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 چکیده

شناستی تققیتو و راهبردهتای نقتطه تطبیتو دو       ای دریافتت روش  رشته ترین مباحث مطالعات میان یکی از اساسی

کند که درباره تطبیتو یتر رشتته بتا ممتاهیم قترآن        با یکدیگر است؛ این مسئله هنگامی اهمیت بیشتری پیدا میرشته 

هتای آن در قترآن    مند به تققیو و شناخت جایگتاه معمتاری و کلیتدوا ه   کریم باشد. اخیراً بسیاری از معماران، عالقه

ناپتذیر استت. ایتن مقالته بتا       و در ایتن زمینته اجتنتا    های تققیت  باشند و لذا در اینجاست که آشنایی با روش کریم می

رویکرد بررسی روش و راهبردهای تققیو در مطالعات بین رشته معماری و قرآن کریم شکل گرفته و برای این کتار  

طتطر ویتژه بته معمتاری و قترآن کتریم        عالوه بر بررسی مطالعات سایر پژوهشگران در این زمینه به تققیقتاتی کته بته   

چنانچته در رشتته معمتاری    دهتد   شناسی آنها، تطجه شده است؛ نتتای  پتژوهن نشتان متی     د و ارزیابی روشان پرداخته

تقلیلی است، به شکلی که  -ای با قرآن کریم انجام شطد، روش تققیو آن از نطع کیمی و تطصیمی رشته پژوهشی بین

پتتردازد و  تمستتیر آیتات متتی  شتتطد و تنهتتا مققتو در آن بتته تطصتی  و   کتتاری نمتی  متغیتر قتترآن تابتت استتت و دستت   

هتای   بر استا  ویژگتی   یابد و جایگاه آنها را در قرآن مشخص و های مطردنظر تققیو را در آیات قرآن می کلیدوا ه

برد. به منظطر سهطلت و دقت کار، مققو از راهبردهای آیه مقطر و  ها را پی می شده به نقن قرآنی کلیدوا ه مشخص

شتطد و   هتای متنتا ر در قترآن انتختا  متی      کند که متناسب با مطضطع، کلیتدوا ه یسیاق مقطر در پژوهن استماده م

هتای مققتو و مشتتقات آن  کتر شتده انتختا  و در آنهتا تتدبر          سپس تعدادی از آیات قرآن که در آنهتا کلیتدوا ه  

داختته  هتا و مشتکالتی را در بردارنتد کته در ایتن مقالته بته آن پر        گردد؛ در ضمن راهبردهای مذکطر مقتدودیت  می

 شطد. می

 ای رشته روش تققیو، معماری، قرآن کریم، مطالعات میان :هاکلیدواژه

                                                                                                                                 
  :نویسنده پاسخگوh.okhovat@yahoo.com 
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 مقدمه -1

تطان بته پتن  گتروه تقستیم کترد کته عبارتنتد از:         بر اسا  ماهیت و روش، تققیقات علمی را می

هتای   کتار بتردن داده   هدف تققیو تاریخی، بته تققیقات تاریخی، تطصیمی، همبستگی، علی و تجربی. 

تطان به عطامل  ها است. از این طریو می های مرتبط با رویدادهای گذشته و تمسیر آن مربطط به واقعیت

مؤتر در بروز وقایعی که در گذشته رخ داده، پی برد و رویدادهای زمان حال را بهتر شناخت. تققیتو  

ها و چگطنگی انجام امتطری   ای مربطط به عادات، رسطم، سنت کند تا با تقلیل داده تاریخی کمر می

: 1385سترمد، بازرگتان و حجتازی،    ) آوریتم  دست بهاند، درک بیشتری  در گذشته بطده نقطی بهکه 

تطاند ططری عمل کنتد کته اعتبتار علمتی کتارش       (. اگر مققو تاریخی دقت کافی داشته باشد، می45

اسناد را بررسی و ارزیابی کنتد و استناد و شتطاهد معتبتر را مبنتای      کاهن نیابد. او باید اوالً مدارک و 

تققیو خطد قرار دهد. تانیاً تا حد امکان مدارک و شطاهد مطردنیاز را کامل نمطده و بین آنهتا ارتبتاط   

منطقی برقرار کند. تالثاً از دخالت دادن نظریات شخصتی و تعبیتر و تمستیرهای میرمنطقتی ختطدداری      

هتای استناد را    اده از شیطه مقایسته متدارک و شتطاهد و تقلیتل منطقتی آنهتا گسستتگی       نماید و با استم

خطاهتد   برطرف کند. در تققیقات تطصیمی مققو به دنبال چیستی و چگطنه بطدن مطضطع است و متی 

به عبارت دیگر ایتن تققیتو وضت      ء، یا مطلب چیست و چگطنه است؛ بداند ماهیت پدیده، متغیر، شی

هتا و   پتردازد و ویژگتی   دار وضتعیت فعلتی آن متی    کند و به تطصی  منظم و نظام میمطجطد را بررسی 

صمات، ماهیت، فرآیندها و روندهای آن را مطالعه و در صطرت لزوم ارتبتاط بتین متغیرهتا را بررستی     

ای  رشته نماید. تققیقات تطصیمی هم جنبه کاربردی دارد و هم جنبه معنایی، لذا اکثر مطالعات میان می

شطد. تققیقات همبستگی یا همخطانی برای کسب اطتالع از وجتطد    روش تققیو تطصیمی انجام میبه 

پذیرد، ولی در آنها الزاماً کش  رابطه علت و معلطلی متطردنظر نیستت. در    رابطه بین متغیرها انجام می

ات ایتن تققیقت   شتطد. در  تققیو همبستگی بر کش  وجطد رابطه بین دو گروه از اطالعات تأکیتد متی  

 خطاهد بداند که آیا بین دو چیز یا دو گروه اطالعات رابطه و همبستگی وجطد دارد یا خیتر؛  مققو می

یعنی اینکه آیا تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه است یا خیر و اگر چنین ارتباطی وجتطد دارد از  

یا عطامل بروز یر  ها پس رویدادی(، کش  علت) در تققیقات علی چه نطع و میزان آن چقدر است.

ای روی داد تققیتو دربتاره آن    بنتابراین پتس از آنکته واقعته     رویداد یا حادته یا پدیده مطردنظر است؛

شطد. در اینجا مققتو در متغیرهتا دختل و تصترفی نداشتته، اساستًا حاتطر نتدارد و آنهتا را           شروع می

املی که باعث بروز واقعه شده استت  دهد تا این متغیرها و عط شناسد. بلکه تققیو علی را انجام می نمی
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شناسایی کند. تققیقات علی از نطع کاربردی هستند و نتای  آنها برای جلطگیری از تکرار حتطاد  و  

در آختر تققیقتات    و گیترد  وقای  نامطلط  یا تطسعه وقای  و حطاد  مطلط  متطرد استتماده قترار متی    

ن نتطع تققیقتات بته علتطم تجربتی و طبیعتی       رسد که ایت  تجربی است که در نگاه اول چنین به نظر می

زیرا این تققیقات بر اسا  وجه مشخصه اصلی  اختصاص دارد و در حطزه علطم انسانی مطرح نیست؛

خطد یعنی کنترل متغیرها و مشاهده پدیده و سنجن رابطه علت و معلطلی بین متغیرهتا و حاتطر فعتال    

هتای   در نمتطدار زیتر انتطاع روش   ( 86: 1392 نیتا،  شتطند. )حتاف    مققو در صقنه آزماین شناخته می

 تققیو و مطارد استماده آنها نشان داده شده است.

 

 1392 های تحقیق در شرایط مختلف، مأخذ: حافظ نیا، : نحوه استفاده از روش1نمودار 

از ای قرآن کریم معمتطالً   رشته شناسی تققیو در مطالعات میان بنابر تطضیقاتی که داده شد، روش

تقلیلی است که در ادامه به چگطنگی استماده از این روش در مطالعه بتین رشتته    -نطع روش تطصیمی

 شطد. معماری با مباحث قرآن کریم پرداخته می
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 تحقیقات توصیفی -2

ای قرآن کتریم متطرد استتماده قترار      رشته به این دلیل روش تققیو تطصیمی بیشتر در تققیقات بین

یا کمی کردن حاصل نشتده استت.   و ی آماری ها دادههای آن از طریو  گیرد که در این روش یافته می

ها، حطاد  و نیز مقایسه مطضطعی  یتمطقعدرواق  این روش تالشی است جهت تطصی  میر کمی از 

به جزئیات و همچنین سعی بترای   با تطجهاند که این مهم  یدهرسبه اتبات  قبالًبا سایر مباحث علمی که 

هتای بستیار    تطان گمت از آنجا کته روش پذیرد. به این ترتیب می یر معانی صطرت میو تمسارائه تعبیر 

ی روش تطصتیمی  هتا  هجنبت گنجند، لذا تعریمی جام  که بتطاند بیتانگر تمتامی    ین حیطه میدر امتنطعی 

دالور، است )ین رابطه در اهای مختل  نظری تبیین دیدگاه و مستلزمباشد  یان نمیب قابلی راحت بهباشد 

گطنه تققیقات از نظر شیطه نگارش و پرداختن به مستئله تققیتو بته دو دستته تقستیم       این. (223: 1391

 شطد: می

       هتا و   زی ماهیتت، ویژگتی  تققیقات تطصیمی مقت:: مققتو صترفاً بته کشت  و تصطیرستا

 پردازد. وضعیت مطجطد مطضطع تققیو می

 تقلیلی: مققو عالوه بر تصطیرسازی آنچته هستت بته تشتریت و تبیتین       -تققیقات تطصیمی

 -هتای تققیتو تطصتیمی    پتردازد. از ویژگتی   دالیل چگطنه بطدن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می

متغیرها نقتن نتدارد و آنهتا را دستتکاری و کنتترل       تقلیلی این است که مققو در مطقعیت و وضعیت

پتردازد. همچنتین    کند و صرفاً آنچه را وجطد دارد مطالعته کترده و بته تطصتی  و تشتریت آن متی       نمی

ای  رشته شطد. لذا تققیقی که مبنی بر مطالعه بین تققیقات تطصیمی ممکن است به ارائه نظریه منتهی می

شتطد و تنهتا مققتو در آن بته      غیر قرآن تابت است و دستتکاری نمتی  قرآن کریم باشد به دلیل اینکه مت

یابتد، در   های مطردنظر تققیو را در آیات قترآن متی   پردازد و کلیدوا ه تطصی  و تمسیر آیات آن می

تتطان بته سته گتروه      تقلیلی را متی  -همچنین تققیقات تطصیمی گیرد. تقلیلی قرار می -دسته تطصیمی

 تقسیم کرد که عبارتند از:

 ها، رفتارهتا   ها، عقاید، نگرش پیمایشی: هدف آن شناخت صمات، ویژگی -تققیو تطصیمی

 و سایر مسائل افراد جامعه از طریو مراجعه به آنهاست.

       تققیو تطصیمی مطردی یا  رفانگر: این تققیو عبارت است از مطالعته یتر متطرد یتا یتر

واحد و کاوش عمیو در مطرد آن. درواق  در این نطع تققیقات یر مطرد از جهات مختل  هر پدیده 
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ها و صمات آن بته تجزیته و تقلیتل علتت یتا علتل        گیرد و ضمن تطصی  ویژگی مطردبررسی قرار می

 شطد. های آن پرداخته می ا و واکننه بعای از کنن

    ،تققیو تطصیمی تقلیل مقتطا: این تققیو به منظطر تطصی  عینی و کیمی مقتتطای ممتاهیم

هتای  شطد. در واق  قلمرو این نطع تققیتو را متتن   دار انجام می ها و فااها به صطرت نظام ها، پدیده متن

دهد. مققو در چنین تققیقتی   خاص تشکیل میو فاایی درباره مطضطعی  مکتط ، شماهی، تصطیری

 .(72: 1392حاف  نیا، ) به دنبال تجزیه و تقلیل و تطصی  مطالب است

 ای قرآن کریم رشته تحقیقات بین -3

های تققیقات قرآنی مطالعات تطبیقی بین قترآن و ستایر علتطم استت کته از دیربتاز        یکی از حطزه

های فهتم متتطن دینتی     ژوهشگران بطده است. روشنظران و پ مطردتطجه ممسران قرآن و برخی صاحب

نظر داشته باشند. به همین سبب یکی از دالیل انشتعا  در فترق    ای نیست که همگان بر آن اتماق مسئله

ای فهتم دیتن را    (. عتده 65ق:  1406آخطند خراسانی، ) اسالمی همین مسئله روش فهم دین بطده است

ای تنهتا حتدیث را مبنتای حتل مستائل       اند. عده روایات شدهجز با قرآن ممکن ندانسته و منکر جایگاه 

ای قیتا  و تمثیتل و    انتد. عتده   دانسته و منکر حجیت  اهر قرآن شده، آن را بطسیده و به کناری نهاده

؛ مطهتری،  25: 1372انتد )مطهتری،    استقسان و تاویل را جایز دانسته و برخی منکر تعقل در دین شتده 

ها در طتطل تتاریخ پتس از نتزولن بتطده       هدایت و راهنمایی همه انسان(. قرآن کریم کتا  96: 1380

(. 52و قلتم/   31متدتر/  ) است و اختصاص به عصری خاص یا اقلیمی مخصطص و یا نژادی ویژه ندارد

(. همگان به تتدبر در قترآن دعتطت و    30روم/ ) هاست زبان قرآن زبانی جهانی و منطبو با فطرت انسان

مند  ر کس به تناسب سطت معرفتی خطد از آن بهره خطاهد برد و البته فرد بهرهاند. اگرچه ه ترمیب شده

(. 42: 1379باید به قطاعد ادبیات عر  و سایر علطم پایه مؤتر در فهم قرآن آگاه باشد )جطادی آملتی،  

ختطانی   تطان با روخطانی و روان شاید بتطان گمت که زنجیره تلقی وحی تا عمل در جامعه قرآنی را می

  (.2نمطدار ) هم آیه، تدبر، تمسیر و به عمل درآوردن تبیین کردف
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 27: 1390: زنجیره عملی کردن دستورات قرآن، مأخذ: لطیفی، 2نمودار 

 شطد: های خاص خطد را دارد که در ادامه بررسی می این شیطه تققیقاتی مبانی و قطاعد و آسیب

 جواز و حجیت تفسیر علمی  -3-1

دهتد نیازمنتد دالیتل و قتراین      قرآن، در تمسیر آیات، مطالب را به خدا نسبت متی ازآنجا که ممسر 

هتای عقلتی اختذ    قطعی و علمی است که گاهی از آیات دیگر قرآن و روایت معصطمین )ع( و برهتان 

ی فهم و تمسیر آیات قرار  تطانند قرینه های علطم نیز هرگاه قطعی یا اطمینان آور باشند می شطد. یافته می

به عبارت دیگر از آنجا که حجیت علم قطعی  ها جایز است؛ ند و در این صطرت تمسیر قرآن با آنگیر

 اتی است چنین تمسیری معتبر و حجت است. الزم است یادآوری شطد کته هرچنتد مطالتب قطعتی و     

زنتد.  اطمینان آور در علطم طبیعی و انستانی انتدک استت ایتن مطلتب بته اصتل ایتن متدعا زیتان نمتی           

تتطان   الستالم و تماستیر قتدیمی قترآن نیتز متی      بیت علیهم های تمسیر علمی را در احادیث اهل سرچشمه

اقتصادی، حکطمتی و سیاسی و... در میرا  اسالمی  روش زندگی، شناسی، طبی، یافت. روایات کیهان

الستالم دلیلتی بتر ایتن     فراوان وجطد دارد، هرچنتد نیازمنتد پتاالین استت. روایتات معصتطمین علتیهم       

 اند. عاست که ایشان در بسیاری از آیات قرآنی به طرح مباحث علمی پرداختهمد

 ممنوعیت کاربرد غیرعلمی در تفسیر آیات  -3-2

هتا   یکی از مبانی تمسیر این است که مراد از تمسیر قرآن کش  معانی و مقاصتد آیتات و بیتان آن   

لی ممسر است. این کش  به عبارت دیگر، بیان مراد استعمالی و جدی در آیات قرآن هدف اص است؛

تطان برای تمسیر آیات قرآن استماده کترد   و بیان نیاز به دلیل و قرینه دارد ولی از هر قرینه و دلیلی نمی

 :1385رضتایی اصتمهانی،   ) استت پذیرد و برخی از طرف شارع ممنطع شده  چرا که برخی را عقل نمی

86.) 

روخوانی 
 صحیح

 روخوانی
فهم معانی 

 آیات

تدبر در 
 آیات

مراجعه به 
کتب 

تفسیری 
 معتبر

عملی 
کردن 

دستورات 
 قرآن
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حسی رسیده یا با دلیل عقلی هم چتطن ریاضتیات،   برخی از مطالب علطم تجربی که به حد بداهت 

تطاند یقینی باشد. برای مثال گِردی و حرکت زمین و نیروی جا به آن از متطاردی   شطد می پشتیبانی می

تطان آیات قرآن را بر اسا  آن تمستیر  ما به حد بداهت حسی رسیده است، پس می است که در عصر

  کرد.

 گستره و قلمرو قرآن و علوم  -3-3

تطان از دیدگاه اعتدالی نام برد که بر اسا  آن نباید انتظار داشته باشیم همه جزییات  این جا میدر 

ستطی ختدا    علطم بشری از قرآن استخراج شطند. بلکه قرآن خططط کلی را در راستای هدایت بشتر بته  

نی دارد. ایتن  اما در همین راستا اشارات زیادی به علطم طبیعی، انسانی، عقلتی و عرفتا   بیان کرده است؛

ویژه علطم انسانی کتامالً متؤتر    دهی به علطم بشری به تطاند در جهت خططط اساسی و اشارات علمی می

شطد تا آنجا که به تطلید علم جدید منتهی گردد. باید یادآوری کرد که هدف هدایتی قترآن بتا آنچته    

یان قترآن و علتطم انستانی تعامتل     رو م دهد گره خطرده است. ازاین علطم انسانی در اختیار آنان قرار می

 کمتر است. که این تعامل در میان قرآن و برخی علطم مثل علطم طبیعی  زیادی وجطد دارد درحالی

 سازگاری قرآن و علم  -3-4

بار به کار رفتن متاده علتم در آن و    700ها مطرد تشطیو به علم در این کتا  و بین از  مشاهده ده

ای بر علم ستیزی در قترآن   تنها نشانه دهد نه آیه قرآن، نشان می 1000اشاره به علطم تجربی در بین از 

 پذیری این کتا  آسمانی در دست است.وجطد ندارد، بلکه دالیل فراوانی بر علم

 عدم تعارض واقعی بین قرآن و علم  -3-5

تعارض واقعی بین علطم و آیات قرآن وجطد ندارد و اگر تعارضی  اهری بین آنها پدیدار شطد بتا  

به عبارت دیگر در تعارضات یا در مقتدمات علتم تجربتی و یتا در فهتم       شطد؛ ندک تأملی برطرف میا

بنابراین در هنگتام تعتارض  تاهری،     داللت آیه قرآن خطایی رخ داده که مطجب تعارض شده است؛

(. الزم بته  کتر استت ایتن     120: 1388رضتایی اصتمهانی،   ) حل منطقی و معقطل باشیم باید به دنبال راه

علتطم   تر است و بنتابراین بایستتی پژوهشتگران    ای قرآن کریم پررنگ رشته تعارضات در مطالعات میان

ای که قصد دارند جایگاه آن را در قرآن بررسی کننتد، مطالعتات کامتل داشتته      مختل  راج  به مسئله

 باشند و نیز به تماسیر معتبر قرآن مراجعه نمایند.
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 ای معماری با قرآن کریمشناسی تحقیق بین رشته روش -4

گتردد. معمتطالً    در این بخن روش تققیو مابین رشته معماری با مباحث قرآن کتریم بررستی متی   

جتای ختطد    شطد. اگرچه این تکثتر بته   های قرآنی در معماری با یر راهبرد و روش انجام نمی پژوهن

تطانتد پتژوهن    متی بنتدی و مرتتب ستاختن فرآینتد آنهتا       شایان تطجه و حتی ممدوح است ولی دستته 

منتد بگشتاید.    های جدیدی را پتین روی مقققتان عالقته    ای را در معماری تسهیل کند و افو رشته میان

یر ادعای تمسیر آیات قرآن  ها همگی از جنس تدبر هستند و هیچ نکته مهم این است که این پژوهن

هتا را در دستته تمستیرهای     نرو در صطرت برخطرداری از عمو الزم در تدبر شاید بتطان آ ندارد. ازاین

بنتدی کترد. بترای شتناخت انتطاع       گیری معماری و یا حتی روش زندگی طبقته  قرآن با سبر و جهت

انتد،   حتال در ایتن زمینته نطشتته شتده      تققیقات مابین معماری و قرآن کریم، مقاالت متعددی که تا به 

: 1390لطیمتی،  ) بیتان شتد   1دول ارزیابی شد و پس از مطالعه روش تققیو آنها پن  راهبرد به شرح ج

دهد در هتیچ جتای قترآن     (. نکاتی که از بررسی مقاالت متعدد در این زمینه به دست آمد نشان می51

عبارتی وجطد ندارد که به عنطان تطصیمی از مصنطعات یا راهنمایی متذهبی بترای ستاختن یتا ارزیتابی      

ائلی چطن نماز یتا حت  کته مختتص     اشکال بصری ملمط  تمسیر گردد. روشن است قرآن در با  مس

های هنر و معماری هیچ تعری  مستقیم  اما در با  فعالیت کند؛ صراحت ا هارنظر می مسلمانان است به

بنتابراین بررستی معمتاری در قترآن کتریم بته یتر کتل منستجم ختتم            ؛کنتد  یا میرمستقیمی ارائه نمی

گیرنتد   نجامتد کته در دو دستته جتای متی     ا ای از مشتاهدات پراکنتده متی    شطد و نهایتاً به مجمطعته  نمی

 های میرمستقیم برای ساخت مصنطعات و طراحی اماکن ارجاعات مستقیم به مصنطعات یا ابنیه و اشاره

هتای مختلت  ستاخت و     در وهلته نخستت ارجاعتات مستتقیم بته مقطلته       (152: 1389رضایی همتادر، )

شتطند   آیات اشیاء ملمطسی دیتده متی  خطرد. در دسته دیگری از  سازی به چشم می مخصطصاً ساختمان

اند. برای مثال در بخشی از آیات قرآن آمده که ستلیمان بته منظتطر آزمتطدن      بار  کر شده که تنها یر

ملکه سبأ و نهایتاً به منظطر نشان دادن تمطق خطد بر او دستطر ساخت یر صرح پطشیده یا ممتروش از  

سطره  38شطد در آیه  به بنای مجلل یا کاخ ترجمه میکه معمطالً « صرح»کند. وا ه  آبگینه را صادر می

دسته دوم از عبارات قرآنی کته بته هنرهتای مختلت       سطره مؤمن نیز  کر شده است. 36قصص و آیه 

های متعددی برای اشاره به مقل سکطنت وجطد  اند. وا ه های بسیار معمطلی نا ر و مربططند، شامل وا ه

تتر بته    های کطچتر  سطره فرقان که معمطالً برای اشاره به شهر و مقل 51در آیه « قریه»دارد. از جمله 

( و معتانی  20و  18قصتص/ ) بار در قرآن به کار رفته استت  ای که تنها دو وا ه« مدینه»رود و یا  کار می
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 رود وا ه عام بترای خانته استت کته حریمتی خصطصتی بته شتمار متی         « بیت»نهمته بسیاری در بردارد. 

اند. کلمه  ساخته ها را مطابو این سنت اسالمی می ه معماران از گذشته تابقال خانه( و کلی49عمران/ آل)

« دار»( و تماوت چندانی با بیت ندارد جز آنکه کلمه 5اسرائیل/ در آیات مختلمی به کار رفته )بنی« دار»

تتری   های گستترده  سطره قصص به معنای جهان پس از این داللت 83در آیه « الدار االخره»در عبارت 

هایی است که فارغ از معنای اصلی ختطد در زمتان    دسته سطم اصطالحات قرآنی شامل وا ه در بردارد.

و « مستجد »انتد کته دو وا ه بستیار مهتم      پیامبر یا بعد از آن در معانی ختاص مستلم آنتان بته کتار رفتته      

متطرد بتا    15 بار در قرآن به کار رفتته استت. در   28مقل سجده( ) از آن جمله است. مسجد« مقرا »

رود که نا ر بر مکانی مقد  در مکه است و این مکان مقد  کعبه یا خانته   به کار می« القرام»صمت 

(. با این حال درباره شکل کعبته یتا مکتان پیرامتطن آن هتیچ      159: 1389مقد  است )رضایی همتادر، 

 سخنی به میان نیامده است.

 51: 1390ای قرآن کریم، مأخذ: لطیفی،  رشته بین: راهبردهای تحقیق در مطالعات 1جدول 

 ها محدودیت و ضعف نقاط قوت توضیح راهبرد

متناستتتتتب بتتتتتا مطضتتتتتطع،   آیه مقطر

های متنا ر در قترآن   کلیدوا ه

شتتتطد، ستتتپس  انتختتتا  متتتی

تعدادی از آیات قرآن کته در  

هتتای مققتتو و  آنهتتا کلیتتدوا ه

مشتقات آن  کر شده انتخا  

 شطد. و در آنها تدبر می

بنتتدی نکتتات  ستتهطلت در دستتته -

 تدبری  یل هر آیه

سرعت بتاالی مققتو در مقایسته     -

 با راهبردهای دیگر

هتتا  مقتتدودیت در کلیتتدوا ه  -

 خصطصاً در مطضطعات جدید

مملتتتت از ممتتتاهیمی کتتته در  -

آیتتتات دیگتتتر هستتتتند ولتتتی    

 کلیدوا ه مققو در آنها نیست.

ستتتتتتتیاق 

 مقطر

همانند راهبرد تدبر آیه مقتطر  

این تماوت که آیه در  است. با

دسته آیات کنتار  ) قالب سیاق

هتتتم کتتته بتتتا عنتتتطان رکتتتطع 

شتتتطد( بررستتتی  شتتتناخته متتتی

 شطد. می

دستته آیتات   ) هتا  تطجه بته ستیاق   -

مرتبط با هم( و اکتما نکردن به تر 

 ها آیه

گستتترش و یتتا ضتتیو  انعطتتاف در -

 مطضطع

 ها بندی سیاق ابهام در تقسیم -

زمتتتان بتتتر بتتتطدن تققیتتتو در  -

 مقایسه با راهبرد آیه مقطر
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ستتتتتتتطره 

 مقطر

پتتین از آنکتته مستتئله خاصتتی 

 مطردنظر باشد، ستطره خاصتی  

که نطعاً مرض اصتلی در آن  )

وجطد دارد( آیه به آیه بررسی 

 شطد. می

بنتدی تتطقیمی    سازگاری با تقسیم -

 رسطل اکرم از قرآن بر اسا  سطره

مشخص بتطدن مقتدوده تققیتو     -

 برای مققو

 

ابطا  مطضتطع لزومتاً در   همه  -

 یر سطره نیامده است.

مملت از ابعاد دیگتر مطضتطع    -

هتتای دیگتتر   در آیتتات و ستتطره 

 قرآن

داستتتتتتان 

 مقطر

های قرآنتی در   بررسی داستان

جتای تأکیتد بتر     کل قترآن بته  

 آیه، سطره و یا سیاق خاص

جتتتتذابیت، ملمتتتتط  بتتتتطدن و   -

 فهمیدنی بطدن داستان

مشتتخص بتتطدن مقتتدوده آیتتات  -

 های قرآنی داستان

مقتتتتتتتدودیت در تعتتتتتتتداد  -

های قرآنی و نبتطد قترآن    داستان

 گطیی در مقام داستان

مقتتتدود نبتتتطدن نکتتتات بتتته   -

ها و بیتان نکتات مهتم در     داستان

 های قرآنی خارج قالب داستان

مستتتتتتتئله 

 مقطر

متناستتب بتتا مطضتتطع تققیتتو   

مستتتائل متنتتتا ر در معمتتتاری 

شناخته و با مرور کل قترآن و  

شطد.  یات بررسی میتدبر در آ

مققو نکات تدبری  یتل هتر   

ای  صتتطرت شتتبکه  آیتته را بتته 

 کند. ممهطمی مرتب می

مستتئله مقتتتطر بتتطدن و قابلیتتتت    -

 پاسخگطیی به مسائل نط

مقتتدود نبتتطدن بتته کلیتتدوا ه،     -

 سیاق، سطره و داستان

جامعیت در بررستی همته آیتات     -

 قرآن

 احتمال طراحی ضعی  مسائل -

مقایستته بتتا زمتتان بتتر بتتطدن در  -

 همه راهبردهای قبلی

 همتته افتتراد بتته لقتتا  علمتتی   -

تطانایی اجرای چنین تققیقتی را  

 ندارند.

هتای آیته مقتطر و     پایته روش  ای قرآن کریم با معماری، بر رشته بر این اسا  بیشتر تققیقات میان

و مققو بیشتتر  گردد  زیرا در بیشتر مطارد کلمه مطردنظر از آیات قرآن استخراج می سیاق مقطر است؛

به دنبال آن است که تا چه حد از کلمات مرتبط با معماری در قرآن استتماده شتده استت. بترای مثتال      

گیرد و برای شناخت جایگاه آن در قرآن و آیاتی که کلمه خانه در آن  مققو کلمه خانه را در نظر می

پردازد. از این طریو مققو به  یبه کار رفته است، ابتدا این آیات را استخراج و سپس به تمسیر آیات م

برد و حتی با مراجعه به تماسیر معتبتر قترآن نکتاتی در متطرد نقتطه       کلیدوا ه مطردنظر در قرآن پی می

رو چنین تققیقتی از نتطع کیمتی و یتا بته عبتارت        ازاین برد. و معماری بنا پی می احدا  آن، کالبد آن
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هتای مطمتئن بترای تققیتو در میتان رشتته        ز راهرسد یکتی ا  تقلیلی است و به نظر می -دیگر تطصیمی

 معماری با مباحث مطرح در قرآن کریم باشد.

 گیرینتیجه -5

یابتد ولتی شتیطه حتاکم بتر همته آنهتا         ابزارهای تمسیر و بسیاری از خصطصیات تمسیری تغییر متی 

ماند؛ از جمله عناصر تابت وض  کیمیت داللتت، فهتم عرفتی حتاکم بتر عصتر        صطرت تابت باقی می به

ها، تطضتیت عناصتر معمتاری     رمم برخی از استدالل بهنزول آیات و روایی حاکم بر تمسیر قرآن است. 

نمایتد و   های مستخرج از قرآن کار دشطاری است. این دیدگاه تنها در  اهر درست می حسب آمطزهبر

ای قترآن   رشته شناسی تققیو در مطالعه میان در این مقاله روش بسیاری از مسائل را نادیده گرفته است.

یم مطترح  ططر ویژه روش تطبیو رشته معماری با مباحث قترآن کتر   کریم مطردبررسی قرار گرفت و به

ای بتا قترآن کتریم انجتام شتطد، روش       رشتته  شد. در اکثر مطارد چنانچه در رشته معماری پژوهشی بین

متغیر قترآن تابتت استت و دستتکاری     تقلیلی است، به شکلی که  -تققیو آن از نطع کیمی و تطصیمی

نظر تققیتو را  های متطرد  پردازد و کلیدوا ه شطد و تنها مققو در آن به تطصی  و تمسیر آیات می نمی

شده به نقن  های مشخص بر اسا  ویژگی یابد و جایگاه آنها را در قرآن مشخص و در آیات قرآن می

برد. به منظطر سهطلت و دقت کار، مققو از راهبردهای آیته مقتطر و ستیاق     ها پی می قرآنی کلیدوا ه

 ر در قترآن انتختا    هتای متنتا   که متناستب بتا مطضتطع، کلیتدوا ه     کند؛مقطر در پژوهن استماده می

هتای مققتو و مشتتقات آن  کتر شتده       شطد و سپس تعدادی از آیات قرآن کته در آنهتا کلیتدوا ه    می

بندی نکات تدبری  یل هر آیه و سرعت باالی مققو  شطد. سهطلت در دسته انتخا  و در آنها تدبر می

افزارهای  با استماده از نرم خصطص که اخیراً در مقایسه با راهبردهای دیگر از مزایای این روش است. به

تطان تعداد و مطقعیت کلیدوا ه مطردنظر را در آیات قترآن پیتدا کترد. ولتیکن در      راحتی می قرآنی، به

مملتت از   هتا خصطصتاً در مطضتطعات جدیتد و     این زمینه مشکالتی از قبیل مقتدودیت در کلیتدوا ه  

ا نیست، وجطد دارد که برای حتل ایتن   مماهیمی که در آیات دیگر هستند ولی کلیدوا ه مققو در آنه

تقلیلی و با راهبرد مسئله مقطر که مقتدود بته کلیتدوا ه،     -مشکل بایستی با استماده از روش تطصیمی

سیاق، سطره و داستان نیست و در بررسی همه آیات قرآن جامعیت دارد نگاهی جام  به آیات قرآن و 

در انتها الزم به  کتر استت    یان شده نیز تطجه کرد.تماسیر آن داشت و به مماهیم دیگری که در قرآن ب

های میان این رشته و قرآن کریم به روش و راهبردی کته در   بنا به ماهیت رشته معماری بیشتر پژوهن
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ها بر طبو ماهیت و مقتطای متماوتی کته دارنتد    پذیرد و سایر رشته این مقاله به آن اشاره شد، انجام می

های هنری مانند تئاتر دیده شده که  گیرند. حتی در برخی از رشته هره میهای تققیو دیگری ب از روش

شتطد و   از راهبرد داستان مقطر )با استناد به داستان یطس  و زلیخا در قرآن( برای پژوهن استماده متی 

هتای آن   هتای مترتبط بتا معمتاری و حتتی زیرشتاخه       بنابراین مطارد  کر شده در مقاله برای سایر رشتته 

 دارد.عمطمیت ن

 منابع

 .قرآن کریم

 شرح سید مقمدحسین شیرازی، قم: داراالیمان. .کمایه االصطل .ق( 1406آخطند خراسانی )

قتم:   استالمی،  علی از ویراین و تنظیم کریم. قرآن تمسیر تسنیم: .(1379) عبداهلل آملی، جطادی

 .اسراء نشر مرکز

چاپ نطزدهم، تهران: سازمان مطالعته  . انسانیروش تققیو در علطم  .(1392) حاف  نیا، مقمدرضا

 .و تدوین کتب علطم انسانی )سمت(

تهتتران: نشتتر  چتتاپ چهتتارم، روش تققیتتو در روانشناستتی و علتتطم تربیتتتی. .(1391) دالور، علتتی

 .ویراین

تمستیری   هتای  گتراین  و هتا  )روش 2قترآن   تمستیر  منطتو  .(1385) مقمدعلی اصمهانی، رضایی
 .اسالمی علطم جهانی قم: مرکز .قرآن(

 فصلنامه .ای در تمسیر قرآن رشته شناسی مطالعات میان روش .(1388) رضایی اصمهانی، مقمدعلی

 .115-130، 32، شماره شیراز دانشگاه دینی اندیشه

 152-176سال همدهم،  فصلنامه بینات، .هنر معماری و قرآن .(1389) رضایی همتادر، حسن

 تهتران:  .های تققیو در علطم رفتاری روش .(1385) الههبازرگان، عبا  و حجازی، ؛ سرمد، زهره

 .چاپ سیزدهم ،آگاه

 هتای  پتژوهن  از استتقرایی  :کتریم  قرآن در تدبر راهبردهای شناسی روش .(1390) لطیمی، میثم

شماره دوم،  شماره پنجم، سال ،راهبردی مدیریت اندیشه .اخیر دهه در اسالمی مدیریت ای رشته میان

 .25-55، 10پیاپی 

 تهران: صدرا. گمتار. ده .(1380) مطهری، مرتای

 .تهران: صدرا قرآن. با آشنایی .(1372) مرتای مطهری،
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