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Abstract 

 

Objective: In humanities studies, researchers use Qur’anic verses as a data source for 

various purposes. Sometimes, from a religious perspective, they consider the Quran as 

the most important source of research and believe that the Quran as a heavenly book 

contains instructions that provide a kind of lifestyle to guide people to happiness and 

salvation in this world and the hereafter. Therefore, they refer to the Qur’an as a divine 

source and try to obtain their foundations and frameworks from the Qur’an and 

accommodate their solutions and ideas with it. Another group believes that humanities 

should be extracted from the Qur’an, and they speak of Qur’an-based humanities. In any 

case, considering the importance of the text of the Qur’an for conducting human 

sciences studies, the purpose of this research is to facilitate the first step of such 

researches; It means, firstly, to extract all the verses needed for studying human 

relations from the Qur'an; Secondly, by determining the basic characteristics of human 

relations, it provides the possibility of categorizing and listing these verses in various 

ways, according to the goals of the researcher.  

Methods: In the current research, the verses of the Qur’an were examined one by one 

with the descriptive-analytical method, and with the help of several contemporary 

commentaries, the verses that contained mutual human relations were extracted and 

recorded as a row in an Excel file; Also, the basic characteristics of these relationships, 

such as the first party and the second party, the type, the Qur’anic recommendations in 

this type and the basic areas with six titles (religious, social, family, economic, political 

and scientific), have been determined for each relationship. As a result, all the verses 

containing human relations have been counted and ten characteristics have been 

identified for these verses. 
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Results: As a result, 2295 verses were extracted from all the verses of the Holy Qur’an, 

in a form of dataset, which contain 3586 relationships. Researchers who want to do 

research in the Qur'an from various legal, ethical, political, economic, educational, and 

other aspects will find all the verses they want by using this dataset. In this article, this 

dataset - archived on Shahid Beheshti University's website - is introduced as a form of 

information service. 

Conclusion: More than one-third of the verses of the Qur'an speak of mutual human 

relations, and these relations have an amazing variety, so that the possibility of 

interdisciplinary study of the Qur’an and human sciences is available in all its main 

branches. 

 

Keywords: Qur’anic datasets, mutual human relations in the Qur’an, Qur’an-based 

humanities. 
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 چکیده

 عنوان منبع دستورات الهی است. های ناظر به آن در قرآن بههای انسانی، شرایط آن و توصیهاستخراج انواع رابطهپژوهش،  نیا هدف از: هدف

که  یاتیمعاصر، آ یریشده و با کمک چند مجموعه تفس یبررس کیبه  کیقرآن  اتیآ یلیتحل -یفیپژوهش حاضر با روش توص در: روش

روابط مانند  نیا یاساس یهایژگیو نیثبت شده است؛ همچن  فیرد کیاکسل به عنوان  لیبوده، استخراج و در فا یانسان هیروابط دوسو یحاو
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و  یاسیس ،یاقتصاد ،یخانوادگ ،یاجتماع ،یبا شش عنوان )اعتقاد یحوزه اساسنوع و  نیدر ا یقرآن یهاهیوصطرف اول و طرف دوم، نوع، ت

 مشخص شده است. اتیآ نیا یبرا یژگیاحصاء شده و ده و یروابط انسان یحاو اتیتمام آ جهیشده است. درنت نییهر رابطه تع ی(، برایعلم

کاه از  یپژوهشاگراناسات.   انساانی رابطه 3586 و میقرآن کر اتیاز کل آ هیآ 2295 ای ارائه شد که حاویدادهمجموعه تیدر نها: یافته

داده به مجموعه نیدر قرآن پژوهش کنند، با استفاده از ا خواهندیم گریو موارد د یتیترب ،یاقتصاد ،یاسیس ،یاخالق ،یگوناگون حقوق یهاجنبه

شاکل  کیعنوان به -یبهشت دیدانشگاه شه تیدر سا وشدهیآرش- دادهمجموعه نیمقاله ا نیدر ا .افتیمورد نظر خود دست خواهند  اتیآ متما

 .شودیم یمعرف یاز خدمات اطالعات

ای کاه گوناه: بیش از یک سوم آیات قرآن از روابط دوسویه انسانی سخن گفته و این روابط از تنوع جشمگیری برخوردار است بهگیرینتیجه

 آن فراهم است. اصلی هایر همه شاخهای قرآن و علوم انسانی درشتهامکان مطالعه میان

 

 .انیقرآن بن یدر قرآن، علوم انسان یانسان هیروابط دوسو ،یقرآن یهادادهمجموعه: واژه ها دیکل

 

  مقدمه

و تحقق تربیتت ارتراد بشتر در نتمون فخ  ت   به آن ، نظام بخشیدندر قرآن هابیان روابط بین انسان حکمت

 یک بخت  (.۵۸۸، ص.۲ج. ،۱۳۹۰است که هدف آن تضمین سعادت دنیا و آخرت ارراد بشر است )طباطبایی،

های انسانی و روابط دوسمیه انسانی است کته از فظظتر حقتم ، ناظر به تعافلنیز فهم از فطالعات ع مم انسانی 

های دیگر قابل بررسی است و گاه الزم است برای حل فسائل الم ل و رن ه اخال ، اق صاد، سیاست، روابط بین

فطالعتات فربمط به روابط انسانی از رویکتردی ت ییقتی و از فظظتر یظتدین رنت ه بته فستاله  رداخ ته نتمد. 

از  یاریو بست نتمدینمرده ف یحلّ فسایل یظدتبار ی ژوه  برا یهاروش نیتریاز اساس یکی یارن هانیف

 . (۱۳۹۲قراف کی و  ه مان، ،درزی)دست است نیدر جهان فعاصر از ا یانسان یفسایل زندگ

با اهداف گمناگمن به عظمان یک فظبت  داده از آیتات قترآن  یع مم انسان قاتیدر تحق گران ژوه عالوه بر این 

عظمان بتهرآنظد که قترآن ترین فظب   ژوه  دانس ه و برا فهم قرآنکظظد. گاه با نگاهی درون دیظی اس یاده فی

بته ستعادت و  را  هادهد تا انستانی ارائه فیزندگ هایی است که نمعی سبکدس مرالعمل یحاو آسمانی یک اب

عظمان فظبعتی الهتی رجتمم نمتمده و ستعی قرآن بته رهظممن نمد. از این رو به نصّو آخرت  ایدر دن یرس گار

اخت  نمتمده و راهکارهتا و نظریتات ختمد را بتا آن ستازش ختمد را از قترآن هتای و یاریمبدارند تتا فبتانی 

گروهی دیگر رراتر از این فع قدند که اساسا ع مم انستانی بایتد صتررا از قترآن . (۷۷، ص۱۳۹۶فهر،ع می)دهظد

 .(۳۳.،ص۱۳۹۶اصیهانی،رضایی)گمیظدفیبظیان سخن و از ع مم انسانی قرآن اس خراج نمد

فساله این  ژوه  آن است که گتام  ،قرآن برای انجام فطالعات ع مم انسانی ت نصّیبا تمجه به اهمبه هر روی 

 از قترآنبرای فطالعه روابتط انستانی را  ازیفمرد ن اتیآ یعظی اوال همه ؛ها را تسهیل کظداول این دست  ژوه 

از ایتن  ستازیبظدی و رهرستافکتان دست ه ،های اساسی در روابط انستانیاس خراج کظد؛ ثانیا با تعیین ویژگی

 ژوهشتگرانی کته از ایتن  های ف ظمم، ف ظاسب با اهداف  ژوهشگر، رتراهم ستازد. در ن یجته آیات را به صمرت



  

 

تمانظد نصمص قرآنی فمرد نیاز خمد را اس خراج نمتمده خدفت اطالعاتی اس یاده کظظد، با صرف زفانی کمتاه فی

از  یاریکته اکظتمن در بست ینقص درن یجه دهظد.آیه فرتبط با فمضمم و فساله  ژوه  خمد را از دست ن چو هی

بتا رجمم ناقص بته قترآن  ایو  اتیاز آ یظشیاس یاده گزیعظی  نمد،یقرآن فشاهده ف یارن هانیف یها ژوه 

ایتن  ،نایان ذکر است. خماهد ندرر   ،یانسان هیدر حمزه روابط دوسم حداقل ، ژوه  نیا اس یاده از دس اورد

عظمان ورودی کارهتای رایانشتی روی فت ن تماند بهعالوه بر کاربرد دس ی که تمضیح داده ند، فی دادهفجممعه

 قرآن فمرد اس یاده قرار بگیرد. 

 .نمد  یفقاله به کار رر ه تعر نیاصطالحات خاص که در ا اکظمن الزم است،

 

 1دادهمجموعه

 یهتاهتا و  روههجهتت انجتام  ژوه  کسانیفشخص و  یهایژگیکه با فمضمم، و نمدیگی ه ف ییهابه داده 

ه وجتمد بتنکل  نیها به ادادهفجممعه ی. گاهنمدیها اس یاده ففربمط به ع م داده، جهت کسب دان  از داده

زه تتا در آن حتم کظظتدیداده ف یآوراز  تژوه  نتروم بته جمت  یاحتمزه کیتکته  ژوهشتگران در  ظدیآیف

 اریت را در اخ دادهفجممعته نیتا دیبا نیهمچظ ها را گس رش دهظد.ب مانظد کار آن یبه راح  گریگران د ژوه 

 یهتاداده سیفاتر کی ایداده تک  گاهیجدول  ا کی اتیمها فربمط به فح دادهعممم قرار دهظد. اغ ب فجممعه

نتده  عضم داده کیفربمط به   یو هر رد دهدیرا نشان ف اصخ ریف غ کیاست که هر س من جدول  کپاریهی

 فمرد سؤال است. یهادادهاز فجممعه

 ربردارد. درابطه را  نیا یهایژگیها واست و س من یانسان هیرابطه دوسم کی یحاو  ی ژوه  هر رد نیدر ا 

 

 یانسان هیرابطه دو سو

ده نتمر ینستانا هیواق  نده، رابطه دو ستم یدو طرف انسان نیکه ب یهر نمم رع  اینمم رابطه اعم از گی گم  هر

رت صتم گترییظتد انستان د ایت کیتیظد انسان با  ای کی نیکه ب یتعافالت یفضممن که تماف نینده است بد

مد: گی گم، فمارد اناره نم نیتمان به ایف هیاز رابطه دوسم ییهاعظمان فثالفد نظر قرار گرر ه است. به رر ه،ی  

 گتریدانخاص  ایبا نخص  یکه نخص گریدرخماست، کمک و فمارد د ا،یدعمت، جظگ، فعاف ه، انیا ، حسد، ر

 باند. انگریرا نما یرع  اینسبت به طرف دوم باند و یه کالم  یدرون یدان ه یه حال 

ص بمده اس خراج نتده و ستپس نتمم آن فشتخ یانسان هیرابطه دوسم یکه حاو هیفشخصه رم  هر آ براساس

 نده است.

 

                                                 
1 dataset 
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 یانسان هینوع رابطه دو سو

بته  یرتاو ،یبته عم ت قیاست؛ فانظد تشم« نمم رابطه» یژگیفعادل و یدو طرف انسان نیفابیفمضمم تعافل ر 

 ا ، حستد،نیت ،یفظ  از رر تار نیص ح وسازش، همچظ ،یکیاطعام، انیا ، فعانرت به ن ،یعهد، تعاون و همکار

ار، اد، حیت  استرحقم  ارتر تیرعا ای  ... . در جظگ و یح  یر ظه و رساد، عدم تعد جادیاتهام دروغ، اس هزاء، ا

 اقت  همتان. در وگتریاز فتمارد د یاریو بست ری رداخت نیقه، سهم ارث، عدم تصرف در افمال غ ه،ی رداخت فهر

 یژگتیو کیو به عظمان  کظدیکمک نممد، نمم رابطه را هم فشخص ف یرابطه انسان صیکه به تشخ یافشخصه

 نمد.یداده وارد فس من از فجممعه کیدر 

 

 پیشینه پژوهش

فساله  ژوه  ارائه خدفت اطالعاتی به  ژوهشگران ع مم انسانی استت کته بتا اهتداف همان طمر که ذکر ند، 

درباره روابط انسانی را فطالعه کظظد. در حتال حاضتر هتیچ  ژوهشتی فشتابه قرآن  نصمص  ،گمناگمن نیاز دارند

هتای گمنتاگمن قرآنتی را 1تتمان ایجتاد  یکترهاست. افا فی را تهیه نکرده« روابط دوسمیه انسانی دادهفجممعه»

زنی کترده نظاستی بریستببرای فطالعتات زبانعمدتا های قرآنی را  یشیظه این  ژوه  ق مداد نممد که داده

، نتمدقرآن تمجه فیف ن های قرآنی عممفا به ساخ ار و الیاظ  یکره در تهیه . 2قرآنی ررقانفانظد  یکره است؛ 

نتمد. بترای نممنته تر اس یاده فیبی  دادهفجممعهولی برای ارائه اطالعات فربمط به فح ما و فیاهیم قرآنی از 

آیات زیستت فحیطتی قترآن  دادهفجممعهو  3«قرآن عزیز»های قرآنی با عظمان ترجمه دادهفجممعهتمان به فی

 .(۱۳۹۹)جب ی و روحانی، اناره نممد 

 نمد؛ زیرا در این دستت فطالعتاتع مم انسانی اسالفی  یشیظه این  ژوه  نمرده فیفطالعات  ،از جظبه دیگر

هتا یاری از آنتماند نقص بسهایی فینمد. بررسی یظین  ژوه به آیات قرآنی درباره روابط انسانی فراجعه فی

 .دهد در احصاء آیات فربمطه آنکار کظد و اهمیت  ژوه   ی  رو در انجام کارهای آتی را نشانرا 

 است: ها ژوه  هایی از این دستزیر نممنههای ک اب

استت   رداخ ته انستان به نق  روابتط ختانمادگی و اج متاعی در بهدانتت روان «قرآن و ع مم انسانی» ک اب

 (. 1391 ،)رضایی اصیهانی

ه دست ه بته درا در آثتار روابتط اج متاعی  که یفسعمد یعبدالهاد  یتأل «روابط اج ماعی از نگاه قرآن»ک اب 

  .(1393 ،ارائه نممده است )فسعمدی قرآناصمل حاکم بر روابط اج ماعی با اس ظاد به آیات  عظمان

                                                 
1 corpus 
2 http://wtlab.um.ac.ir/linkdata/quran/ontology.html 
3 https://bigdata-ir.com/دیتا-ست-آیات-قرآن-عزیز 



  

 

های اعضاء و نحمه تشکیل خانماده، نحمه سر رس ی و فسؤلیت «روابط خانمادگی از فظظر تیسیر المیزان» ک اب

، انترری، بروجتردی ع تمیار داده استت )حقم  ارراد خانماده نسبت به یکدیگر را در قترآن فتمرد بررستی قتر

 (. 1393 ،رزفیان

رآنی و نظام قهای آفمزه  «همزیس ی فسالمت آفیز انسان از دیدگاه قرآن و نظام بین الم  ی حقم  بشر»ک اب 

 (. 1393 ،است )فمحدی ساوجی را فقایسه نممدهالم  ی حقم  بشر بین

قترار  را در حتمزه خاصتی فتمرد  تژوه  در قرآن هر یک روابط انسانی نگارش نده کهفقاالت ف عدد دیگری 

 :فانظد ؛اندداده

 ،ستجادی) «اصمل سیاست خارجی در قرآن»(، 1371 ،)سقای بی ریا «فرزها و اصمل روابط خانماده در قرآن»

آفیتز بتا اصل همزیس ی فسالمت»، (1388 ،)سجادی «انسان یهارگانه قرآن و بازتاب تربی ی روابط»(، 1380

 ،و قبتادی )عبتدال هی عابتد «راهکارهای قرآن برای رونتق اق صتادی»(، 1390،افیظی) «غیرفس مانان در اسالم

های ف عدد دیگر که هتر (، و نممنه1396 ،)نجیی «در اندیشه فیسرانتاثیر قرآن بر روابط اج ماعی »(، 1393

 اند.یک فظحصرا به بعد خاصی از روابط انسانی  رداخ ه

انتد ستخن گی ه انستانی دست از فمضمعات ع ممآیات ناظر به یک  با تکیه برها واق  هر یک از این  ژوه در 

فتمرد است یاده در  اتیترهرستت آ تتمانیف یبه ستادگ که بخ  عمده این آیات فربمط به روابط انسانی است.

 اتیتآ یبررست شتظهادیو   ستهیفقا ،ارائه نده دادهفجممعهرا با رهرست قابل اس خراج از  یاتیتال نیاز ا کیهر

بتا « روابتط اج متاعی از نگتاه قترآن»فسعمدی با عظمان ارزنمظد تألی  به عظمان نممنه  فغیمل را فطرح نممد.

فجممعته   بتا فراجعته بتهآیه از قرآن کریم فساله خمد را فمرد بررسی و واکاوی قرار داده استت.  109تکیه بر 

از آیتات  2052 ،(۱)جتدول  روی ست من حتمزه اج متاعی 1گتزیظ و اس یاده از  داده ارائه نده در این فقاله

همه آیات ناظر بته ال کر رم نمد. این ن یجه نشانگر آن است که در تالی  فیحاوی روابط اج ماعی نظاسایی 

آیته گ چتین  ۱۰۹ارجام قرارنگرر ه و یا از بین این آیات با فعیاری تظهتا فمرد روابط اج ماعی فمرد اس یاده یا 

 دادهفجممعتهدر صمرت دس رسی فمل  فح رم این ک اب به  ؛ ناید(38-۲۸ص.  ،1393 ،ی)فسعمدنده است

 د.نتری ارائه فیروابط دوسمیه انسانی در قرآن،  ژوه  جاف 

 پژوهش شناسیروش

و ه نتده و آیتات هتدف بته صتمرت زیتر ان ختاب تح ی ی فطالعت-در این  ژوه  آیات قرآن با روش تمصییی

 بازنمایی نده است:

و در صتمرت وجتمد  قترار گرر ته ییفح ما یفمرد بررس کیبه  کی، تا ان هاء فصح  یقرآن از اب دا اتیاب دا آ

رابطته  کیتکته در آن حتداقل از  یاتیو آ و یظد ترجمه فعاصر قرآن فراجعه نده است زانیالمبه تیسیر  ابهام

                                                 
1 filter 

http://tat.atu.ac.ir/?_action=article&au=12881&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C
http://tat.atu.ac.ir/?_action=article&au=12881&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C
http://tat.atu.ac.ir/?_action=article&au=12882&_au=%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%87++%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 یهتایژگیو س. سپنمدیس من از جدول اکسل ف کیوارد آدرس آیه،  همراهبهنده است،  ادی یانسان هیدوسم

درج نده است: طرف اول رابطه، طرف دوم رابطه، نتمم رابطته،  یبعد یهادر س من بیبه ترت اتیآ نیا یاساس

 ،یاق صتاد ،یختانمادگ ،یاج ماع یهافملیه نیدر رابطه و همچظ یرابطه، وجمد فملیه اع قاد نی)ها( در اهیتمص

 .یو ع م یاسیس

 زیر است:  های اص ی به نرحروش انجام گام

 اس خراج تمافی آیات حاوی روابط دوسمیه انسانی: .1

هتای ف یتاوت، هتایی بتا روشفظدی از ترجمهبا بهره بدین صمرت که از اب دای سمره حمد تا ان های سمره ناس

در صتمرت  ای و همچظتینیی الهی قمشهفانظد ترجمه لغمی و نرح واهگان بهرام  مر و ترجمه فعظایی و فح ما

در قالتب با فراجعه به تیسیر المیزان، تمافی آیات حاوی اناره به روابط دوسمیه انسانی اس خراج و  وجمد ابهام

 .گ اری نده استجداولی در رایل اکسل جای

  :ثبت طررین رابطه .2

رابطه یعظی کسی که آغازگر گی گم یا هر نمم تعافل بمده و سپس ذکر طترف دوم رابطته یعظتی ذکر طرف اول 

هتر ردیت  بترای کسی که فمرد خطاب طرف اول است، خماه واکظشی نشان داده یا خیر. الزم به ذکر است که 

ک رابطته وجتمد با تمجه به ایظکه در برخی از آیتات بتی  از یت ،یک آیه حاوی رابطه انسانی در نظر گرر ه ند

 ایجاد ند. ردی دانت، زیرردی  در همان 

 :رابطه تعیین نمم .3

رابطه دوسمیه انسانی با  ایبظدی به فعانی ظاهری به فعظی خمان  ف ن و عدم تح یل و تمسعه فعظا،  یگمنگی 

از آیات  . با تمجه به ایظکه در برخیاس یاده نده استبیان نده و عمدتا از فعظای تحت الیظی فمجمد در آیات 

های ف عدد روابط حداکثر سه ست من بترای تبیتین نتمم رابطه حاوی یظد نمم کظ  بمده است، ل ا برای کظ 

رای کاس ن از تعدد و تظمم در لی ، ادبیات نگارش نمم روابط در حد افکان بته ب رابطه در نظر گرر ه نده است.

 نکل فصدری بیان نده است. 

 اس ظباط تمصیه)ها( از آیات: .4

فظتدی در دها و نبایدهای قابل اس ظباط از آیتات دربتاره رابطته فتمرد نظتر، در ست منی فجتزا جهتت بهترهبای

 گ اری ند.های آتی جای ژوه 

 تعیین حمزه رابطه: .5

های اس خراج نده، بتر استاس فمضتمم به فظظمر ایجاد افکان تح یل آفاری فح مای روابط انسانی، تمام رابطه 

 برد در قرآن تقسیم و بریسب زده ند. تعافل، به ن  حمزه  رکار

طررین، نمم و حتمزه رابطته آن بتر های فخ    نظاسایی نده، سپس هایی از آیاتی که در حمزهدر ادافه نممنه

 نمد.اساس تیاسیر ف کمر فشخص نده ذکر فی



  

 

 

نمم رابطه در آیات فمرد نظر، بحث و گی گم یا دعمتی در ارتباط با فسائل دیظی و اع قادی بتین  :اع قادی حمزه

، 1، ج.1390لعظتت نتدن کتارران فعانتد و لجمج)طباطبتایی، دو یا یظد انسان صتمرت   یرر ته استت فانظتد

دم و طترف دوم ، فترطرف اول رابطه در این آیه رابطه لعظت نممدن است، (.161، )بقره ( تمسط فردم390ص.

( نایست ه 54، ص.1، ج.1371از آنجا که این ارراد به ع ت  ارشاری بر کیر)فکارم، هس ظد.فعاند رابطه کارران 

 نمد.اند، این رابطه اع قادی نمرده فییظین برخمردی نده

 

ایتن آیته  (.146بقتره،نمم رابطه در این آیات بر اساس تمافی فراودات اج ماعی است فانظتد ) :حمزه اج ماعی

نظاستظد، هتا  ختمد را فت آن طمر که بچتهنظاسظد، فی یافبر اسالم را  است که اهل ک اب درباره گروهی از

عافدا فع مفات خمد را و اند، ول  با این حال عالما آن جظاب را در ک ب خمد دیده هایویژگی همهبخاطر ایظکه 

طترف  این آیه همان ک مان نممدن حقیقت است؛ رابطه در (.327، ص.1، ج.1390،ییکظظد)طباطباک مان ف 

اول گروهی از اهل ک اب هس ظد و طرف دوم رابطه، فتردم هست ظد. بظتابراین ایتن رابطته بته یکتی از وظتای  

 خبرند.دن حقیقت برای سایر فردفان است که از آن بیکرن ک ماناج ماعی اناره نممده که 

 

نمم رابطه در این آیات حتمل فحتمر فستائل و روابتط ختانمادگی اعتم از والتدین، همستران و  :حمزه خانمادگی

انتد. کظد کته همسرانشتان ورتات یار هاین آیه فدت عدّه زنانی را فشخص فی (.234،بقرهررزندان است فانظد )

رونن یتک رابطته  طرف اول زن و طرف دوم نمهر ورات یار ه و رابطه نگه دان ن عده است و به طمر نیبظابرا

یک  از فسائل و فشکالت اساس  زنان ازدواج بعد از فرگ نمهر است، از آنجتا کته ازدواج خانمادگی است؛ زیرا 

رمر  زن با همسر دیگر بعد از فرگ نمهر با فحبت و دوس   و حی  اح رام نمهر سابق و تعیتین بته ختال  

دار ساخ ن عماطت  بست گان ف تمر  فمجب جریحهبمدن رحم از نطیه همسر  یشین سازگار نیست و به عالوه 

است، آیه رم  ازدواج فجدد زنان را فشروط به عده نگه دان ن به فدت یهتار فتاه و ده روز ذکتر کترده استت 

رعایت حریم زندگان  زنانمی  ح   بعد از فرگ با همسر فمضمع  است رطر  و ل ا همیشه در قبائل فخ    

فظظتتمر بتتمده استتت گتتر یتته گتتاه  در ایتتن رستتمم آن یظتتان ارتتراط  آداب و رستتمم گمنتتاگمن  بتترا  ایتتن

  (193، ص.2، ج.1371کردند)فکارم،ف 

 

. ایتن آیته دربتاره (188بقتره،نمم رابطه در آیات فمرد نظر تعافالت فالی و تجاری است فانظد ) :حمزه اق صادی

کظتد کته در تمتام فستائل فت  اناره به یک اصل ک   و فهم اسالف و  گمیدعدم حی  و فیل افمال سخن فی

نتتمد تمتتام ابتتماب رقتته استتالف  را در بختت  اق صتتاد، زیتتر  منتت  آن قتترار اق صتتاد  حتتاکم استتت و فتت 

   .(5، ص.2، ج.1371داد)فکارم،
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نمم رابطه در این آیات تعتافالت و فتراودات بتا ادیتان دیگتر و یتا قبائتل فخ  ت  استت فانظتد  :حمزه سیاسی

کشتظد صتادر کترده و بته ت ه و فبارزه با کسان  که نمشیر به رو  فس مانان ف قرآن دس مر فقا. (190بقره،)

آنان اجازه داده است که برا  خافمش ساخ ن دنمظان دست به اس حه ببرند، و به تعبیتر دیگتر دوران صتبر و 

، از نکیبای  فس مانان تمام نده بمد، و به قدر کار  قمت و قدرت  یدا کرده بمدند که بتا نتجاعت و صتراحت

سپس تمصیه به رعایت عدالت، ح ت  در فیتدان  ؛(18، ص.2، ج.1371خمد و حقم  خمی  درام کظظد)فکارم،

بظتابراین رابطته  (؛ 19، ص.2، ج.1371)فکتارم، ررفاید: از حد تجاوز نکظیتدجظگ و در برابر دنمظان کرده ف 

. طترف اول رابطته فست مانان جظگیدن با دنمن ف جاوز ضمن تمصیه به رعایت حق و عدم تجتاوز از آن استت

سیاسی فحسمب نتده استت،  ئلفمرد ظ م و طرف دوم دنمظان ف جاوزند. فساله درام از کیان اسالم ذیل فسا

 .فخاطب اص ی آیه حاکمان هس ظد و

 

عقایتد خرارتی  که تبعیتت از (111بقره،فانظد ) ،ع م و دان  است فحمرنمم رابطه ارراد در این آیات بر  :ع می

  اهتا   تمو و نابجتااناره به یک  دیگتر از ادعه آیاین  قرآن در کظد.بدون اتکا بر برهان فظطقی را ف فت فی

در « دنتآنها گی ظد: هیچکس جز یهمد و نصار  داخل بهشت نخماهتد » گروه  از یهمدیان و فسیحیان کرده:

 اربعد رو  سخن .؛ و هرگز به این آرزو نخماهظد رسید«  است که دارند این تظها آرزوی » ررفاید: اسخ اب دا ف 

ل هست ید دلیت خماهد یظانچه در این ادعا صاد به آنها بگم هر ادعای  دلی   ف »گمید: به  یافبر ص کرده ف 

روه  از گبر با رابطه دوسمیه انسانی در این آیه، گی گمی  یاف .(403، ص.1، ج.1371)فکارم،« خمد را بیاورید

ی فحستمب است و نمم رابطه دعمت به اس دالل است؛ بظابراین آیه در حتمزه روابتط ع مت یهمدیان و فسیحیان

 نمد.فی

 

  های پژوهشیافته

 نیتاستت. ا یانستان هیروابتط دوستم یجاف  از تمتاف ایدادهفجممعه می ژوه ، تظظ نیآورد ادست نیترفهم

هتر واحتد حتداقل  یاست. برا یاص  یبه عظمان واحدها میقرآن کر اتیاز کل آ هیآ 2295 یداده حاوفجممعه

 ،ی)ها(، حتمزه رابطته: اع قتادهیرابطه، نمم رابطته، تمصت نیهر رابطه  طرر ینمم رابطه ثبت نده است. برا کی

حتمزه رابطته   4413رابطه، تعداد  3586 تیند. در نها نییتع یو ع م یاسیس ،یاق صاد ،یخانمادگ ،یاج ماع

، در 2052 ی، در حتمزه اج متاع1579 یقرآن در حتمزه اع قتاد یآفده است.  تعداد کل روابط انسان به وجمد

در 1فتمرد استت. 115 یو در حمزه ع م 184 یاسیحمزه س ر، د196 ی، در حمزه اق صاد287 یحمزه خانمادگ

 ، نمای  داده نده است.«در قرآن دوسمیه انسانی دادهفجممعه»برنی از  1جدول 

                                                 
1 https://quran.sbu.ac.ir/پیکره-ها-و-مجموعه-داده-ها  



  

 

 

 روابط دوسویه انسانی در قرآن دادهمجموعهی از هایتصویر برش 1جدول 
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ترین نیازهتای  ژوهشتی یکی از فهم کهقرآن از فظظرهای گمناگمن است  یفح مای هایتعیین حمزهیار ه دیگر 

افکان تح یتل فح تمای قترآن از فظظتر روابتط انستانی را  روداده  ی کظد. فجممعه ژوهان را برآورده فیقرآن

تمان آفار کل انمام روابط انسانی و سهم هریک در کتل روابتط ذکتر نتده در رراهم نممده است. برای نممنه فی

، های هتر حتمزه استتها در هر حمزه حاصل جم  تعداد بریسبقرآن را از آن اس خراج نممد. تعداد کل رابطه

 184، سیاستی 196، اق صادی 287، خانمادگی 2052، اج ماعی 1579های اع قادی در حمزه هارابطهتعداد 

  1. سهم هر حمزه نسبت به کل بته صتمرت نمتمدار (۲)جدول است 4413 روابطو فجممم همه  115و ع می 

 نمای  داده نده است. 

 

 

 در موضوعات مختلف یرابطه انسان یحاو اتینسبت آ  2جدول 
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 نسبت آیات حاوی رابطه انسانی در موضوعات مختلف  1 نمودار
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 بحث

های قرآنی فعرری ظد نممنه از کاربردهای آن در  ژوه یهای  ژوه   رداخ ه و در این بخ  به تح یل یار ه

 نمد.فی

 

 تنوع روابط انسانی در قرآن

است  از طررین روابط انسانی با در نظر گرر ن ان راک در فمضتمم روابتط، کته بته صتمرت  اینممنه 3جدول 

داده قرآنی استت های رابطه در فجممعهبظدی ک ی نمای  داده نده است. این جدول نمایانگر تظمم طرفدس ه

ن از نگاه بترون نظریه جافعیت قرآ ،«ای ع مم اج ماعی و قرآنرن ه ژوه  فیان»نمد در یک که  یشظهاد فی

بته  3ای از تظمم روابط فی تمان فمارد زیر را از جتدول دیظی بر اساس تظمم روابط آزفمده نمد. به عظمان نممنه

 دست آورد:

رهبران دیظی و فردم، والد و ررزند، همسران، خماهر و برادر، دو دوست غیرهمیکر، خریدار و ررونظده، وصتیت 

مسیر، آفمزگار و  آفمزنده، طررین قترارداد، حتاکم و فتردم، قترن دهظتده و کظظده و وارثان، دو همسایه، دو ه

قرن گیرنده، اهل ایمان و بی دیظان، اهل دو دین ف یاوت، فیانجی و طررین دعمای خانمادگی، زنتان و فتردان 

یتن کی ، و فمارد رتراوان دیگتر کته از اکی  و غیرهمدر جافعه، ثروتمظد و رقیر، رئیس و رئمس، دو ف ت هم

 داده قابل اس خراج است.فجممعه

 

 طرفین روابط انسانی       3جدول 

 طرف دوم رابطه رابطه اول طرف

 نیشتی  افبرانیت  اوالعتزم، افبرانیت  افتر، اءیاول ، افبری 

 ل،یس،اسماعیادر مان،یس  ،یسیع ،یفمس نمح، م،ی)ابراه

 داوود، خضتر، و یفمست صتالح، ب،ینتع ذوالکیتل، س ،ی

 ...( و مس ی صالح، لمط،

 نتمح، قتمم م،یابتراه)قتمم  نیشی  یاف ها و قبائل و اقمام

 ...(و نیفد همد، ثممد، ،یفمس قمم

 نتمح، قتمم م،یابتراه)قمم  نیشی  یاف ها و قبائل و اقمام

 ...(و همد ،یفمس قمم ،فدین ثممد،

 نیشتی  افبرانی  اوالعزم، افبرانی  افر، اءیاول ، افبری 

 ل،یس،اسماعیادر مان،یس  ،یسیع ،یفمس نمح، م،ی)ابراه

 داوود، خضتر، و یفمست صتالح، ب،ینتع ذوالکیتل، س ،ی

 ...( و مس ی صالح، لمط،

 فیستدان، ن،افعانتد فظکتران، فظارقان، فشرکان، کارران،

 کارجمی  کارران، قرآن دنمظان طاغمت،س مکاران، 

 به کظظدگان افر زکاران،ی ره نمازگزاران، فمفظان، افبر،ی 

 جهادگران، عدالت

 کتارران، ،ینصتار و هتمدی) ک تاب اهل ،کارران و فظارقان فمفظان و افبری 

 (دانشمظدان و ع ما فمفظان،
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 طرف دوم رابطه رابطه اول طرف

 فردم و افبری  (کارران ،ینصار و همدی) ک اب اهل

 کظظدگان افر ع م، اهل فمفظان رت،یبص با فمفظان افبر،ی 

 جهادگران فظکر، از کظظدگان ینه فعروف، به

 ست مکاران، ظالمتان، فظکران، فظارقان، فشرکان، کارران،

 کتارران فیستدان، ،انتدانفع شتان،یک رهمیغ فس کبران،

 کارجمی 

 ، انصتتار نمتتاز، بر اکظظتتدگان متتان،یا)بتتا  فتتردم و افبریتت 

 (نیفهاجر

  تراکن، عهینتا فظتارق متان،یا انیفدع مان،یا ی)ب فردم

 (گر وسمسه فسرف، حسمد،

 ر،یاست رقترا، فانده، درراه ن،یفسک مان،ی ی شاوندان،یخم تمانگران شان،یک هم فمفظان،

 بردگان ن،یفهاجر

 گمراهتان، همستران، فظتارق، فتردد، مان،یا)بدون  فردم

 (بدکاران ان،یگرا باطل

 فردم و افبری 

 اکانین و آباء ان،یظیشی  فررهان(، رتیبص بدون)نادان،  فردم

 شانیاند دگر فمفظان، (رتیبص بدون)نادان،  فردم

 یروهتای)ن احتزاب شتان،یک هتم ریتغ گتر،ید انیتاد)از  فردم فمفظان و افبری 

 (همدی از یگروه ،یظید یها ررقه ظالمان، از یگروه(، یرکر

 هیباد اعراب اعراب، از یفظارقان،گروه از یگروه ،یرکر احزاب

 یظید یها ررقه همد،ی از یگروه ن،ینش

 احتتزاب شتتان،یک هتتم ریتتغ گتتر،ید انیتتاد)از  فتتردم و افبریتت 

 از یگروهت فردم، از ی،گروهیظید یها ررقه(، یرکر یروهای)ن

 (دوس ان همد،ی

 عالمتان(، دانشتمظدان و)رقهتا منییربان(، ع م)اهل خردفظدان

 ک اب اهل

 یاله افبرانی 

 فخ    انیاد روانیگمراه،   روانی   کاهظان ف کبر، انیشمای  گمراه، انیشمای 

 یاله انیشمای  افبر،ی  روانی  فمفظان،

 بهشت اهل دوزخ، اهل دوزخ اهل بهشت، اهل اعراف، اهل

 فردم ...(و نمرود ررعمن،)  نیشی  انیررفانروا و حاکمان

 متاریب دالن، فترده قدرتمظتدان، گردنکشتان، فغرور، ثروتمظد

 گانیرروفا دالن،

 راه در رقترا، متاران،یب دالن، زنتده نتاتمان، ارتراد ظتا،یناب ریرق

 فاندگان

 فردم ررونان کم خماران، ربا

 ،یفمست فادر م،یفر حضرت ب،ینع دخ ران افبر،ی  همسران

 لمط و نمح همسر ررعمن، خانماده فصر، زنان ،یفمس خماهر

 ...و فصر فردم  ،یقر  هیقب فکه، اهل ظه،یفد اهل ار،ید یاهال

 ررزندان نیوالد



  

 

 طرف دوم رابطه رابطه اول طرف

 نیوالد ررزندان

 همسر  همسر

فشرک،  در،  نیوالد مان،یبا ا نیوالد ن،یخانماده ) والد یاعضا

 یفادر، ررزندان، برادر، خماهر، فحارم، همسر، زن و فرد، گروه

  شاوندان،یاز زنان و ررزندان، خم

 و زن همستر، فحتارم، خماهر، برادر،)ررزندان،  خانماده یاعضا

 نمجمان، کمدک، شاوندان،یخم ررزندان، و زنان از یگروه فرد،

  تدر، زن ناتمان، ررزند دخ ر، ررزند  سر، ررزند خمانده، ررزند

 ...( و ارحام خمانده، ررزند همسر

 هتم ریتغ و  یکت)هم  ناهد نمنده، تیوص ،یف مر فح ضر،

 ( یک

 )وارثان( بس گان)وارث(،  ررزند

 اهل فمفظه ت،یجاه  دوره سر رست، یب فهاجر،)فمفظه،  زنان (دلماریب)فمفن،  فردان

 (دخ ران و فجرد فصر، نمهردار، کارر، ک اب،

 (فمفن فشرک،)زناکار،  زن و فرد (فمفن فشرک،)زناکار،  زن و فرد

 فجرفان فق مل، قانمن انیفجر دم، اءیاول

 
 

 (سور قرآن یهایژگیاستخراج و)  شناسیسوره

همیت واحد و یک تای هتر ستمره  نظاسی است که با هدف آنکارنممدنهای فطالعاتی قرآن، سمرهیکی از حمزه

روابط دوسمیه انسانی این  دادهفجممعه. (۱۳۹۸و فرادی،)لسانی نمددر فیان صدویهارده سمره قرآن انجام فی

ها به صمرت قیاسی و از فظظرهای گمناگمن بررسی نمد. بترای نممنته کظد که فح مای سمرهافکان را رراهم فی

حمزه برای هر سمره و نسبت هر یک به کل روابط سمره نمتای  داده  تعداد روابط انسانی در ن  4 در جدول

ای ختاص و نده است. در فحاسبه درصد روابط در هر سمره، صمرت کسر نافل تعداد رابطه با بریسب حتمزه

فخرج کسر حاوی فجممم روابط در حمزه فمرد نظر است. به عظمان فثال تعداد روابط خانمادگی در سمره بقتره 

بانتد کته بریسب فتی 287است و فجممم روابط حمزه خانمادگی در کل آیات حاوی روابط انسانی رابطه  32

 است. درصد  15/11درصد برخمرداری سمره بقره از روابط خانمادگی قرآن 
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   در کل قرآنروابط انسانی  ها ازسهم سوره   4جدول 

سهم از حوزه  /سوره

 به درصد
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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 حمد

 5.22 10.33 15.82 11.15 6.63 6.21 بقره

 5.22 4.35 2.55 2.79 3.61 4.12 آل عمران 

 0.00 4.35 10.20 9.06 4.09 2.03 نساء

 1.74 5.43 2.04 1.74 3.02 2.34 مائده

 0.87 0.00 1.02 1.05 2.78 3.48 انعام 

 0.87 1.09 2.04 2.09 4.04 4.05 اعراف

 

هتای برنی از جدول کافل تمزی  روابط است که نشان دهظده نحمه تمزیت  روابتط حمزه 5همچظین جدول 

درصد روابط انسانی در سمره حجرات بته روابتط  ۷2که  دهدها نشان فیگمناگمن در یک سمره است. این داده

قتمت  ،بظابراین اح مال آن که فحمر اساسی این سمره فمضمعی اج ماعی بانتد اج ماعی اخ صاص یار ه است.

 گیرد.فی

 
 ها در سورتوزیع روابط حوزه 5جدول 

 
 

 تاریخی درباره قرآن مطالعات

درباره اصالت قرآن استت کته بتا فطالعتات تتاریخی تحقیق  دارد، دیریظه ی که سابقه ژوهشهای زفیظهیکی از 

داده بته آن ختدفت ها یکی از این فمارد است که ایتن فجممعته یمند دارد. تشخیص فکی یا فدنی بمدن سمره

هتای اع قتادی، اج متاعی، حتمزههتر یتک از درصتد آیتات حتاوی روابتط در  ۲در نممداردهد. برای نممنه فی

نشتان  روابتط انستانی آیات حاوی ی، سیاسی و ع می در سمر فکی و فدنی نسبت به فجمممخانمادگی، اق صاد

)اع قادی، اج ماعی،  انسانی ابطوهر یک از فمضمعات اساسی ر ،دهداست. یعظی این نممدار نشان فیداده نده 



  

 

 قتادی بته کتل یه سهمی از کل روابط قرآن را به تیکیک سمر فکی و فدنی داراست. فثال ستهم روابتط اع ...(

درصد و برای روابط سیاسی در فکتی و  ۳۰و در سمر فدنی حدود درصد  ۷۰روابط انسانی در سمر فکی حدود 

 درصد است. 80و  20فدنی به ترتیب 

 

 
 از موضوعات اصلی در قرآن سور مکی و مدنی سهم  ۲نمودار 

 

حال اگر بخماهیم تصمیری از وضعیت روابط انسانی در هریک از فمضمعات اساسی در کل قرآن ارائته بتدهیم و 

هریک از فمضمعات به نسبت کل آیات حاوی نشان دهیم که وضعیت سمر فکی و فدنی از لحاظ برخمرداری از 

یک فکی و فدنی فحاسبه کظیم نسبت آیات هر حمزه را به کل آیات به تیک آیات قرآن یگمنه است، الزم است،

 (.۳)نممدار 

 

 
 نسبت آیات موضوعات اساسی به کل آیات به تفکیک مکی و مدنی   ۳نمودار
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از موضوعات اساسی رابطه بهسور مکی و مدنیسهم 

کل روابط انسانی در قرآن

درصد روابط مکی در هر حوزه درصد روابط مدنی در هر حوزه
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مدنی نسبت آیات موضوعات اساسی به کل آیات به تفکیک مکی و

درصد روابط سور مکی در هر حوزه نسبت به کل آیات  درصد روابط سور مدنی در هر حوزه نسبت به کل آیات 
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دهد، روابط اج ماعی و اع قادی بیش رین سهم را از کل آیات قرآن دارد و این ستهم بیشت ر نشان فی ۳نممدار 

 در سمر فدنی ظهمر یار ه است. 

خصمصیات نای  ستمر کظد. های سمر فکی و فدنی کمک فیبه نظاخت ویژگی ۳و  ۲ نممدارهایی فانظد نممدار

ها و ضمابطی از ع متاء و دانشتمظدان جهتت بر اساس فقیاس «تاریخ قرآن»ی با عظمان هایفکی و فدنی در ک اب

عبارتظتد از؛ دعتمت بته  بازیابی سمر فکی از سمر فدنی ذکر نده است، بدین فضممن که خصمصیات سمر فکی

فبانی و اصمل بظیادی همچمن ایمان به خداوند تعتالی و فعتاد و همچظتین طترح تصتاویری از بهشتت و دوزخ 

)اع قادی(، فجادله با فشرکین و فغ مب ساخ ن آرفانهای آنان )ع می( و دعمت به اخال  فداری و تمستک بته 

فدنی نیز عبارتظد از؛ تشری  احکام، حتدود و قتمانین  اخال  نیکم و  ایداری در آن )اج ماعی(. خصمصیات سمر

تری در آن فشهمد است، گزارش نتده استت )اج متاعی، فدنی، طرح ررائض و حقم  ارراد که به نکل فیصل

، 1389خانمادگی، اق صادی( و همچظین در سمر فدنی ررفان جهاد و احکام )سیاسی( ذکر نده است )حج تی 

ن ایجی است که اظهارات نتهمدی و ک تی نهای حمزه اع قادی، سیاسی و ع می س م و قیاس 2(. در نممدار 79

کظد: زیرا روابط اع قادی در سمر فکی رزونی یار ته و روابتط سیاستی و اق صتادی در ستمر فحققان را تایید فی

که ( ۶۴، ص۱۳۸۵ها درباره تیاوت سمر فکی و فدنی فمجمد است )فعررت، فدنی. الب ه نقدهایی به این تح یل

 آزفمد. دادهفجممعهتمان آن ررضیات جدید را با اطالعات این فی
 

 

 

 

 مطالعات تطبیقی قرآن و حقوق بشر

الم  تی فطالعتات انجام و در اولین همای  بین ژوهشی تطبیقی ها های قرآن در رابطهس من تمصیه  بر اساس

های حتاوی . در این  ژوه  تمصتیه(1400 ،یزیو عز ی)روحانای قرآن به صمرت سخظرانی ارائه ندرن هفیان

از تطبیق فمارد اس خراج نتده از قترآن کتریم  تطبیق داده ند.اعالفیه حقم  بشر  نکات حقمقی اس خراج و با

زیر فاده فمجمد در اعالفیه جهانی حقم  بشتر آنچته حاصتل نتد ایتن  20فاده و  30های فخ    با در حمزه

و فیاد ذکر نده در اعالفیته، نستبت عمتمم وخصتمص فط تق استت.  است که؛ نسبت اصمل فس خرج از قرآن

در طترح الهتی فتمارد ف عتددی از همچظتین  است. قابل اس ظباطفمارد ذکر نده در بیانیه  از قرآن تعدادی از 

روابط رردی و اج ماعی فمرد تمجه قرار گرر ه که در اعالفیه جهانی حقم  بشر فظظمر نشتده استت. از جم ته 

  زیر اناره نممد: فمارد تاوان بهفی

 عدم فمروثی بمدن و عدم تأثیر نژاد و نسب در افر  یشمایی و رهبری فردم. 

نادیده انگاری اخال  که از فمارد ضروری رند و بالظدگی نخصیت ارراد است، که این فهم در سایه تمجته بته  

 گردد. رطرت انسانی در نیاز به فعظا و فعظمیت فحقق فی

تتمان فتدعی فیهمم تساوی و تشابه؛ تساوی به فعظای تشابه نیست و صرف ایجاد تساوی نمی ف رادف انگان ن

برقراری عدالت ند. تساوی در نأنیت انسانی است نه لزوفا تشابه در وظییه. بدین فعظی کته در قترآن حتق و 



  

 

تتمان این نترایط فتیتک ی  هر ررد برابر با تمانمظدی، اس حقا  و اس عداد هر ررد قرار داده نده است که در 

 فدعی رعایت عدالت ند.

 رسد از ف زوفات ایجاد افظیت ررد و اج مام است.اس قبال از  یشظهاد ص ح که به نظر فی

ورای به عهد و عدم نقض  یمان یعظی حی  و فح رم نمردن فعاهدات رردی، اج ماعی و بتین الم  تی کته از 

 فبانی ایجاد ص ح و افظیت است.

ی صاحبان ع م و نحمه کسب تع یم و تع م؛ دریارت آفمزش و  رورش در جهتت رنتد همته فسئملیت هدای گر

   یری و هدای گری صاحبان ع م است.جانبه نخصیت، نیازفظد فسئملیت

رسد برای دس یابی به ص ح جهانی، قتمانین وضت  نتده در اعالفیته جهتانی حقتم  بشتر، نایست ه به نظر فی

 است.های قرآن بازنگری براساس آفمزه

 

 گیرینتیجه

 ای جاف  از تمافی روابط دوسمیه انسانی است. دادهفجممعهن  ژوه ، تظظیم آورد ایترین دستفهم

بترای هتر واحتد . استت اصت ی واحتدهای به عظمانآیه از کل آیات قرآن کریم  2295داده حاوی این فجممعه

، تمصتیه)ها(، حتمزه رابطته: طتررین رابطته، نتمم رابطته حداقل یک نمم رابطه ثبت نده است. برای هر رابطه 

 4413تعتداد  ،رابطته 3586 در نهایتتنتد.  ی تعیینو ع م یاسیس ،یاق صاد ،یخانمادگ ،یاج ماع ،یاع قاد

، در حتمزه اج متاعی 1579تعداد کل روابط انسانی قرآن در حمزه اع قادی   به وجمد آفده است. حمزه رابطه 

 115و در حتمزه ع متی  184، در حتمزه سیاستی 196، در حمزه اق صتادی 287گی ، در حمزه خانماد2052

 . فمرد است

 یریگشتمیروابتط از تظتمم  نیتسخن گی ه و ا یانسان هیقرآن از روابط دوسم اتیسمم آ کیاز   یبدر ن یجه 

آن  یاصت  یهانتاخهدر همته  یقترآن و ع تمم انستان یارن هانیکه افکان فطالعه ف یاگمنهبرخمردار است به

 رراهم است.

 داده به نرح زیر فعرری ند:یظد نممنه از فزایای  ژوهشی این فجممعه

 های قرآنی فمجمد درباره روابط انسانی از فظظرهای گمناگمن.افکان ارزیابی و بازنگری  ژوه  -ال 

 کمک به انجام  ژوه  در فمضمعات زیر: -ب

 از فظظر ع مم اج ماعی یبط انسانقرآن در  رداخ ن به روا تیجافع یبررس

 ینظاسسمره یهاسمر قرآن و کمک به  ژوه  یهایژگیاس خراج و

 ینظاسقرآن یها ژوه تح یل فح مای قرآن در 

 درباره قرآن یخیتار یها ژوه برخی 

 قرآن و حقم  بشر یقیفطالعات تطب
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 هاپیشنهاد

در دسترس پژوهشگران مطالعات قرآنی قارار داده  دادهمجموعهپژوهش حاضر صرفا روابط دوسویه انسانی را در قالب 

شاود است. با توجه به موضوعات فراوان و مهام قرآنای کاه مطالعاه جاامع آن هادف پژوهشاگران اسات، پیشانهاد می

رابطاه انساان و خادا در قارآن،  دادهمجموعاه هایی برای آیات این موضوعات نیز تهیه شاود. بارای نموناهدادهمجموعه

اقتصااد در قارآن و  دادهمجموعهرابطه انسان با خود در قرآن،  دادهمجموعهرابطه انسان و طبیعت در قرآن،  دادهوعهمجم

 موارد فراوان دیگر. 

تحقیقتات جدیتد و  دادهفجممعتهنمد فحققان ع مم انسانی قرآنی با اس یاده از ایتن همچظین  یشظهاد فی

اکظمن دو کار  ژوهشی دربتاره گی متان  یتافبران در قترآن بتا را طراحی کظظد. برای نممنه هم ایتکمیل کظظده

ارائه فدل گی گم  یتافبران در قترآن بتر » در حال انجام است:« روابط دوسمیه انسانی» دادهفجممعهاس یاده از 

کشت  الگتمی گی گتمی  »و( ۱۴۰۱آبتادی،)فظستمبی و تاج« فبظای نظریه ادب براوون و لمیظسمن، لیچ، لیکاف

(. در این دو  ژوه  با اس یاده گتزیظ  روی ست من نتمم ۱۴۰۱)آن یانی و روحانی،  « یافبران در قرآن کریم

های فربمط به گی گمی  یافبران و فردم یعظی در حتدود های طرف اول و دوم رابطه، ردی رابطه و روی س من

ها به صمرت کافل بته دستت آفتد. داده قرآنی  ژوه  آن فمرد گی گم، را اس خراج کردند و به این روش ۲۵۰

نمایظد. این کار به سپس گی گمها را براساس ویژگیهای زبانشظاسی و آداب اج ماعی گی گم بریسب گ اری فی

 نمد.قرآنی روابط انسانی نمرده فی دادهفجممعهنمعی در فسیر تکمیل 

 

 یسپاسگزار

 تژوه  حاضتر  یدر اجترا یفعظتم تیتبته ختاطر حمانهید بهشت ی دانشگاه  یفعاونت فح رم  ژوهش از

 .نمدیف یسپاسگزار

 یبه ختاطر فطالعته فت ن فقالته حاضتر و ارائته نظرهتاداوران فح رم از  دانظدیبر خمد ررن ف نگارندگان

 .ظدینما یارزنمظد سپاسگزار

 

 هرست منابعف

  میقرآن کر

پایان نامه  .«کشف الگوی گفتگوی پیامبران در قرآن کریم» (. 1401) مشهدی، فرزانهآشتیانی، فاطمه؛ روحانی

   کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهیدبهشتی. 

 قم: فاطمة الزهراء. .میترجمه قرآن کر .(1380) یمهد ،ایقمشه یاله

: 6 ،معرفات هینشار .«در اساالم. رمسالمانانیبا غ زیمسالمت آم یستیاصل همز» .(1390) نیمحمد ام ،ینیام

165. 



  

 

 .«.زانیاالم ریاز منظر تفس یروابط خانوادگ» .(1393) انیرزم هیو راض یمهدخت، عباس اشرف ،یعلو یبروجرد

 70-51: 1 ییعالمه طباطبا شهیاند

 قرآن. یتهران: آوا .میترجمه قرآن کر .(1387)ابوالفضل  پور،بهرام

تعامال میاان فقاه و اخاالط، مطالعاه ماوردی (. پویایی قارآن در ۱۳۹۹جبلی، سمیه؛ روحانی مشهدی، فرزانه )

 پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی. .گیاهخواری

 .یتهران: دفتر نشر فرهنگ اسالم .میقرآن کر خیدر تار یپژوهش .(1386) محمد باقر ،یحجت

 .77-65: 93 امیمجله پ .«روابط انسان در قرآن.» .(1387)محمد  ،یکوشکک یبیخط

در قارآن  یرشاته ا انیامطالعات م یگونه شناس .(1392) احد ؛ پهلوان، منصور ،یفرامرز قراملک ؛، قاسمدرزی

 . 102 - 73 : 20ی، در علوم انسان یارشته انیمطالعات م .میکر

 قم: انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن. .یقرآن و علوم انسان .(1391) یمحمدعل ،یاصفهان ییرضا

شناسای مطالعاات درآمدی بار روش. «نظریه ابتناء علوم انسانی بر قرآن» .(۱۳۹۶)رضایی اصفهانی، محمدعلی، 

 .66-33المللی قرآن و علوم انسانی، قرآن و علوم انسانی، سلسله منشورات کنگره بین

قارآن و  دگاهیاز د یاصول حاکم بر روابط انسان یقیمطالعه تطب» .(۱۴۰۰، زهرا )عزیزی ؛مشهدی، فرزانهروحانی 

 نیمجموعه مقاالات اولا، ها، و نمونه هاروش ها، گونه م؛یقرآن کر یارشته انیطالعات مم .«بشر حقوط هیماعال

 .463-۴۲۵، اعجاز قرآن یمل شیهما نیقرآن و ششم یارشته انیمطالعات م یالمللنیب شیهما

: 59 یقرآن یفصلنامه پژوهشها .«روابط چهارگانه انسان. یتیقرآن و بازتاب ترب» .(1388) میدابراهیس ،یسجاد

90-139 

 ،دانشاگاه بااقرالعلوم )ع(  ،یاسایعلاوم س .«اصول سیاست خارجی در قرآن.» .(1380) سیدعبدالقیوم ،یسجاد

15 :183-169 

 یو پژوهشا یموسسه آموزشقم:  .«مرزها و اصول روابط خانواده در قرآن»  .(1371) محمد ناصر ا،رییب یسقا

 .ینیامام خم

 .مؤسسة األعلمی للمطبوعاتبیروت:  .المیزان فی تفسیرالقرآن .(1390)محمدحسینسید، طباطبایی

 ریرکبیام یِتهران: مؤسسه انتشارات .نیمع یفرهنگ فارس .(1351) محمد ن،یمع

 تهران: دارالکتب االسالمیه. .تفسیر نمونه .(1371، ناصر؛ جمعی از نویسندگان)مکارم

دانشاگاه عالماه  .«یرونا  اقتصااد یقارآن بارا یراهکارهاا»  .(1393) یقباد یعابد، صمد، مهر یعبدالله

 .130-109: 16  ر،یسراج من ،ییطباطبا

شناسای مطالعاات درآمادی بار روش .«تأثیر انسان شناسی قرآنی بر علوم انسانی» .(۱۳۹۶)علوی مهر، حسین، 

 .94-67المللی قرآن و علوم انسانی، کنگره بین قرآن و علوم انسانی، سلسله منشورات

 .ثیقم: سازمان چاپ و نشر دارالحد .از نگاه قرآن یروابط اجتماع .(1393) یعبدالهاد ،یمسعود

 قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید. .علوم قرآنی .(۱۳۸۵معرفت، محمدهادی)
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گو پیامبران در قرآن بر مبنای نظریاه ادب باراوون و ارائه مدل گفت» .(1401آبادی، فرزانه)منسوبی، مهدیه؛ تاج

 پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهیدبهشتی. .«لوینسون، لیچ، لیکاف

 یالمللا نیقارآن و نظاام با دگاهیاانسان از د زیمسالمت آم یستیهمز» .(1393) محمد حسن ،یساوج یموحد

 .158-131(: 18و  17) 9 ، قوط بشرحفصلنامه  .«حقوط بشر
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