان

است؛  دهیورز دیتأک حیصح یو اجتماع یفرد یزندگ یمناسب برا یراهکار افتنی یبرا نیشیپ

 یخیتار یهااز ابزارها و روش یزیگر ،ینیمطالعات د شتریکه در بیطورمثال، همان یبرا

متنوع  یهارا شکل داده و مکاتب و روش یپژوهنیداز  یخاص یکه گسترهایگونهبه  ،ستین

را به کار برده  یخیروش استدلالات تار زیرا به وجود آورده است، قرآن ن یخیتار یشناسنید

زمان به  ینهیو تأمل در آ ندهیاز آن در پرتو آ یریگاست و با هدف شناخت گذشته و بهره

 مسائل پرداخته است. نییبه تب ق،یدق یشناسیهست کیبه  دنیحوادث و رس قیمنظور فهم عم

 بیترغ نیشیدر قرآن وجود دارد که انسان را به تأمل در احوال اقوام پ یادیز اتیآ

ْرِض ُثم َّ انُظُروا ك ىفِ  ُروايسِ »نموده است: 
َّ
اقِبَُّة الْمُ   َّ يالْأ بِ كانَّ عَّ ِ

 11؛ انعام/ 83و 82)نمل/ «...نَّ يكذ 

دستور،  نیو تأمل در عاقبت آنان است. ا انینیشیدستور مطالعه در سرگذشت پ اتیآ نیو...(. ا

خلف است. قرآن از توقف فرد در  یشناخت سلف از رو ایگذشتگان  ندهیآ دنیدر واقع، د

دارد. یادث برحذر مامور و توجه نکردن به عاقبت و سرانجام حو یمجرد و فعل تیوضع

 و زدیانگیم به آن بر لین یهاابزارها و روش افتنیافراد را به  ،یخیتار یرتیبص نیدعوت به چن

 یشناسحوزه را به فلسفه و روش نیمحقق ا ،یخیمطالعه تار یبه ابزارها اجیاحت ب،یترت نیبد

 دهد.یسوق م خیعلم تار
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 یهاوهیکار گرفته است، استفاده از ش مسائل به لیکه قرآن در تحل ییهاروش گرید از

 یو مبان یکنون نسانیدر علوم ا جیرا یویانگار و دن یاست که با عقل ضرور یو شهود یقدس

نوع  کیبر  یمبتن ل،یتحل وهیگونه فهم و شنی. در واقع، استین یآن فهم شدن یستیتویپوز

 کیست که منحصراً در و متأخر از آن ا ینید یشناسو معرفت یشناسیتهس ،یشناسانسان

-بودن فعل خداوند فهم زیآمبردن به حکمت یقرآن و پ «یدیروح توح» یکلمه با درک واقع

منوط به آن است که انسان به  یمسائل بعضاً اجتماع لیو تحل اتیگونه آ نیاست. فهم ا یریپذ

 .دیآ لیقرآن نا یدیبه منظور درک روح توح بنا یشناسو انسان یشناسیهست کی

قابل  یکنون یهالیشود که با تحلیبشر اشاره م یاز زندگ ییایبه زوا اتیآ یبرخ در

ع( ) یموسع( آمده است و خضر )و  یکه در آن داستان حضرت موس یاتیآمثل  .یستن ریتفس

وِ » ديگشاىمع( زبان به اعتراض خضر ) رمعمولیغ یبه خاطر کارها
ْ
نَّب ُِئک بِتَّأ

ُ
أ َّْم  لِ يسَّ ال َّْستَِّطعمَّ  ت

ْبراً  هِ يلَّ ع َّ   اتیآ ای (120)صافات/ ع( است) لیاسماعذبح  دربارهکه  یاتیآ ای (23)کهف/ «صَّ

 ییهاع( نمونه) وسفیحضرت  یو نقل آن برا (23-22یوسف/مصر ) زیمربوط به خواب عز

رو، در قرآن  نیساخت، از ا یبر آن جار یحکم یعیو طب یتوان به طور عادیاست که نم

 یحکم ایاز آن استخراج شده  یاحکام وآمده است  دیمسائل پد نیبر هم یمبتن یموضوعات

)مانند خواب  یامر شهود کیبر  یمبتن یاقتصاد یزیربرنامه کی ایبر آن بار شده  یحکومت

 ع(( انجام شده است.) وسفیحضرت  یمصر و نقل آن برا زیعز

کرد که  میقستوان در چند بخش تیرا م یقرآن یهاانواع گزاره ،یکل یبندجمع کی در

 توجه دارد. لیاز تحل یبه روش خاص ک،یشده است و هر  نییدر آن تب یهست قیحقا

 است؛ ینیو ع یخیتار ،یعقلان -یاستدلال یهاکه متشکل از گزاره یخباراِ یهاگزاره .1

 ها و... است؛شیاین میتعل دها،یوعده و وع ،یاوامر، نواه یکه حاو ییانشا یهاگزاره .0

 .(31ـ  33: 1838 ،یآمل ی)جوادی داستان یاهگزاره .8
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 مبتنی است بر: ادشدهیهای هر یک از گزاره

 ها )تعبد به شأن نزول(الف( شأن نزول

 ب( قول لغوی )اهل لغت( تعبد به حقایق لغوی

 ج( تعبد به اخبار و روایات.

های دادهکند که شأن نزول، قول لغوی، اخبار و ...، منابع و رویکرد تحلیلی، تأکید می

توان به طور مثال از یک سوره با توجه به چند ها میاولیه برای تحلیل هستند که بر اساس آن

مسأله را استخراج کرد و با عنایت به شیوه و ادله مورد استفاده، اشتراکات و  12منبع تفسیری 

 یامسئله دهد که هر صاحب نظر در تحلیلشود. این رویکرد نشان میافتراقات را استخراج می

 ها استناد کرده است.)آیات و روایات( استفاده کرده و به آن از چه روش و ادله

 گردد.ها و استنادات صاحب نظران، موارد اختلافی و اشتراکی نمایان میبا توجه به روش

ی مدیریتی به آیه استناد کرده و استنباط یک گزاره دراز باب مثال علت اینکه صاحب نظری 

شود و با توجه به روشی که به کار برده است، مسأله تحلیل روایت یا عقل پرسش می دیگری به

 شود.می

 ایشبکه -سیستمی -2 -2

قرآن، ترجیح با همچون مجموعه کلامی اجزای ارتباط میان در وجود نظم و  

 که بتوانآنویژه پس از بهاست، داده شدهکلام قرارخود این  که در متن استهایینشانه

و  جستجو خداوند سبحان گوینده آن، یعنیخود را از طریق شواهد موجود در سخن تردیدهای

از هر ابزار و  گوینده یک کلام یا نویسنده یک متن کهجهت است  بدان برطرف نمود. این

ش نماید. هایپیاممنسجم با اهداف و جوید تا سخنش یا متنش را هماهنگ و مدد میروشی 

اما مشاهده کرد،  را ینظم دهدر  و اعتبارحد از اعتماد  ها و متون نتوان ایننزد همه کلام هرچند

تراوش پویا و  ذهن آگاهیا کلام از یک متن  پیام آنساختار و که منشأ و  ثابت شود چنانچه



 

 

111 

 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 
 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 001_001صص 0011پاییز و زمستان، 01، شماره پنجم، سال قرآن و علوممطالعات  تخصصی - یدو فصلنامه علم
Two seasons of a promotion, The Quran and Science Studies/ Vol.5, No. 01 /  Autumn & Winter 2222 

 آنها و آیات قرهای مدیریتی سورهمنطق کشف مدلول
 عبدالمؤمن حکیمی

 

دیگر روا ، رواین. ازارداستنباط امور د کشف و حوزه درک و در یاریبسهای که قابلیتکرده 

 .آورد به شمارگسسته نظم و را بیکلام یا متنی دلیل چنان که بی بود نخواهد

تمام  ،آن یگوینده زیرا است،نمایانهتحلیل واقعفراتر از این  بسیسخن در مورد قرآن 

انتهای از ابتدا و او  عبیریبه ت درک داراست و رقابلیغو ها را در سطوح باورنکردنی قابلیتآن 

ُل » :است کلامش آگاه و َّ
َّ
خودش قرار  که هر چیز را در جایداند میو  (،8/)حدید «وَّ اْلآِخر ُهوَّ الْأ

َُّ » :دهد ْعلَّمُ  الِل 
َّ
ْيُث  أ ُل  حَّ  (102/)انعام «رِسالَّتَّهُ  يَّْجعَّ

بلکه در  باشد،نمی اوشته قرآنی منحصر در نگااین باشد و  آنکه نیاز به تغییر در آنبی 

وجود در آن  تفاوتیکه هیچ خلل و  استای عمل کردهگونهنگارش کتاب طبیعت هم، به

ـن» :ندارد لِْق الر َّْحمَّ ا تَّرَّى فِى خَّ ْل تَّرَّى ِمنمِنمَّ رَّ هَّ اُوٍت فَّارِْجِع الْبَّصَّ  هایدر سنت ( و8/)ملک «ُفُطورٍ تَّفَّ

ِه فَّلَّن» :است تحویل نگذاشته تبدیل وبرای جایی  اصلاًهم در نظام هستی  جاری تَِّجدَّ لُِسن َِّت الل َـّ

هِ  لُِسن َِّت  تَِّجدَّ  لَّن وَّ   تَّْبِديلًا  (28فاطر/) «تَّْحِويلًا الل َـّ

ب َُّرون» :استتناقض ذاتیاز هرگونه اختلاف و  خالیاو کلام قرآنی  فَّلَّا يَّتَّدَّ
َّ
الُْقْرآن أ

َّو انو َّل ثِيًراِمنكَّ ُدوا فِيِه اْختِلَّافًا كَّ َّوَّجَّ ِه ل ْيِر الل َـّ که همین بشری  های(؛ زیرا کلام30/)نساء «ِعنِد غَّ

( از جای 81 :1201باقلانی،) شوندمینظمی بیدچار اختلال و  متفاوت و ،کشیده شوند و طولانی

ْت آياتُهُ » :استمطمئنی نازل شدهمحکم و  ْحِكمَّ
ُ
لَّْت  كِتاٌب أ استوارى و »(؛ زیرا 1/)هود ...«ُثم َّ فُص ِ

 بعد بهاجزاء نبوده و رساند که در اصل داراى فصول و را مى وحدت حقیقى آن احکام قرآن،

ْت آياتُُه ُثمَّ » :استجزء شدهجزء فصل و صورت کنونى فصل ْحِكمَّ
ُ
لَّْت  كِتاٌب أ ِكيٍم  فُص ِ ِمْن لَُّدْن حَّ

بِير  «است وضع اصلى آن برخلاف تجزیه امرى عارضى وتفصیل و این  و (1)هود/ «خَّ

 «عوجقرآنًا عربیًّا غیر ذی» :است یخالاعوجاج هم و ( از هرگونه کژی 0/12 :1212طباطبایی،)

 (03/)زمر
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سو نیز از یک(، 08)زمر:  ...«کتابًا متشابهًا مثانی»در آیه مثانی به متشابه و، کلام نیاوصف 

 است،منفعت خلق صدق و ها بر حق وآنابتنایصّحت و و  در بیانآیات آن گر همانندی بیان

 حیتفر تألیفش در اعجاز وافق نظم و تو و چینش الفاظ آنناظر بر تناسب و ، گرید یسواز 

آن  به خاطرند انام گرفته« مثانى»که آیات قرآنى این و .(108، ص2ج :1222زمخشری،) است

هر و کند، مى دیگرى را روشنوضع آن دیگراست و  گر برخیبیان مفسر و که برخی است

 (10/131 :1212، طباطبایی) انعطاف دارند یک به دیگری نظر و

لَّى » است: شده نهی توبیخ زبان با نیز  قرآنپاره کردن پارهلاش برای ت هرگونه  عَّ

لُوا الُْقْرآنَّ ِعضين؛ الُْمْقتَِّسمينَّ  عَّ  بسان قرآن با برخورد اگر که جایی تا(. 31-32حجر/ ) «ال َّذينَّ جَّ

 قرآنی انوار تابش از را خود اولاً  صورت آن در کردند پارهپاره را قرآن که باشد مقتسمین

ستحکام کلمه واحده اهمچون که بر محور توحید و را  آثار آیات آن اًیثانه، ساخت محروم

 .(12 :1202 )علوانی، کرد نداند، را درک نخواهیافته

داند که اول و آخر آن به هم مرتبط بوده و در قرآن را بسان متنی میای، منطق شبکه

که در روایات، ابتدای کنند. اینها، حقایقی را بیان میای از الفاظ و دلالتدرون حلقه یا شبکه

 الُْقْرآنَّ  وَّ لَِّكنَّ »... ع(: باقر )اند؛ مانند روایت نقل شده از امام ستهقرآن را بر انتهای آن جاری دان

لُهُ  يَّْجرِي و َّ
َّ
لَّى أ ِ  عَّ اوَّ  آِخرِه مَّ ِت الس َّ امَّ ا دَّ ْرضمَّ

َّ
است ( خود شاهدی 28/،8 :1212، طباطبایی) «...اُت وَّ الْأ

به خود سیاق خاصفت و که هر بخش در باحقایق در بیان قرآن  هایهمه بخشبر هماهنگی 

 است. رفته کار

که  ایگونهاست بهمحتوایی دارای نظام خاص  قرآن»که است  لذا، واقعیت این

که چنان ،است افتهیپیوستگی ای با یکدیگر مرتبط و به صورت شبکه های گوناگونواقعیت

معانی دیگر معنی و آن  نای که بیاگر یک آیه بر یک معنی دلالت کند به لحاظ ارتباط شبکه

 (80 :1832، غزنوی) «گیردی دلالت آیه قرار میوجود دارد چند معنای دیگر نیز در حوزه
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اى از آیات مجموعه منظم میانارتباط منطقى و  باید توجه داشت اگر منظور از پیوستگى،

ضرورت هر  پیوستگى، نچنیبودن  است،ها با اهداف کل قرآن پیوند کلى سوره یک سوره و

و کتاب آسمانى قرآن؛  )ص( دهد تا چه رسد به معجزه پیامبراى را تشکیل مىنوشته کلام و

هاى نزول را پیش براى توجیه پراکندگى خود، فاصله طولانى سالزیرا درست است که قرآن 

قرآن ده و اگر سیر دعوت رسالت یکى بوی خط دهد جوهرهامّا باید نشان گذارد، روى ما مى

 ملموس در قطعات کلى و و طور مشخصبهاز شرایط یگانگى گوهر و خط سیر واحد  میکر

 دارى وهدف دهد، به دستکلمات را مفسر نتواند سراپرده این  جزئى برخوردار نباشد و

گى یکپارچها مضرّ به انسجام و اینو  نشده استدارى حاکم بر کل تعالیم قرآنى ثابت جهت

زیرا است؛  اعجاز قرآنو  طبعاً مضر به الهى بودنص( خواهد بود، ) امبریپدعوت در رسالت 

ـ 123 :1832)ایازى،  کندخوانى، نقش کلیدى در اعجاز ایفا مىهمنظم و ترتیب در ترکیب و 

122). 

و  اژگانیو هایبخشمیان  دَوَرانی وای از روابط شبکهحاکی  مند قرآنساختار نظام

با هاى دیگر دارد و ها خویشاوندى در سورهآیهخود، یک آیه با واژگان  مثلاً است، آن یبیترک

ها که آهنگ آیه هم در قالب نظمىسازد آن مى ها یک الگوى انسجام ساختارى واژگانىآن

ما فراهم  را برای نامکااین به معانی، ای شبکهاین نگاه ساختاری و »کند. هدایت مى آن را

 «در کنار هم بینیمکارکردی های نقشی، از رابطهای را در یک مجموعهکند که معانی می

 (.13: تا)پاکتچی، بی

 بههاى معمولى، را در مقایسه با کتابقرآن  نظمى، بسیارى از مستشرقان رغم چنینبه

فاقد ارتباط بر گسیخته و  آن رامحتواى و دانند مانند می از مطالب ُجنگاى صورت مجموعه

را از هر انسجامى که ناظر به ترتیب نزول  قرآن« آربرىآرتور جان»که گونه آن شمرند.مى

را در بافت ناپیوسته بسیارى از خواننده قرآن  نیز از انسجام منطقى بسى به دور دانسته و باشد و
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هاى اصیل یکى از ویژگى« ریچارد بل»یا  ،کرده است فرض هراسانو هاى قرآنى حیران سوره

اى از یک سوره اتساق و در طول بخش عمدهتوان ندرت مى که بهدانسته  را اینسبک قرآن 

انبیاى سلف مرتبط است،  هایى که به داستانتنها در سورهانسجام معنایى مشاهده کرد و 

 .(122 :1822 زاده،)فقهى پیوند پیدا کردو  ارتباط ینوعتوان می

برد ای قرآن قابلیت متن را در پیونددهی اجزای آن بالا میشبکه -بنابراین منطق سیسستمی

مناسبی  یزمینه وای دیگر از آن را محقق و منطق تنطیق و شهادت برخی از متن توسط پاره

ی درونی متن بررسی هاآورد که بتوان متن را در بافت ویژه و متناسب با سازگاریفراهم می

پژوهی، شرایط کارکردهای بسیار این نوع نظم در حوزه تفسیر و قرآن آن، کرد. افزون بر

آورد که در هایی از قرآن فراهم میمطلوبی را نیز برای رفع ابهام و حل مشکل ارتباط بخش

 اختلاف و ناسازگاری دارند. باهمظاهر 

وان شبکه مفاهیم، سوره یا آیه را نیز تحلیل تسیستمی، می -ایبر اساس رویکرد شبکه 

ی نظام جامع ساختاری و معنایی قرآن واحد و جزء تشکیل دهنده نیترکوچککرد. زیرا آیه 

ها، مجموعه کامل های قرآن کریم و از ترکیب سورهکریم است که از ترکیب آیات، سوره

انّ »)ع( فرمود:  د که امام باقرکنکتاب الهی به وجود آمده است. جابر بن یزید جعفی نقل می

الآیۀ اولها فی شئ و اوسطها فی شئ و آخرها فی شئ و هو کلام متصل؛ آیات قرآن با اینکه 

غالبًا اول آیه قرآن درباره موضوعی و وسط آیه درباره موضوع دیگر و آخر آن درباره 

-م واحدیموضوع سویم است، اما وحدت و پیوستگی آیات قرآن محفوظ شده و همگی کلا

 (1/11تا: عیاشی، بی«)اند.

از سوی دیگر، هر سوره غرض واحد و مختص به خود دارد که با پایان یافتن آن هدف،  

العاده و دارای اهمیت و ای، فوقیابد. حسن مطلع و حسن ختام هر سورهسوره خاتمه می

دهند شکیل میها، یک واحد جامع و جزء مستقل کاملی را تجذابیت است و هرکدام از سوره
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هر سوره، و نظام ساختاری و معنایی منحصر به فردی دارند. طبق نظر علامه طباطبایی، آیات 

 .(1/12: 1212)طباطبایی، نوعی وحدت تألیفی دارند 

از جانب دیگر مرحوم طبرسی معتقد است که پایان هر سوره نیز با آغاز سوره بعدی 

)طبرسی،  ت آیات قرآن ممکن نخواهد شد.مرتبط است و بدون لحاظ ارتباط، تفسیر درس

( چنانچه تأمل در حکمت جمع و تدوین قرآن کریم توسط معصوم، پذیرش این 3/202: 1820

کند؛ لکن صحت آن، بستگی به پذیرش دیدگاه توقیفی بودن ترتیب سوره نظر را تقویت می

سأله عدم رعایت ترتیب ها توقیفی باشد، به خاطر اینکه مآنکه ترتیب سوره برفرضدارد؛ البته 

رو، اثبات این)در جمع و تدوین قرآن( مورد اتفاق همه علما نیست، از هانزول میان سوره

سازد. ارتباط معنوی میان آیات پایان یک سوره با آیات آغازین سوره بعدی را مشکل می

ارد. علاوه بر بنابراین پذیرش ارتباط آخر هر سوره با اول سوره بعدی، به تأمل بیشتری نیاز د

های قرآن به پذیرش چنین ارتباطی متوقف نیست؛ بلکه اینکه ارتباط و پیوستگی مجموع سوره

ها، منطق و تشکیل واحد منسجم و یکپارچه از پیوند مجموعه سوره باهمها ارتباط سوره

 باشد.دیگری دارد که برگشت آن به نظام معنایی واحد و مسنجم قرآن کریم می

تنوع و گستردگی فراوان موضوعات، مفاهیم و  باوجود، مجموع قرآن کریم افزون بر آن

است که  برخوردارهای قرآنی، از نظام معنایی واحد و شبکه معرفتی جامعی آموزه

جزء معنایی آن، بدون دسترسی به اصول بنیادهای معرفتی قرآن، قابل درک و  نیترکوچک

های مختلف قرآن، درباره یک و آموزهفهم کامل نیست و مجموعه موضوعات و مفاهیم 

( یخدا گونگ)هدایت و سعادت انسان در سایه توحید، یکتاپرستی و  محور و موضوع اصلی

 .(02-12: 1833)لطفی،  انسجام یافته است.

 از باب نمونه شبکه مفاهیم سوره عصر در نمودار زیر نشان داده شده است.
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 سوره عصر یمشبکه مفاه: 8نمودار

 های مدیریتیشتبردا -3

 شود.های دو فرآیند گذشته بررسی میدر این بخش، دو مؤلفه زیر به عنوان خروجی

 دانشی -معرفتی -1 -3

ی ی ذهن انسان است که حوزهانتظار آن است که دانش سازمان و مدیریت که برساخته 

منابع  دانشی آن تحت تأثیر به کارگیری عقل ابزاری است، از دانشی که دارای -معرفتی

ها در دانش مدیریت، نگاه سیستمی به وحیانی و ماورایی است متفاوت باشد. یکی از دیدگاه

سازمان، فرآیندهای مدیریتی و مسائل سازمانی است که چنین نگاه محصول کاربست عقلانیّت 

ابزاری انسان است که به دلیل محدودیت توانایی کشف تمام اجزاء، روابط و نوع تعامل آن را 

 هایو آموزه یمفراوان موضوعات، مفاه یتنوع و گستردگ باوجود یمقرآن کرارد، ولی ند

جزء  نیترکوچکاست که  برخوردار یجامع یواحد و شبکه معرفت ییاز نظام معنا ی،قرآن

و  یستقرآن، قابل درک و فهم کامل ن یمعرفت یادهایبه اصول بن یآن، بدون دسترس ییمعنا
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 یاصلمحور و موضوع  یکمختلف قرآن، درباره  هایو آموزه یممجموعه موضوعات و مفاه

 ی،)لطف است یافته( انسجام یو خداگونگ یکتاپرستی ید،توح یهو سعادت انسان در سا یتهدا)

چند  یا یک خصوصم یکه اول ینافزون بر ا یم،شده مفاه یادسه سطح  ین(. ا12-02: 1833

دارد  یزن یگریهمه قرآن است، تفاوت دمربوط به  یسوره و سوم یکمربوط به  یدوم یه،آ

در سطح سوره و  یخاص، ول یجانبه رخدادها یک یرممکن است سطح اول تنها ناظر به تأث

جوّ  یابا نزول سوره  یرونیب یدوجانبه( فضا یر)تأث یکل قرآن سخن از تعامل و تعاط ینهمچن

 با نزول مجموع قرآن است. انیجه

 یمآگاهى از هر سه سطح از مفاه یحدودى در گروراهیابى به معارف قرآن کریم تا 

 یاتنزول آ یفضا یممورد توجه واقع شود، ترس یریتیمد یردر ارائه تفس یداست. آنچه با یاتآ

 الشعاعحتجامعه را ت یعموم یطشرا یکه به نحو یبه همه احوال و امور یداست که با و سور

 یطتوجه نمود. نه تنها شرا آفرینندیرا م یخاص یریتیو مد یاسیس یو فضا دهندیقرار م

 نزول سوره مورد توجه واقع شود. یفضا یمدر ترس یدبا یزجامعه ن یریتیمد یطبلکه شرا یاسی،س

 کارکردی -معرفتی -2 -3

به دنبال سازمان و مدیریت دانش کارکردی آن است که  -معرفتی یرهاوردهایکی از 

= سرمایه – ینه+ مازاد. هز یهسرما و کسب سود است. سود = یویدن یاتجبران خسران ح

ی دارد که مادبه آن نگرش  فقط را جاودانه ندانسته و یهسرمازیرا به + مازاد.  یهبازگشت سرما

 یست،ن یکاف یهفقط بازگشت سرما . در چنین نگرشیبرگردد کند تا دوبارهیم ینهرا هز آن

بازگشت  یریتمد نش سازمان ودر دامازاد هم برگردد.  یدبا یه،بلکه علاوه بر بازگشت سرما

ولی در نگاه قرآن کریم چنین نگاهی در . شودیم یریتمد در حیات دنیوی و مازاد یهسرما

حیات دنیوی و اخروی انسان باید جریان یابد، بلکه سود حیات دنیوی ابزاری است برای 

 ساختن حیات بادی به نام حیات آخرت.
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های وحیانی در مدیریت و دیدگاه آموزهکارکردی نگرش دانش  -ی دیگر معرفتیثمره

یت یک و فعال یآگاه ،هدف سخن از یوقت یدر حوزه انساندهد. زیرا اینجا خود را نشان می

کسب  یبرا یظرف ، درواقع صحبت از سازمانی است کهشودیم ای مثل سازمان مطرحمجموعه

رای دست یازیدن به های انسان بتوسط انسان ایجاد شده است. در چنین ظرفی فعالیت هدف

شود که عقلانی بایست عقلانی باشد. به دیگر سخن، به فعالیتی هدفمند اطلاق میهدف می

 )ابزاری یا جوهری( است.

 یریافعال تدبی . به عبارتی شاخصهنش مدیریت کلام از عقل و عقلانیتپس در دا

فعل سخنی در میان  و در این حوزه از حکمت و حکیمانه بودن است آن بودن یعقلان ی،انسان

در افعال تدبیری تنها سخن از عقل و  های وحیانی،که بر اساس آموزهآید. در حالینمی

که در  یهایتئور تمام است. افعال بودن یمانهو حک یمصحبت از حکعقلانیت نیست، بلکه 

از آنچه که  یول ،است یّتعقل و عقلاناش توجه به جوهر ،شده است یدتول یریتسازمان و مد

رسد که چون به نظر می است. یمانه بودنساطح شده و...صحبت از حکمت و حک یوح

 یعقلانی، هر حکمتشود. به دیگر سخن، حکمت مطلق است، عقلانیت در ذیل آن مطرح می

 ییرهفراتر از دا چنین دیدگاهی .ی، حکیمانه بودن نیستعقلان یهر امری از لازمه ، امااست

فراتر بودن  جانیهماز  است. های دانش سازمان و مدیریت به دنبال آنیّیتی است که تئورعقلان

سوق دادن  یوح زیرا رسالت .دهدی خود را نشان مینسبت به دانش بشر یو ممتاز بودن وح

 است. یمانه افعالحکمت و حکسمت بشر به 

ا ر یبشرافعال  ی به دنبال آن است تاوح که بحث است ینا یکارکرد و جوهره اصلاین 

یمانه به سازمان حک یعقلان یمانه رسانده و سازمانیبه حوزه حکمت و حک یّتاز حوزه عقلان

یمانه حک یریگیمتصم ی، بهعقلان یریگیمتصمبه همین ترتیب فرآیندهای آن مثل . تبدیل کند
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منطقی که این مقال به دنبال آن است کشف چنین صبغه و ایجاد چنین نگرش به  .مبدل شود

 وحیانی است.های آموزه

 هایّیتی که آموزهعقلانی بارز کارکردی این است که شاخصه -ی دیگر معرفتینتیجه

های دانش سازمان یّتی که نظریهعقلانی سنجه یول یّت است،بقا و ابد کریم مطرح کرده، قرآن

و ها پذیری است. از باب نمونه مراد و هدف از تئوریفنااین دنیایی و  و مدیریت مطرح کرده،

کشی و استثمار به دنبال آن اجرای صحیح فرآیندهای مدیریتی در سازمان تنها استخدام و بهره

قاعده نمایی یا است و رخدن و قربانی کردن برای سوددهی و افرایش کارایی و اثربخشی در این

های وحیانی آن است که ی نگرش آموزه. ولدهدیمنشان  را خود فقط در دنیااهم و مهم 

انسان شده و او را به  رشد و موجب قرارگرفتهم و قربانی باید در سیر تعالی و کمال استخدا

نه و ابدی دارد که ادمتوقف نیست، بلکه حیات جاوقرب الهی برساند و انسان فقط در این دنیا 

تواند چنین طرحی را سازد، آیا دانش مدیریت میاین دنیا در واقع بستری است که ابد او را می

، بسیاری از رونیازادهد؟ با عقلانّیت ابزاری توانایی ارائه چنین طرح و نگرشی را ندارد. ارائه 

و  از دیدگاه دانش مدیریت، شکست گیرد.ها و...از عدم توانایی عقل انسان نشأت میظلم

محال  پذیرفته و آن رانآن دو را جمع  یسازمانانسانکه عقل  هم هستند یضدر ظاهر نق یروزیپ

کند. انسان معرفی می تکاملها سبب پذیرفته و آندو را  ینمنطق حکمت جمع ا ی. ولددانیم

توان از عقل آیا می نماید.رخ می یخوببهی جهاد و شهادت از باب نمونه این مسئله در حوزه

ی چنین مدلی را های مدیریت است، انتظار ارائهابزاری که رهاورد آن جنگلی از تئوری

 بتواند آسایش دنیایی و آخرتی انسان را تأمین کند.داشت؟ مدلی که 
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 معانی، مقاصد و مدالیل -4

گیری لغویان و شود که جهتوقتی به معنای تفسیر نگاهی انداخته شود، مشخص می

مفسران در تعریف آن کشف معانی، مدلولات و مقاصد آیات است. در اینجا به برخی از 

 شود.تعارف اشاره می

کند بر بیان نمودن چیزى و روشن ساختن فسر دلالت مى»وشته است: . ابن فارس ن1

 (2/122: 1222، ابن فارس)«آن.

است و آن به نحو اشتقاق کبیر، از « فسر»تفسیر از ریشه »نویسد: در این باره مى طریحى .0

 (8/282: 1212طریحی، «)به معنى کشف و ظهور، مشتق شده است.« سفر»

« بیان و کشف»تفسیر از باب تفعیل از ریشه فسر بمعنى »نویسد: جلال الدین سیوطى مى. 8

 (0/128: 1201)سیوطی،  «شود که تفسیر از سفر گرفته شده است.است و گفته مى

پیامبرش )ص(  تفسیر علمى است که با آن، کتاب خداوند که بر»نویسد: ی میزرکش. 2

 «گردد.آن انجام مى یهاحکمتو  شود و بیان معانى و استخراج احکامنازل شده فهمیده مى

 (1/18: 1212، زرکشى)

شود از تفسیر علمى است که در آن بحث مى»گوید: ابو حیّان در بحر المحیط مى

چگونگى تلفظ قرآن و مدلولات و احکام فردى و ترکیبى و معانى آنها که در حال ترکیب به 

 (12-1202:1/18، ابوحیان) «.هایى بر اینهاشود و تتمهمعانى حمل مى

کند از تفسیر عبارت است از دانشى که بحث مى»نویسد: دکتر محمد حسین ذهبى مى

 (13-1/11تا: )ذهبی، بی«. مراد اللّه در قرآن بقدر طاقت بشرى

تفسیر بیان معانى آیات قرآنى و کشف مقاصد و مدالیل »نویسد: علامه طباطبایى می

 (1/2: 1202 طباطبایى،) «آنهاست.
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به کار « مراد کلام»و هم در « مفهوم کلام»جمع معنا است و واژه معنا هم در « معانى»

رود که انسان جمع مقصد است و مقصد بیشتر درباره مکانى به کار مى« مقاصد»رود. مى

گیرد آهنگ آن را دارد، هرچند به لحاظ معنى هرچه مدنظر و مورد توجه فرد باشد را در بر مى

جمع مدلول است و معنا و مراد « مدالیل»مراد از یک سخن است. واژه  و از آن جمله مقصود و

رسد بهترین تبیین آن شود. با توجه به ذکر این سه واژه در این تعریف، به نظر مىرا شامل مى

باشد: نخست، روشن همان فرمایش علامه طباطبایى است که براى تفسیر سه مرحله قایل مى

)بیان معانى(، دوم پرده برداشتن از مراد جدى خداوند از  اهعبارتساختن مفاد واژگان و 

بردن و کشف هدف و مقصدى که ها( و سوم پىکشف مدلولقرآن )هاى واژگان و عبارت

 (1838:10مقاصد( )رجبی،  کشف خداوند از انتقال این مرادهاى جدى در نظر داشته است.

باره معانى، و کشف در مورد نکته دیگر در این تعریف، به کار گرفتن واژه بیان در

مدالیل و مقاصد است که هر یک از این دو واژه براى این دو مرحله تناسب کامل دارد؛ زیرا 

کند، ولى در دو مفسر در مرحله نخست با توجه به کاربردهاى عرفى و لغوى، معانى را بیان مى

 )همان( مرحله بعد، او باید حقیقت را کشف نماید.

ت مدلولامنطق کشف از مقصود تفسیر ذکر شد، برآیند آنچه از فرآیند با توجه به آنچه 

تواند آید به واقعیت نزدیک است و پژوهشگران میبه دست می قرآن آیات و هاسوره یریتیمد

ی نظریه، مدل هاها و آیات قرآن را کشف و در قالببا این منطق معانی، مدالیل و مقاصد سوره

 و الگو ارائه کنند.
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 هیجنت

های دیگری رسد که متن قرآن ویژگیرغم کثرت اطلاعات موجود، چنین به نظر میبه 

هایی روش و منطق است و آندارد که در نگرش و روش پیشینیان کمتر بدان پرداخته شدهنیز 

ای منطق تنطیق و شهادت برخی از متن توسط پاره است که در این تحقیق به آنها اشاره شد که

هم مبانی تفسیر موضوعی، وحدت موضوعی و بنائی قرآن را که  سازدمحقق می دیگر از آن را

که رهیافت حاصل از کند بخشد و هم نگرش نوینی در فهم و تفسیر قرآن القا میتحکیم می

های ها و دلالتپوشانی نشانهآن اثبات انسجام درونی متن به مثابه وجه معقول و جامع قرآن، هم

بخشی به منطق شهادت و ف نظریه قرآنی در موضوعی خاص، عینیتآیات با یکدیگر، کش

های متن شناختی متن در شناسایی ظرفیتتنطیق آیات و کاربرد مطالعات معناشناختی و زبان

تر زمینه ظهور تفاسیری جدید از قرآن با توجه به موقعیت و شرایط جهان قرآنی و از همه مهم

در حوزه تفسیر و  های یاد شدهمنطقای بسیار افزون بر کارکرده معاصر خواهد بود.

هایی از قرآن پژوهی، شرایط مطلوبی را نیز برای رفع ابهام و حل مشکل ارتباط بخشقرآن

 .اختلاف و ناسازگاری دارند باهمآورد که در ظاهر فراهم می
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