
1 

 

 

 دانشگاه تهران

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 

های مشتمل بر  خوانش ساختاری سوره

 االحکام آیات

 های بقره، مائده و نور( )با تأکید روی سوره

 

 

 استاد راهنما:   دکتر عابدین مؤمنی

 استاد مشاور:   دکتر احمد باقری

 

 

 دانشجو:   حامد ضیاءفر

 

 رساله برای دریافت درجه دکتری

 در رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی

 1398تیر ماه 



4 

 

 چکیده
زمان در قرن حاضر، در  ، تقریبا به طور هم«تفسیر قرآن»و  «فقه شیعه»در دو حوزة  «نگاه ساختاری»

از در فقه شیعی و سیستمی نگرش کالن این میان متفکران این دو دانش، رو به گسترش نهاد. شاید 

پیروزی انقالب اسالمی در ایران که در پی آن نیازهای فراوانی نسبت به طراحی  محصوالت

 های اسالمی احساس شد، باشد.«ساختار»

آنچه در میان محققان فقه نظامات بیشتر مورد توجه بوده است، کشف نظامات کالن حاکم بر فقه، با 

. اما در این بنا به سمت زیربناست؛ که حرکتی از روتوجه به قوانین و احکام جزئی استنباط شده است

شود که توجه به جایگاه احکام فقهی، در ساختار  روش دیگری برای این منظور پیشنهاد می ،پژوهش

مند بودن قرآن، در هر سورة آن یک هدف و غرض خاص دنبال  های قرآن است. با فرض نظام سوره

در آن سوره است. البته با توجه شود، که همان غرض، حکمت و فلسفة احکام فقهی مطرح شده  می

های پیش روی این روش بسیار است. از جملة  به نوپدید بودن روش تفسیر ساختاری، آسیب

ها از جانب مفسر و تحمیل آنها بر قرآن  فرض ها دخالت دادن ناخواستة پیش ترین این آسیب مهم

ای در برخی  است؛ به گونههای قرآن  گویی و بیان اهداف مبهم برای سوره است. آسیب دیگر کلّی

های دیگر نیز هست. در فصل اول این پژوهش کلیات آن،  موارد، آن هدف قابل حمل بر اغلب سوره

کارها در این  ها و راه و در فصل دوم، نگاه ساختاری در دو حوزة فقه و تفسیر قرآن و همچنین آسیب

 دو زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.

بقره، مائده و نور، در راستای هدف این پژوهش انتخاب شده است؛ که به  مطالعة موردی سه سورة

ها، دو مسألة  ترتیب در سه فصل بعدی این تحقیق انجام گرفته است. در خوانش ساختاری این سوره

اند. بر این اساس در هر کدام از  در هر سوره، مورد تاکید قرار گرفته« حسن ابتدا»و « مفاهیم متعدی»
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ره، آیات ابتدایی سوره بیان کنندة غرض اصلی سوره هستند، که در سراسر سوره جریان این سه سو

 یافته و البته توضیح داده شده است. 

بدین ترتیب در سورة بقره، هدایت اهل تقوا به برپایی بهشت بر روی زمین، توسط کتاب محوریت 

بیّن از کتاب هستند که توسط  دوم سوره، در جایگاه آیاتی دارد. احکام فقهی مطرح شده در نیمة

 رسول خدا)ص( تالوت شدند. 

هایی در راستای بهره بردن از موضوع والیت  وفای به پیمانبه در سورة مائده خداوند، اهل ایمان را 

فرماید. البته مفهوم والیت مورد نظر در این سوره در آیات همین سوره توضیح داده  دعوت می

مندی از این والیت ذکر  ئی از مقدماتی هستند که خداوند برای بهرهشود. احکام عملی سوره، جز می

 کرده است. 

هایی ها در بخشاست. این حریم« حریم»ها، موضوع در سورة نور نیز، موضوع مشترک در تمام بخش

از سوره، حریم خصوصی مؤمنان هستند، که باید توسط خود آنها ساخته و حفاظت شوند. در برخی 

های الهی است که مؤمنین باید با رعایت آداب و احکام شرعی که  نیز صحبت از حریم دیگر از آیات

در این سوره بیان شده است، به آنها وارد شوند. مؤمنان با قلعه کردن وجود خود و تزکیة درون آن، به 

ین گیرند. موضوع و هدف ا یابند و در محضر اهلل و اسم اهلل قرار می های خصوصی خدا راه می حریم

 سوره نیز، در اولین آیة سوره به اختصار مطرح شده است.

ای برای ورود قرآنی به فقه و پرداختن به منابع فقه با  در مجموع، این پژوهش سعی دارد مقدمه

 محوریت قرآن باشد.

 ها، فقه نظام، فلسفة فقه، مناط احکام. تناسب آیات، ساختار سوره واژگان کلیدی:

  


