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و روش و روشاهداف  شناسي آيات پزشكيشناسي آيات پزشكي اهداف

 سن رضا رضائيح

و علوم قرآن كارشناسي ارشد تفسير

 چكيده

نويسنده بعد از تقسيم آيات
و» آيات بهداشتي«پزشكي قرآن به 

، به اهداف آيات»آيات درماني«
و به اين پزشكي قرآن پرداخته

رسيده است كه قرآن كتاب نتيجه 
علمي نيست، بلكه كتاب هدايت 

قرآن. انسان به سوي كمال است
ت و معاد براي قويت مبدء شناسي

و تحريك حس كنجكاوي  شناسي
و نيز  بشر، به مسائل علمي پرداخته
به برخي از مسائل پزشكي اشاره 

. نموده است
در تفسير آيات پزشكي الزم

براي فهم» استخدام«است از شيوه 
و از شيوه  بهتر قرآن سود ببريم

از«افراطي  استخراج همه علوم
برو تحميل نظريه» قرآن هاي علمي

با. قرآن بپرهيزيم نويسنده در پايان
 سوره بقره كه 275توجه به آيه 

خداوند ديوانگي را به مس شيطان
و مفسران احتمالهاي نسبت مي دهد

كنند، زيادي در براي آن مطرح مي
ضمن اشاره به شبهات وارده بر آيه، 
و بررسي آن احتمالها  به نقد

. پرداخته است

پزشكي، اعجاز،:ها كليدواژه
.قرآن، تفسير علمي، شيطان

 مقدمه

. آغاز پزشكي تاريخ معين ندارد
ارس يا همان(» هرمس لول«اي عده

را بنيانگذار پزشكي) ادريس پيامبر
به. اند معرفي نموده برخي آن را

تمدنهاي بابل، يمن، مصر، فارس، 
و  و نسبت داده... هند، يونان اند
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ب بعضي هم مي ه گويند پزشكي
و طي صورت يك هنر آغاز شد
. قرنها به شكل يك علم درآمد

 277(و بقراط)م201(جالينوس
آن را الهام از سوي خداوند)م.ق
و افالطون مي معتقد)م.ق428(دانند

و  است اين علم به صورت قياسي
نور محمدي، غالم(.تجربي پديد آمد

رضا، نگرش نوين به طب، پژوهش 
.)18/10ـ17حوزه، 

برخي از دانشمندان مانند شيخ
؛ 144مفيد، تصحيح االعتقاد،(مفيد 

بر).62/75مجلسي، بحاراالنوار،
اين باورند كه علم طب، مبدء الهي

و به وحي متكي است به نظر. دارد
رسد نيازهاي ضروري انسان مي

نخستين در زمينه طب از طريق 
.شد وحي برطرف مي

ش تاريخ پزشكي با تاريخ آفرين
و انسان گره خورده است، زيرا درد
بيماري هرگز از انسان جدا نبوده 

س است، اما اين علم از زمان جالينو
و)م.ق277(، بقراط)م201(

، نظمي به خود)م.ق428(افالطون
و و به صورت مدون گرفت
و با ظهور اسالم در  كالسيك در آمد

اي شبه جزيره عربستان رشد فزاينده
.تبه خود گرف

هدف از نزول قرآن، تربيت
و هدايت انسانها به سوي  معنوي
و كمال است ومطالب عمده  سعادت
قرآن هم در همين راستا نازل شده 

تا. است قرآن كتاب علمي نيست
بتوان همه جزئيات علوم را از آن 

و. استخراج كرد و انسان از راه عقل
از تجربه مي تواند به علوم مختلف

با اين. يابدجمله پزشكي دست 
وجود، قرآن به برخي از مسائل 
علمي در راستاي خداشناسي، 
تحريك حس كنجكاوي علمي بشر 
و تشويق او به فراگيري علوم، اشاره 

(كرده است رضايي اصفهاني،.
محمد علي، درآمدي بر تفسير علمي 

).177قرآن، 

و پزشكي در اهميت فراگيري علم
:اسالم

و علم قرآن به كسب معرفت
كهت أكيد كرده است تا جايي

از» علم«هاي ماده مرتبه،» 750«بيش
از» عقل«  بار45و خردورزي بيش
به معناي صاحبان» اولي االلباب«و

و عقل بيش از  در10خرد  مرتبه
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.قرآن تكرار شده است
نقل شده9از پيامبر اسالم

است كه علم پزشكي در كنار علم 
مي. دين قرار دارد :يدفرما آن حضرت

العلم علمان، علم االديان وعلم«
دو) 1/220مجلسي،(؛»االبدان علم

و دانش بدن .ها گونه است، دانش دينها
نقل شده7از امام صادق

بي«: است نياز هر شهري از سه چيز
همو،(» فقيه، حاكم، طبيب: نيست

و در روايت ديگري آمده .) 78/237
طب«: است انبياء الهي به علم

(»ندآگاهي داشت )58/275همو،.
هاي موكد برخي از توصيه

و درماني معصومان به:بهداشتي
و صورت مجموعه هاي پزشكي

طب: بهداشتي مدون شده است كه
طب،7، طب الرضا9النبي و

. مشهورترين آنها است7الصادق
و روايات به تشويق قرآن
فراگيري علوم سبب شده است 
علوم تجربي از جمله دانش پزشكي 

كشورهاي اسالمي رشد در 
زرين:ك.ر(اي داشته باشد فزاينده

/ كوب، عبدالحسين، كارنامه اسالم 
و واليتي، علي اكبر، پوياي فرهنگ

همچنين اشاره .) تمدن اسالمي ايران
قرآن به مسائل پزشكي، مانند جنين 
و اعضاي  شناسي، شفابخشي عسل،
و مسائل بهداشتي، مانند  بدن

و  جنسي در بهداشت تغذيه، فردي
.رشد آن علوم مؤثر بوده است

و شيعه  دانشمندان مسلمان سني
 كتابهاي زيادي در مورد احاديث طبي

كه ودرماني به نگارش درآورده اند
و  اين پديده هم زمينه ساز رشد
شكوفايي بيشتر علوم پزشكي در بين 

(مسلمانان شده است غالم:ك.ر.
رضا نور محمدي، نگارش احاديث 

؛ مجله پژوهش حوزه، 110طبي، 
ري17ـ18 ).شهري، االحاديث الطبيه؛

 آيات پزشكي

قرآن به حدود سيصد آيه درباره
و بهداشت اشاره كرده  پزشكي

و«پزشكي شامل. است درمان
و بهداشت به معني» معالجه

(است» پيشگيري« المنجد، ذيل ماده.
، اما اكثر مطالب علمي قرآن)طب

و پيشگيري است، درباره بهداشت
بهداشت تغذيه مانند حرمت: مانند

)99/انعام(، انگور)90/مائده(شراب 
تحريم خون،)66/ نمل(شير حيوان
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،)115/نمل(مردار، گوشت خوك
بهداشت جنسي، مانند حرمت زنا

، بهداشت فردي، مثل وضو)30/نور(
اما برخي ...و)6/ مائده(و غسل

و  مطالب قرآن نيز درباره پزشكي
ب جنين: مانند يان شده است،درمان

و   ...شناسي، اعضاي بدن، عسل

 اهداف آيات پزشكي

هدف اصلي نزول قرآن، هدايت
و  معنوي انسانها به سوي كمال

/ بقره(» هدي للناس«سعادت است 
و رسيدن به كمال، نيازمند) 185

و و سالمت جسم پرورش روح
.تغذيه آن است

در اين راستا، قرآن در چند آيه
. مسائل پزشكي اشاره كرده است به

اين اشارات در برخي آيات به
و در برخي ديگر به  صورت گذرا

.صورت مفصل است
اهداف ذكر علوم پزشكي در

توان در چند مورد ذيل قرآن را مي
:خالصه كرد

 تقويت خداشناسيـ1

يكي از اهداف ذكر آيات
پزشكي در قرآن، تقويت خداشناسي 

مي. است توان به مثال براي نمونه
:ذيل توجه كرد

 جنين شناسي مقدمه خداشناسي

خداوند در سوره مؤمنون، آيه
 به مسئله خلقت14و13و 12

مي انسان اشاره مي و :فرمايد كند
مِن� مِن سالَلَةٍ خَلَقْنَا الْإِنسانَ لََقدو
از؛�...طِينٍ و به يقين انسان را

او چكيده و سپس اي از گل آفريديم
 با آب اندك سيالي در جايگاه را

 قرار داديم؛ سپس]رحم=[استوار
آب اندك سيال را بصورت آويزان

و  را]خون بسته[آفريديم،  آويزان
بصورت گوشت جويده شده
و گوشت جويد، شده را  آفريديم؛

بر بصورت استخوان و ها آفريديم؛
ها گوشتي پوشانديم؛ سپس استخوان

ري آن را به صورت آفرينش ديگ
.پديد آورديم ... 

آيه باال مراحل خلقت انسان را از
نطفه، علقه، مضغه، استخوان، 
و با  و روح بيان كرده است گوشت
علم جنين شناسي روز نيز مطابقت 

قرآن بعد از بيان آن مراحل،. دارد
خواننده را به يك نكته مهم توجه 

مي مي و فَتَبارك اللَّهG: فرمايد دهد
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خجسته باد خدا،«؛Fخَالِقِينَأَحسنُ الْ
.»بهترين آفريدگار است

نكته مهم آن است كه خلقت
و آگاهي  انسان، نشان از قدرت، علم

.خالق دارد

ـ معاد شناسي2

يكي ديگر از اهداف بيان آيات
پزشكي در قرآن، معاد شناسي است، 

:براي مثال
ريبٍ� فِي كُنتُم أَيها النَّاس إِن يا
ثُممِنَ الْ ُترَابٍ مِن خَلَقْنَاكُم بعثِ فَإِنَّا

مِن مضْغَةٍ لَقَةٍ ثُمع مِنْ مِن نُّطْفَةٍ ثُم
فِي ونُِقرُّ لَكُم لِّنُبينَ وغَيرِ مخَلَّقَةٍ مخَلَقَةٍ

إِلَى ا نَشَاءم ثُم الْأَرحامِ ىمسلٍ مأَج
لِتَب طِفْالً ثُم كُمنُْخرِج كُمأَشُد لُغُوا

يتَوفَّى من إِلَى ومِنكُم رَدن يم  ومِنكُم
عِلْمٍ بعدِ مِن لَمعي لِكَيالَ أَرذَلِ الْعمرِ
أَنزَلْنَا  فَإِذَا هامِدةً ضتَرَى الْأَرئاً وشَي
مِن  تَتأَنْبو تبرو تَزَّتاه اءا الْمهلَيع

ب زوجٍ از! اى مردم«؛ هِيجٍكُلِّ اگر
در) در رستاخيز(برانگيخته شدن 
كه ما :) بنگريد(ترديد هستيد، پس

شما را از خاكى آفريديم، سپس از 
خون[آب اندك سيال، سپس از 

از] بسته چيزى(آويزان، سپس
گوشت جويده شده، شكل) شبيه

(=و شكل نيافته) متمايز(= يافته 
بر) غير متمايز آفريديم؛ اى شما تا

كه خدا بر انجام(روشن سازيم 
كه) رستاخيز تواناست و آنچه را

ها بخواهيم تا سرآمد معينى در رحم
دهيم؛ سپس شما را بصورت قرار مى

آوريم؛ سپس كودكى بيرون مى
مى( تا به حد رشدتان) كنيد زندگى

و از شما كسى است كه  برسيد؛
مى) جانش( شود؛ بطور كامل گرفته

بهو از شما  كسى است كه
عمر برگردانده) دوران(خوارترين 

شود، تا بعد از آگاهى هيچ چيزى مى
بى. نداند و گياهو زمين را خشك
آب مى و هنگامى كه را) باران(بينى؛

در بر آن فرو مى فرستيم، به حركت
مى مى و رشد و از هر نوع آيد يابد؛

مى] گياه[ .»روياند زيبا
ي را براي آيه باال دو مسئله علم
كند؛ خلقت اثبات معاد مطرح مي

و حيات دوباره گياهان در  انسان
.فصل بهار

و شناخت قدرت انگشت نگاري
بر رستاخيز  خداوند

و3 خداوند در سوره قيامت، آيه
 براي اثبات قدرت خود درباره4
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و برگشت انسانها يا به مسئله معاد
مي پزشكي مثال مي و :فرمايد زند

�بسحأَيهعِظَام عمنَج  الْإِنسانُ أَلَّن
نُّسوي بنَانَهقَادِرِينَ علَى بلَى* ؛� أَن
مى« هايش پندارد كه استخوان آيا انسان
 آرى،*!نخواهيم كرد؟ آورى جمع را

.»انگشتانش تواناييم)سر(بر مرتب كردن
در شأن نزول آيه باال آمده است
ايه كه يكي از مشركان كه همس

 بود، به خدمت پيامبر9پيامبر
و از چگونگي روز اسالم رسيد

:قيامت پرسيد، سپس افزود
اگر آن روز را با چشمم هم

و مشاهده كنم باز تصديقت نمي كنم
آيا ممكن! آورم به تو ايمان نمي

است خداوند اين استخوانها را جمع 
.! آوري كند؟ اين باور كردني نيست

نا اين و فرمودجا بود كه آيه ما: زل شد
قادريم حتي خطوط انگشتان شما را

(مرتب سازيم الحويزي العروسي،.
).4/ قيامت: نورالثقلين، ذيل

در لغت به معني انگشتان» بنان«
و نيز سرانگشتان آمده است 

مصطفوي، التحقيق في كلمات(
در) القرآن الكريم، ذيل ماده بنان كه

هر دو صورت به اين نكته اشاره 

رد كه نه تنها خداوند استخوانها را دا
مي جمع و به حال اول باز آوري كند
گرداند، بلكه استخوانهايمي بر 

و دقيق انگشتان را  و ظريف كوچك
از نيز سر جاي خود قرار مي دهد،

آن باالتر اينكه سر انگشتان او را به 
و به صورت  و مرتب طور موزون

) كه با هم اختالف دارند(نخست 
م (گردانديباز مكارم، تفسير نمونه،.
).4/ قيامت: ذيل

 به راز19دانش بشري در قرن
و متوجه شد سر اثر انگشت پي برد
و پستي به  انگشتان از خطوط بارز
صورت مارپيچ در بشره پوست 

و چگونگي امتداد تشكيل شده اند
اين خطوط در افراد متفاوت است، 
به طوري كه شكل اين خطوط حتي 

. قلوها شباهتي با هم ندارنددر دو 
در( و قرقوز، طب دياب عبدالمجيد

سه).21ـ20قرآن،  پوست بدن از
قشر تشكيل شده است؛ قشر 
سطحي، قشر چرمي، قشر زير 

از. جلدي قشر سطحي پوست
سلولهاي پوششي پهن چند طبقه 
ساخته شده است كه سلولهاي طبقه 
و تكثير  عميق آن در حال تقسيم



قر
له
مج

آ
نو

لم
ع

/
ره
ما
ش

وم
د

/
ان
ست
تاب
رو
ها
ب

13
87

�
47

و مي سلولهاي سطحي آن كه باشند
ترند، به ماده شاخي تبديل قديمي

و شيارهاي سطح چين.گردند مي
و تغيير پوست در هر شخصي ثابت

(ناپذير است هاي يزدي، دانستني.
خطوط سر انگشتان ). 109پزشكي، 

از چهار ماهگي در رحم مادر شكل 
و تا پايان عمر تغيير مي گيرد
در با وجود پيشرفت علم،.كند نمي

شناسايي افراد، انگشت نگاري
همچنان بهترين معرّف شناسايي 
و در تحقيقات جنائي  اشخاص است
و دزدان  براي كشف هويت مجرمان
و  از اثر انگشت به عنوان وسيله مؤثر

.كنند اطمينان بخش استفاده مي
خداوند با مطرح كردن: نتيجه

و مرتب كردن  اختالف سرانگشتان
پايانبيآن بعد از مردن، قدرت

بر خود را به نمايش مي و با گذارد
و خاصيت  شمردن مسئله نظم جسم
پوست سر انگشت، عالوه بر اثبات 
 توانايي خود براي ايجاد معاد، حس
كنجكاوي بشر را در مورد اين نكته 

.كند علمي تحريك مي

 اعجاز علمي قرآنـ3

توان برايمييكي از اهدافي كه
 پزشكي پرداختن به تفسير آيات

قرآن ترسيم كرد، اثبات اعجاز علمي
.قرآن است

مقصود ما از معجزه علمي قرآن،
رازگويي علمي قرآن است؛ يعني 
مطلبي علمي را كه قبل از نزول آيه 
كسي از آن اطالع نداشته، بيان كرده، 
به طوري كه مدتها بعد از نزول آيه 
و  مطلب علمي كشف شده است

 كه با اين مسأله علمي طوري باشد
وسايل عادي كه در اختيار بشر
عصر نزول بوده، قابل اكتساب 

(نباشد رضايي اصفهاني، پژوهشي.
).85در اعجاز قرآن، 

و پزشكي قرآن كه مسائل علمي
با كشفيات علوم روز ثابت شده 
است، نشان از آن دارد كه قرآن 
و عقل بشر،  مكتوب بشري نيست
و محتواي آن  حتي پيامبر، در الفاظ

همچنين پيامبر اين. دخالتي ندارد
و  مسائل را از محيط اجتماعي خود
علوم رايج آن زمان الهام نگرفته 

علي، واليتي(است؛ چون تاريخ، 
و تمدن  اكبر، پويايي فرهنگ
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منطقه جزيره.) به بعد15اسالمي،
و علوم مي داند، العرب را فاقد تمدن

پس مسائل پزشكي مطرح شده در 
 به علوم عصر نزول، قرآن، با توجه

.كند اعجاز علمي آن را ثابت مي
و براي نمونه به برخي شگفتيها

و پزشكي قرآن  اعجازهاي علمي
.كنيم اشاره مي

 علقه، شگفتي پزشكي قرآن

خداوند در آيات مختلف از
قرآن كريم، به مراحل خلقت انسان 

يكي از آنها. اشاره كرده است
. است» علق«مرحله 
و1/ علق(ش بارش» علق«واژه

حج2 ؛67/؛ غافر14/؛ مؤمنون5/؛
 در پنج آيه به صورتهاي،)34/قيامت

همچنين. مختلف به كار رفته است
. نازل شده است» علق«اي با نام سوره
Gَخَلَق بِاسمِ ربك الَّذِي *اْقرَأْ

علَقٍ مِنْ به«؛Fخَلَقَ الْإِنسانَ بخوان
ان را نام پروردگارت كه آفريد، انس

.»از علق آفريد
مكارم، تفسير(اكثر مفسران

كه) 27/153نمونه،  اتفاق نظر دارند
 آيه اول سوره علق، نخستين آياتي5

است كه در غار حرا بر پيامبر

شد9اسالم . نازل
و» علَقَه«جمع» علق«واژه است

مي«در اصل به معناي  باشد چيزي
.»شود كه به چيز باالتر آويزان مي

ازموار :د كاربرد آن عبارت است
خون بسته، زالو، خون منعقد كه در

چسبد، اثر رطوبت به هر چيز مي
كرم سياه كه به عضو آدمي 

مي مي و خون را و چسبد ... مكد
في مصطفوي، حسن،( التحقيق

كلمات قرآن كريم، ذيل ماده علق؛ 
قرشي، سيد علي اكبر، قاموس قرآن، 

مي)ذيل ماده علق گفت توان، پس
در مواردي كه علق به كار رفته، 

لحاظ» آويزان بودن«و» چسبندگي«
و: شده است، مانند زالو، خون بسته

و كرم كه به عضو بدن مي چسبد
.شود آويزان مي

همان» علق«:علق از نگاه علم
اي است كه از تركيب خون بسته

و  اسپرم مرد با اوول زن حاصل
و بدان  سپس به رحم زن داخل

ميآويزا  پس از پيوستن نطفه. شودن
مرد به تخمك زن، تكثير سلولي

و به صورت يك توده آغاز مي  شود
كه سلولي به شكل توت در مي آيد
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ومي) Marula(به آن ماروال گويند
مي در رحم النه كند، يعني گزيني

سلولهاي تغذيه كننده به درون اليه 
آن مخاطي رحم نفوذ مي و به كنند

. شوندمي) كامالً چسبيدهنه(آويزان 
قرآن اين مطلب را با تعبير زيباي

(بيان كرده است» علق« و. دياب
)86قرقوز، همان، 
را به معناي خون» علق«اگر واژه

را بسته بپذيريم، مي توانيم تناسب آن
:با موارد كاربردش اينگونه بيان كنيم

آن.1 (چسبنده بودن  مكارم،.
كر) 27/156 همان، مي كه يعني

.چسبد براي مكيدن خون به بدن مي
.آويزان شدن آن به جداره رحم.2
(مشابه زالو است.3 زالو هر بار.
تواند به اندازه يك فنجان قهوه، مي

نطفه. خون انسان يا حيوان را بمكد
چسبد در رحم، زالو وار به رحم مي

نجفي،(كندو از خون تغذيه مي
، گودرز، مطالب شگفت انگيز قرآن

همچنين در وجه تشبيه به زالو ). 99
گفته شده است كه در مرحله ايجاد 

اي به نام جنين، از هر دو ماده
مي» هپارين« در ترشح شود تا خون

و قابل تغذيه  موضع منعقد نشود

پاك نژاد، اولين پيامبر آخرين(باشد 
شكل علقه مانند) 11/110دانشگاه 

 زالو كامالً مستطيع است اين حالت در
(چهار هفته اول ادامه دارد اسماعيل.

و طب جديد  پاشا، عبدالعزيز، اسالم
).182يا معجزات علمي قرآن، 

حضرت. تغذيه از خون است.4
اهللا معرفت بعد از پذيرفتن اين آيت

نظريه كه علق خون بسته است 
به: گويد مي علقه در روز هفتم

معرفت،(چسبد جداره رحم مي
)6/82محمد هادي، 

ميدر : توان گفت نتيجه
» علق«احتمالهاي ديگري نيز درباره(

 بعضي:داده شده است از جمله، اينكه
علق را به معناي نطفه مرد

مطالب(اند معنا كرده) اسپرماتوزئيد(
ص شگفت ، بعضي)99انگيز قرآن،

ديگر به معناي موجود صاحب
اند كه اشاره به روح عالقه دانسته

و  برخي به گل اجتماعي انسان است
كه اشاره نموده7حضرت آدم اند

رضايي:ك.ر.(حالت چسبندگي دارد
اصفهاني، پژوهشي در اعجاز علمي 

با توجه به ).) 481ـ 487قرآن، 
و اهل  ديدگاه دانشمندان، مفسران
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» خون بسته«به معناي» علق«لغت،
آويزان به رحم است؛ به ويژه آنكه
اين مرحله از خلقت انسان در علم 

 بين نطفه شناسي جديد، واسطه نينج
شمرده) گوشت شدن(و مضغه

شود، يعني چند ساعت اين خون مي
و  بسته به جدار رحم آويزان است

.كند از خون آن تغذيه مي
توانست با به كاربردن خداوند مي

»؛ خون بستهالدم المنقبضة«تركيب 
مطلب مورد نظرش را ذكر نمايد، اما

هم معناي»قعل«با آوردن تك واژة 
آويزان«و هم معناي» خون بسته«

را رساند كه با نظريات جديد» بودن
.پزشكي نيز همخواني كامل دارد

الزم به يادآوري است كه در
و چينش مراحل خلقت  قرآن مراحل

/؛ مؤمنون5/حج:به.ك.ن(انسان 
اي بيان نيز به صورت ويژه...)و 12

و شده كه قبل از آن سابقه نداشت 
اين هم نشان از اعجاز علمي قرآن

رضايي اصفهاني، محمد علي،(دارد 
، مبحث مراحل خلقت2همان، 
؛ البته برخي مطالب علمي)انسان

قرآن در حد اعجاز علمي نيست،
ولي مطالب شگفت انگيز است، مثل 

و)69/ نحل(بحث شفا بودن عسل 
.فوايد پزشكي آن

و تفسير آيات روش شناسي فهم
 پزشكي

هاي علوم قرآن، يكي از شاخه
قرآن. شناخت روش تفسيري است

و گرايش  براساس چند روش
روش: تفسيرپذير است، مانند

تفسير قرآن به قرآن، قرآن به 
و اشاري  روايت، قرآن به عقل

و)باطني( (، علمي عميد زنجاني، ...
و روشهاي قرآن؛ مؤدب،  مباني
سيد رضا، روشهاي تفسير قرآن، 

اني، محمد علي، رضايي اصفه
و)2(منطق تفسير قرآن  روشها
)گرايشهاي تفسير قرآن

يكي از روشهاي تفسيري، تفسير
علمي قرآن است كه روشهاي فرعي 
و شماري از آن به  متفاوتي دارد
و صحيح منتهي  تفسير معتبر

و در برخي موارد ممكن. شود مي
. است به تفسير به رأي بينجامد
 همين مطلب موجب شده است
برخي تفسير علمي را به كلي رد

و حتي  و گروهي آن را بپذيرند كنند
آن را يكي از راههاي اعجاز اثبات 
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(قرآن بدانند رضايي اصفهاني،.
؛ 378درآمدي بر تفسير علمي قرآن، 

ابوالحجر، عمر، تفسير:به.ك.ن
).العلمي في الميزان

دانشمندان براي شناسايي فهم تفسير
ه آيات پزشكي، آيات علمي، از جمل

:اند چند روش ذيل را مطرح كرده

 روش استخراج همه علوم از قرآن.1

غزالي: مانند(دانشمندان قديم
، ابن ابي الفضل المرسي)ق505(
ازمي...)و خواستند تمام علوم را

و معتقد بودند با  قرآن استخراج كنند
نحل(» تبياناً لكل شيء«توجه به آيه 

» همه چيز استقرآن بيان«؛)89/ 
و. تمامي علوم در قرآن نهفته است

علم هندسه، جبر، پزشكي، هيئت
مي...و  توان از قرآن استخراج را
اذا«از آيه شريفه: براي مثال. كرد

؛)80/ شعراء(» مرضت فهو يشفين
كه« وقتي من بيمار شدم اوست

را.»دهد شفا مي علم پزشكي
(استخراج كردند عزالي، جواهر.

).27آن، القر

و بررسي  نقد

به. الف قرآن براي هدايت بشر
و تربيت معنوي انسانها  سوي خدا
نازل شده است؛ نه بيان همه علوم، 

به اين معني» تبياناً لكل شيء«پس آيه 
است كه قرآن بيان هر چيزي است در 

.راستاي هدايت معنوي بشر باشد
ما�در مورد كتاب در آيه شريفه

فِي شَيفَرَّطْنَا مِن انعام(�ءٍ الْكِتَابِ
هيچ چيز را در كتاب،)ما(«)38/ 

مفسران چند» فروگذار نكرديم
:اند احتمال زير را مطرح كرده

منظور از كتاب، قرآن كريم.1
و دنيا يا  است، پس همه امور دين
و ديني در قرآن موجود  امور شرعي

(است  4/298طبرسي، مجمع البيان،.
في؛ طباطب60/380 ايي، الميزان

).14/325تفسير القرآن، 
منظور از كتاب، لوح محفوظ.2
(است )طبرسي، همان.
منظور از كتاب، اجل است؛.3

يعني هيچ چيزي را ترك نكرديم؛ 
مگر آنكه مرگ او را واجب 

(ساختيم ).همان.
منظور از كتاب، علم خدا است.4

).2/31زمخشري، تفسير كشاف،(
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در مورد كتاب، يكي از احتمالها

توان به طور قطع نمي. قرآن است

ويهگفت كه قرآن هم  چيزها، علوم

و دنيايي را مطرح كرده معارف ديني

است، چون ظهور آن خالف بداهت 

و چون بسياري از علوم از  است

جمله علوم تجربي در قرآن موجود 

حتي طرفداران تفسير علمي نيست، 

ر، رشيد رضا، المنا(مانند رشيد رضا 

به صراحت منكر چنين) 7/395

رضايي اصفهاني،(اند ظهوري شده

).176ـ 174درآمدي بر تفسير علمي، 

اي اي از قرآن اشاره اگر آيه:ب

و پزشكي گذرا به مسئله درمان

توان از آن نتيجه گرفت دارد، نمي

حضور. كه قرآن كتاب پزشكي است

مطالب پزشكي در قرآن براي نشان 

ق و و اعجاز دادن عظمت درت خدا

و به صورت استطراري  قرآن است

.مطرح شده است

 تمام علوم از جمله تمام:نتيجه

مسائل پزشكي در قرآن مطرح نشده

و نمي توان همه جزئيات علوم است

.پزشكي را از قرآن استخراج كرد

و تحميل نظريات.2 روش تطبيق
بر قرآن  علمي

اين شيوه از تفسير علمي در قرن
كه رواج يافته است؛ به گونهاخير  اي

بسياري از افراد با مسلّم دانستن 
كنند نظريات علوم تجربي، سعي مي

و  آيات موافق را در قرآن بيابند
اي برخوردند كه موافق هرگاه به آيه

آن نظر علوم تجربي نبود، دست به 
تأويل يا تفسير به رأي آن آيه 

درآمدي بر تفسير قرآن،(زنند مي
راي مثال بعضي آياتب). 379

7مربوط به تولد حضرت عيسي
كه بدون پدر بود يا خلقت حضرت
حواء را با مسئله بكر زايي يا دو 

دهند جنسي حقيقي تطبيق مي
محمد صادق، رجحان، بافت(

؛ رضايي 765شناسي انسان پايه، 
اصفهاني، پژوهشي در اعجاز علمي

).367ـ 361قرآن، 

و بررسي  نقد

مق: الف و هيچ قرآن دس است
و بيشتر  باطلي در آن راه ندارد

و يافته هاي علوم تجربي غير قطعي
هر. در حال تغيير است كسي نبايد
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پديده علمي غير قطعي را به قرآن
و يا بر آن تحميل كند،  نسبت دهد
زيرا اين عمل، بعد از تغيير علوم 
و  جديد، سبب از بين رفتن قداست

.شود اعتماد به قرآن مي
تحميل نظريه علمي به قرآن،:ب

همان تفسير به رأي است كه احاديث 
. فراوان ما را از آن باز داشته است

).3/223مجلسي، بحاراالنوار،(

روش استخدام علوم براي فهم.3
 بهتر قرآن

مفسر در تفسير قرآن عالوه بر
آنكه بايد داراي شرايط الزم باشد؛ 
و  ضروري است كه ضوابط تفسير

. ري را هم رعايت كندروش تفسي
براي تفسير هر آيه الزم است به
لغت، تاريخ، شأن نزول، اسباب 
نزول، احاديث تفسيري، آيات ديگر 

و بعد از طي اين ...و  مراجعه كند
و  مراحل از علوم تجربي اثبات شده
و  قطعي براي فهم آيه كمك بگيرد
در اين مسير از هر گونه تفسير به 

و تأويل پرهيز كن و نظريات رأي د
و با علمي را به صورت احتمالي

اين. احتياط به قرآن نسبت دهد
روش بهترين راه براي فهم بهتر 

رضايي:به.ك.ر(آيات قرآن است 
 درآمدي بر تفسير علمي اصفهاني،

مي نمونه). قرآن .كنيم اي را مرور

و ترائب  صلب

Gَخُلِق انُ مِمنُظرِ الْإِنسخُلِقَ*فَلْي
م دافِقٍمِن مِن بينِ الصلْبِ* اءٍ ْخرُجي

؛)7ـ5/ طارق(Fوالتَّرَائِبِ
انسان بايد بنگرد كه از چه چيز«

آب! آفريده شده است؟ از يك
جهنده آفريده شده است، آبي كه از 
و دو استخوان جلوي بدن  ميان پشت

مي) آلت تناسلي(مرد  .»شود خارج
براي اينكه با نكات علمي آيه

شنا شويم، الزم است معناي برخيآ
.ي آن را بررسي كنيمها واژه

به معناي» دفق«از» دافق« واژه
و» صب الماء« ريختن آب است
كه»ماء دافق« ، همان مني مرد است

شود با جهش از او خارج مي
قرشي، سيد علي اكبر، همان، ذيل(

، 20/379ماده دفق، طباطبايي، همان، 
اني ديگري ذكرمع» ماء دافق«براي
و: اند مانند كرده آب مشترك زن

 مرد، يا آب زنان كه از رحم خارج
شود، اما با توجه به معناي دافق مي

كه داراي جهندگي است، ماء دافع 
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).باشد شامل مني مرد مي
هاي به معناي استخوان»صلب«

ها، تيره پشت از پس گردن تا آخر ران
و سخت  و به معناي چيز شديد كمر،

مصطفوي، حسن،(آمده است ...و
و ترائب ).همان، ذيل ماده صلب

به» تراب«از ريشه» ترائب«
معناي دو چيز مساوي در بدن

نظران مصاديق است، لذا صاحب
: اند، مانند زيادي براي آن ذكر كرده

و سر، بين دو سينه  زن، بين دو كتف
و گلو طبرسي،(استخوان سينه

عص)7/ طالق: همان، ذيل ي اره،
ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،(قلب

چشم،(سرتا سر بدن، .) 4/532
(دست، پا، ، بين)طبرسي، همان)

و سينه البصائر،(ي هر شخص، نخاع
و دو استخوان) ذيل آيه و بين پشت

(محل آلت تناسلي(پا معرفت،)
).6/64محمد هادي، التمهيد، 

 نگاه تفسيري

و ريش  منيهآيه ياد شده به منشاء
اشاره دارد، به اين معنا كه مني از

و ترائب سرچشمه مي ]1[.گيرد صلب

و]2[مفسران  با توجه به مصاديق
و« احتمالها در مورد واژه صلب

احتمالهاي مختلفي بيان،»ترائب
و كرده و موافق علم اند، اما مشهور

لغت اين است كه آب مني از بين 
و دو استخوان ران  ستون فقرات پشت

مي) محل آلت تناسلي(پا شود خارج
؛6/64معرفت، محمد هادي، همان،(

و قرقوز، همان، ).32دياب
قرآن براي حفظ عفت كالم،
بعضي از مسائل جنسي را با كنايه، 

از تشبيه يا تمثيل بيان مي و كند
مطرح كردن مستقيم آن خودداري 

از. ورزد مي از اين رو براي پرهيز
 تناسلي با كنايه استفاده از نام آلت

، يعني دو استخوان»ترائب« واژه
.جلوي بدن مرد را به كار برده است

:نگاه علمي

و«مني در لغت به معناي تقدير
به» گيري اندازه و » آب مرد«آمده

اطالق شده است، اما در مورد زن
قرشي، سيد علي(به كار نرفته است 

). ماده مني اكبر، همان،
ليونمي300 تا 200 مني

و برخي تعداد آن  اسپرماتوزئيد دارد
 ميليون عدد متغير 500تا2را بين 

،6/64پاك نژاد، همان،(دانند مي
 مرد به نطفه).32طب در قرآن،
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آن كرمك مي ـ10گويند كه طول
) هر مو يك ميليونيم متر( مو 100

و دم و گردن كرمك داراي سر
و در هر ثانيه بسيار متحرك مي باشد

مي23ـ 14 . كند ميكرون حركت
شود اسپرمها داخل مهبل ريخته مي

 عدد آن فقط يكي 500 تا 300و از 
و بقيه وارد زهدان مورد نياز است

شناسي توماس، رويان(گردند مي
).29النگمس، 

 خاستگاه صاحب نظران درباره
وقتي به كتب لغت: گويند مني مي

كنيم، محل مني را صلب مراجعه مي
ميو ترا دانند كه به قسمت ئب

و قدامي ستون فقرات مربوط  پشتي
و است، يعني جاي اوليه اي كه بيضه

(گيرند رحم قرار مي شش. قبل از
و تخمدان هر  ماهگي جنين، تخم
و پس از  دو در پشت قرار دارند
شش ماهگي در جنس نر هر دو به 
و در پوست بيضه  پايين كشيده شده

ع قرار مي و به وضع ادي در گيرند
و در جنس ماده نيز مختصر مي آيند

و در دو طرف پهلو  جابه جا شده
هاي رحم جايگزين محاذي لوله

(شوند مي ).1/240پاك نژاد، همان،)

 علمي ديگري درباره نظريه
منشاء مني وجود دارد كه مطابق با
و آن  و قول مشهور است لغت

: چنين است
و« مني مرد كه از ميان صلب

او خارج) استخوان پاها(ترائب 
در مي و مجاري شود، تمام نقاط

ـ در  ـ از نظر كالبد شكافي عبور مني
و ترائب  استخوان(محدوده صلب

اي پشت غدد كيسه. قرار دارند) پاها
كه ترشحات آنها قسمتي( پروستات

نيز در اين) دهد از مني را تشكيل مي
مي. محدوده قرار دارند توان پس

از: گفت  ميان صلب مرد به مني
ـ تناسل امر عنوان يك مركز عصبي

و ترائب او به عنوان  ـ كننده
هاي عصبي مأمور به اجرا، رشته

و قرقوز،(» شوند خارج مي دياب
).، با تلخيص32همان، 

بنابراين با توجه به كتب لغت،
و ديدگاه  دانشمندان نظرات مفسران

به معناي» صلب«توان گفت مي
عنوان يك مركز پشت مرد، به 

و  دو» ترائب«عصبي، به معناي بين
استخوان ران است كه كنايه از 

پس دستگاه تناسلي مرد مي باشد،
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و ترائب« آيه با نظرات» صلب
شناسي همخواني دانشمندان جنين

مي. دارد را اما آيا اعجاز«توان آن
: دانست؟ در پاسخ بايد گفت» علمي
و خروج مني از بدن انسان مسئله ،

و دو دستگاه تناسلي كه بين پشت
استخوان جلوي بدن است، تا 
حدودي براي بشر حس كردني بوده 

توان است، لذا آيه ياد شده را نمي
در رديف اعجاز علمي قرآن 

اشارات«دانست، بلكه بايد آن را از 
(شمرد» علمي قرآن رضايي.

اصفهاني، پژوهشي در اعجاز علمي 
).457ـ 2/445قرآن، 
بته برخي معاصران قبل از ال

طوطي«عبدالكريم سروش در مقاله 
و زنبور،(»و زنبور سروش، طوطي

و ترائب)ش1387ارديبهشت  صلب
و دين  را از مصاديق تعارض علم

داند كه برگرفته از فرهنگ اعراب مي
است، اما با توجه به مطالب گذشته 
روشن شد كه مطالب قرآن مطابق 

و مطالب علوم  .روز استواقعيت

و علوماتعارض ادع يي بين قرآن
 پزشكي

و دين كه تعارض علم سالهاست

به مناقشه اي جدي بين دانشمندان
كه وجود آورده است، به گونه اي

و يهودي  برخي دانشمندان مسيحي
اين تعارض را نوعي بن بست 

و براي آن نيز توجيه ناميده هاي اند
اند، از جمله فراواني ارائه كرده

و: ينكها پيامبران بشر بودند
از. معلوماتشان هم بشري بود آنان

بر علوم زمانه بهره مي و وحي بردند
آنها نوعي الهام بود؛ نه الفاظ الهي 

قائمي نيا، علي رضا،:به.ك.ر(
و افعال گفتاري اين تفكر) وحي

و قرآن را نيز  بعدها عموميت يافت
هم. شامل شد بر اين اساس قرآن
و برگرفته حاصل تجر به پيامبر اسالم

و فرهنگ  و علوم از معلومات
با اينكه: براي مثال. اعراب است

ولي، ديوانگي يك بيماري است
» بر اساس فرهنگ صدر اسالم«قرآن 

 علت اين بيماري را لمس شيطان
ش(داند مي ؛26/45مجله معرفت،

و فرهنگ زمانه، خرمشاهي، قرآن
ا)5 بينات، :ندبرخي ديگر گفته

يكي از نقاط ناسازگاري ظواهر
قرآن با علوم بشري اين است كه در 

را، 275سوره بقره، آيه  ديوانگي
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و قرآن معلول مس شيطان مي داند
آن را بر اساس اعتقادات خرافي 

سروش، بشر(اعراب برگرفته است 
).26/2/1386و بشير، كارگزاران،

و بررسي  نقد

و اثرات خداوند در مذمت ربا
:د آن مي فرمايدب

Gَّإِال يقُومونَ الَ الَّذِينَ يْأكُلُونَ الرِّبا
مِنَ  يتَخَبطُه الشَّيطَانُ يقُوم الَّذِي كَما
مِثْلُ عيا الْبإِنَّم قَالُوا مبِأَنَّه ذلِك سالْم

وحرَّم الرِّبا  عيالْب لَّ اللّهأَحو فَمن الرِّبا
م هاءىجفَانْتَه مِن ربهِ ما وعِظَةٌ فَلَه

ادع ومنْ إِلَى اللّهِ رُهأَمو لَفس
فِيها مالنَّارِ ه ابحأَص فَأُولئِك

كه«؛)275بقره(Fخَالِدونَ كسانى
خيزند مگر خورند، بر نمى ربا مى

همانند برخاستن كسى كه شيطان بر 
سر(اثر تماس، ديوانه  ش)و آشفته

كه. كرده است اين، بدان سبب است
معامله فقط همانند«: آنان گفتند

را».رباست و حال آنكه خدا معامله
و ربا را حرام نموده حالل كرده،

و هر كس پندى از جانب. است
و به(پروردگارش به او رسد

از(پايان دهد، پس آنچه) رباخوارى
) بدست آورده(گذشته) سود در

و كارش با فقط از آنِ اوست؛
و كه]لى[خداست؛ به ربا[كسانى

باز گردند، پس آنان اهل] خوارى
[آتشند .»آنان در آنجا ماندگارند]و.

نفي فرهنگ خرافي عرب جاهلي
:در قرآن

 قرآن به صراحت فرهنگ خرافي
و طرد مي و وحي اعراب را نفي كند

الهي را خالي از هر نقص، تعارض، 
و باطل مي :داند اختالف

Gَالو يديهِ مِن بينِ الَ يأْتِيهِ الْباطِلُ
حمِيدٍ حكِيمٍ مِنْ تَنزِيلٌ خَلْفِهِ Fمِنْ

؛)42/ فصلت(
و« كه باطل از پيش روى آن

آيد؛ پشت سرش به سراغ آن نمى
اى از جانب فرو فرستاده) زيرا اين(
.»فرزانه ستوده است) خداى(

و و باطل قرآن جدا كننده حق
/ طارق( بيان خود جدي است در
و هوس).13-14 از روي هوي

و)3نجم،(سخن نگفته است 
و بعضي از اعراب را توبيخ مي كند

به دنبال احكام جاهليت: مي گويد
هستيد، با اين كه احكام خدا را رها 

بر اساس اين).50/ مائده(ساختيد 
داليل درون قرآني، اين كتاب نه 
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د جاي داده فرهنگ خرافي را در خو
راو نه دانش افسانه و باطلي اي

و  پذيرفته است وگرنه سخن حق
.شود معجزه بودن قرآن بي معنا مي

هايي از نفي فرهنگ عرب نمونه
كشتن: جاهلي عبارت است از

،)59ـ58/ نحل(نوزادان دختر 
،)28/ اعراف(طواف بدون لباس

و تفاخر كشتن،)1/ تكاثر(تكبر
خ ) 151/ انعام(اطر فقر نوزادان به
شفاعت)4/ احزاب(پسرخوانده

شيطان پرستي)18/ يونس(بتها 
)24/ جاثيه(ماديگري)60/يس(

/ بقره(شريك قائل شدن براي خدا
نساء(تعدد نامحدود زوجات) 165

/ نساء(ازدواج با نامادري)10/ 
دوري جستن از زنان در حال) 22

...و) 222/ بقره( قاعدگي 

:مفهوم شناسي شيطان، خبط، مس

از ماده شاط يشيط» شيطان«واژه
و شدت غضب  به معناي هالكت

) اين ماده طرفدار كمي دارد(است 
يا)»شيط«ابن اثير، نهايه، ذيل ماده(

 به معناي دور از ماده شطن يشطن
و) دور شدن از خير(شدن خبيث

ابن منظور، لسان( پست است

 ذيل واژه العرب، راغب، مفردات،
و ). شيط و به هر موجود سركش

يا، متمرد، اعم از انسان جن،
. جنبندگان ديگر اطالق مي شود

و) اسم جنس(شيطان اسم عام
است؛ همو) علم(ابليس اسم خاص
و7كه حضرت آدم  را فريب داد

اكنون با ياران خود انسانها را
و گمراه مي كند  مكارم،(وسوسه

ت1/191همان،  هراني، علي؛ رجائي
و شيطان، در)46 رضا، جن ، لذا

و جن قرآن واژة شيطان به انسان
جعلْنَاG: اطالق شده است كَذلِكو

عدواً شَياطِينَ الْإِنْسِ نَبِي لِكُلِّ
و اين چنين؛)112/ انعام(.Fواْلجِنِّ

براى هر پيامبرى، دشمنى از
و) شيطان صفت(شرورهاى  انسان
د »اديمجنّ قرار

70واژه شيطان به صورت مفرد
و جمع در18) شياطين(بار  بار

ماهيت شيطان. قرآن آمده است
شيطان. همانند جن، از آتش است

تكليف، شعور، عقل، اراده،، اختيار
و ولد دارد .زاد

و شيطان مفهوم گاهي جن
و شامل نفس اماره،  وسيعي دارند
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و لذت قواي واهمه، تخيل نفساني
و انسانهاي دنيوي،  حشرات موذي
و دست داده، زين(شوندمي... فاسد
و شيطان، العابدين، گاهي).46 جن

براي. نيز به معناي ميكرب مي آيد
: فرمايدمي7مثال حضرت علي

و دستگيره« از بخش شكسته ظرف
آن آب نخوريد، زيرا شيطان به روي 
و بخش شكسته ظرف  دستگيره

افي،ك كليني، اصول(» نشيند مي
گاهي به انسانها شيطان ). 6/385

شود، مثالً صفت هم گفته مي
زياد«: فرمايدمي7حضرت علي

او! ابن ابيه  از معاويه بترس، زيرا
خ(» شيطان است ).44نهج البالغه،

ابن(خبط به معناي ضرب شديد
به) منظور، همان، واژه خبط و مس

مس(معناي جنون . باشدمي) همان واژه
ميراغب آن .داند را كنايه از جنون

بر انسان  چگونگي استيالي شيطان

و بعضي تصور مي كنند كه شيطان

توانند بر انسان تاثير فيزيكي جن مي
شاهد آنها همان. مستقيم داشته باشند

) لمس شيطان( سوره بقره 275آيه 
است، اما با بررسي آيات ديگر به

پي بي .بريممي پايه بودن اين كالم

مياز كه آيات قرآن استفاده شود
و فتنه  شيطان در انسان وسوسه
و تفكرش نفوذ و بر انديشه  ايجاد

كند وراه گمراهي را به وي نشان مي
:دهد به اين آيات توجه كنيد مي

Gماهطَانُ فَأَنسالشَّي هِملَيع استَحوذَ
أَالَ  حِزْب الشَّيطَانِ أُولئِك ِذْكرَ اللَّهِ

Fحِزْب الشَّيطَانِ هم الْخَاِسرُونَإِنَّ
شيطان بر آنان«؛)19/ مجادله(

و ياد خدا را از ياد آنان  مسلّط شده
آگاه باشيد. برد؛ آنان حزب شيطانند

.»كه حزب شيطان فقط زيانكارند
Gفِي كَالَّذِي استَهوتْه الشَّياطِينُ

همانند«؛)71/ انعام(Fالْأَرضِ حيرَانَ
و(ها او را به سقوط سى كه شيطانك

در كشانده) گمراهى اند، در حالى كه
».زمين سرگردان است

Gإِلَى لَيوحونَ وإِنَّ الشَّياطِينَ
ائِهِملِيأَوF)و قطعاً«؛)121/انعام

به سوى) صفت شيطان(شرورهاى
دوستانشان اشاره سريع پنهانى 

.»كنند القاء مى
Gُطَانقَالَ الشَّيرُ إِنَّ والْأَم ا قُضِيلَم

دتُّكُمعوو اللَّه وعدكُم وعد الْحقِّ
مِن  علَيكُم لِي كَانَ فَأَخْلَفْتُكُم وما
لِي  تُمبَتجفَاس تُكُموعإِلَّا أَن د سلْطَانٍ
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ابراهيم(Fأَنفُسكُمولُوموا فَالَتَلُومونِي
كه كار شيطان، هنگامى«و؛)22/ 

در حقيقت،«: گويد پايان يافت مى
و  خدا وعده حق به شما وعده داد؛

و]من[ با]لى[به شما وعده دادم،
و براى من هيچ شما تخلّف كردم؛
تسلّطى بر شما نبود، جز اينكه شما 

و  مرا] درخواست[را فرا خواندم،
و  مكنيد، پذيرفتيد، پس مرا سرزنش

.»خودتان را سرزنش كنيد
سان برتر از آن است كه ان

موجودات نامرئي دخالتي در وجود او 
طباطبايي، همان، ذيل(داشته باشند 

و اشرف) آيه و دخالت غير با اختيار
.مخلوقات بودن او سازگاري ندارد
شياطين به همتايان انسي خود

و زماني تلقينات اغواگرانه القا مي كنند
:گويند كه كار از كار بگذرد، مي

Gمإِلَّا و سلْطَانٍ مِن علَيكُم لِي اكَانَ
تُمبَتجفَاس تُكُموعلِي أَن دFابراهيم(؛ /

و براى من هيچ تسلّطى بر شما«) 22
و نبود، جز اينكه شما را فرا خواندم،

.»مرا پذيرفتيد]درخواست[
همچنين جنيان كه هم جنس

توانند تاثير شياطين هستند، نمي
ب و چنين اثري مستقيم داشته اشند

. شود از آيات قرآن نيز استفاده نمي
معرفت، محمد هادي، الشبهات(

در نتيجه ). 237ـ 235والردود، 
و فيزيكي شيطان آسيب رساني مستقيم

 هاي زشت او سبب ندارد؛ بلكه دسيسه
مي سرگرداني گرددو اختالالت رواني

معرفت، همان؛ طباطبايي، همان،(
2/431.(

 ري قرآن از ابزار گفتگوبهره گي

 خداوند براي انتقال قوانين خود
تا ابزارهاي مادي را به كار مي گيرد

گوش مخاطبان را با كالم خود آشنا 
سازد، مثالً انتخاب پيامبر از جنس 

به)110/ كهف(بشر  ، انزال قرآن
و بهره) 195/ شعراء(زبان مخاطبان

تشبيهات،: گيري از ابزارهايي مانند
الت، كنايه براي اين است كه تمثي

و قوانين فرا بشري  مطالب وحياني
. را در قالب فهم مردم بيان كند

گوي مخاطبانو استفاده از ابزار گفت
نشانه متاثر شدن از فرهنگهاي آنها 
نيست، بلكه موجب ارتباط بين 
و مردم است تا خدا با بهره  پيامبران
و و تشبيهات ... گيري از مثالها

و انتقال دهد حقايق دي ن را تفسير
رضايي، حسن رضا، بررسي شبهات(
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و فرهنگ زمانه، ).107ـ97قرآن

و از علل اختالالت رواني افسردگي
 منظر علم

و ديوانگي از همان افسردگي
ابتداي تاريخ همراه انسان بوده 

 سال قبل از ميالد 450بقراط. است 
و مالنكوليا را براي اصطالح مانيا

الالت رواني به كار برد توصيف اخت
 cornelius(و كورنليوس سلسول 

celsus(سال قبل از 100حدود 
ميالد اين بيماري را ناشي از صفراي

ژول فالره در سال. سياه معرفي نمود
 foliea(م جنون ادواري 1854

circulaire (و ژول. را معرفي كرد
بايا دژه فرانسوي، جنون دوشكلي را

ايران نيز از در طب قديم.شرح داد
اين بيماري با نام ماليخولياياد شده 

9 افسردگي، آذين، گيري، رزم(است 
امروزه عامل بسياري از اين)10ـ

اختالالت اين سيستم شناخته نشده 
و(است  انجمن پزشك بريتانيا، مغز

).33اعصاب، 
و براي اختالالت رواني

علتهاي) جنون عرفي(افسردگي 
به مختلفي را برشمرده اند كه برخي

و برخي  اعصاب انسان برمي گردد

و روان سندرم: مانند. ديگر به روح
،)48 همان،(خستگي مزمن 
،)54/ همان(جراحات وارده بر سر

(اپي لپسي(صرع ،)67/ همان)
(آنسفاليت( التهاب مغز ،)80/ همان)
، الزايمر)82/ همان(آبسه مغزي

و ژنتيك)108همان،( مرز(، وراثت
، تغييرات)25گيري، آذين، همان،

ناخوشايند در زندگي، مشكالت
مالي، مشكالت عاطفي، مشكالت 

و اضطراب  همان؛(جنسي، استرس
با:به.ك.ر اميني، مطهره، آشنايي

.و) بيماريهاي رواني ... 

و ديوانگي از نگاه رابطه لمس شيطان
 مفسران

آيه قرآن به صورت مستقيم
ى كه ربا كساناشاره دارد كه 

 مگر مانند،خيزند خورند، بر نمى مى
برخاستن كسى كه شيطان بر اثر

سر(اش تماس، ديوانه ش)و آشفته
) 275بقره،(.كرده است

مفسران در تفسير اين آيه
احتمالهاي زيادي را به شرح زير 

:اند مطرح كرده
به.1 برخي عوامل ديوانگي را

.2مادي.1: اند دو نوع تقسيم كرده
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وسوسه شيطان عامل(غير مادي
مرحوم آيه اهللا ). تاثير رواني منفي

سه;طالقاني  در تفسير آيه ياد شده
:كند احتمال را نقل مي

و دچار بيماري) الف ديو زدگي
و اختالالت رواني شدن .صرع

ميكروبي كه در مراكز)ب
.عصبي انسان نفوذ كند

و انگيزنده)ج منشاء وسوسه
و تمنيات .اوهام

از اين سه احتمال آنچه بر
حسب ظاهر كالم، مورد قبول 
و به گواه  مرحوم طالقاني است
عبارتهايي كه قبل از احتمال ياد شده 
آورده است، همان احتمال سوم 

: ايشان مي فرمايد. است
چون رباخوري، انحراف از مسير«

و انساني است رباخور دچار  طبيعي
و آشفتگي خبط زدگي در انديشه
بد ...شود مي و و خوي كينه جويي

انديشي نسبت به مردم نيز در او
در هر حال پيوسته ...شود راسخ مي

و آشفتگي به سر مي برد  در نگراني
در. پيچدو به خود مي اين حاالت

و  و حركات چشم و گفتار كردار
و پايش نمايان است  طالقاني،(دست

).253ـ 2/252پرتويي از قرآن، 
م كارم شيرازي بعد از آيت اهللا

را«: فرمايد نقل احتمالها؛ مي ديوانگي
يكي: توان تصور كرد به دو گونه مي

جسماني كه بر اثر عوامل مادي 
كه. است و معنوي ديگري روحي

آنان. متاثر از عوامل غير مادي است
كه رباخورند گرفتار ديوانگي روحي 

آن مي هاي ها وسوسه شوندكه مشوق
ازچه.شيطاني است  جنوني باالتر

و حرص به مال ديگران كه  طمع
و اضطراب دائمي به  تشويش روحي

).2/201مكارم، همان،(همراه دارد 
برخي ديگر نسبت دادن.2

ديوانگي به شيطان را نوعي مجاز 
مرحوم طبرسي معتقد است. دانند مي

كه آيه براي حاالت برخي از مردم 
مي در : كند روز قيامت است واضافه
كند، يطان انسان را ديوانه نميش

و اختالالت رواني بر اثر  ديوانگي
و در آن  و صفراء است غلبه سودا

و هنگام عقل انسان ضعيف مي شود
و اگر شيطان در او وسوسه مي كند

ديوانه سازي به شيطان نسبت داده 
طبرسي،(شده، از باب مجاز است 

 ). 3/179همان، 
در ميان عرف هم مشهود است
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وك ه به كساني كه از حالت عادي
زاني،: معقول خارج مي شوند، مانند

و مي...قاتل، دزد . دهند لقب ديوانه
اين به معناي ديوانگي جسمي
نيست، بلكه به معناي غرق شدن در 
و نفوذ شيطان در وجود اوست .گناه

يك.3 بعضي از مفسران در حد
كه ممكن است اند احتمال پذيرفته
ج و جن علل برخي از نونها شيطان

: فرمايدمي;عالمه طباطبايي. باشد
آن چه آيه بر آن داللت دارد،
بيش از اين نيست كه دست كم 
بعضي از جنونها مستند به مس جن 
و استناد جنون به عللي چون  است
شيطان، موجب ابطال علل طبيعي 
نيست، بلكه علل طبيعي در طول 

اند؛ نه در عرض آنها علل غير طبيعي
) 2/574طباطبايي، همان،(

: فرمايد مكارم شيرازي هم مي
و هيچ بعيد نيست كه بعضي از كارها

اعمال نادرست، شيطان در شخص 
).2/272مكارم، همان،(اثر بگذارد 

و جن در فرض دخالت شيطان
و رواني  و اختاللهاي عصبي جنون
با استناد آن به اسباب طبيعي منافات 

ا سباب غير طبيعي ندارد، زيرا تاثير

و  در حوادث طبيعي در طول اسباب
. علل طبيعي است؛ نه در عرض آنها
چنانكه تاثير اراده الهي در پيدايش
حوادث طبيعي به همين شيوه است 
و علوم تجربي داراي حق اثبات 

اهللا(است، نه داراي حق نفي آيت
سبحاني، جعفر، مقاله پاسخ دوم به 

ش  ، 183سروش، افق حوزه،
25/12/1386.(

: فرمايدميو عالمه تعبير زيبايي دارد
مراد از مس شيطان، حركات
و  نامنظم جن زدگان درحال بيهوشي
بعد از آن نيست؛ بلكه غرض آيه 
اين است كه افعال رباخوار افعال 
اختياري است كه از اعتقاد غلط سر 

رفتار او در مورد امر معاش. زند مي
كهو زندگي به رفتار ديوانه مي ماند

. دهد خوب را از بد تمييز نمي
)طباطبايي، همان، ذيل آيه(

كه.4 برخي ديگر معتقدند
شيطان در آيه به معناي ميكرب 

و است كه در انسان نفوذ مي كند
و بيماري  سبب آشفتگي روحي

و ديوانگي مي . باشد اعصاب
/ طنطاوي، تفسير الجواهر، ذيل بقره(

). شطن؛ قرشي، همان، ذيل واژه207
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شيطان بر انسان : حاصل سخن
او. تسلط ندارد تا او را ديوانه كند

و اغوا مي در تنها وسوسه و آنچه كند
آيه مطرح شده، حاالت ديوانه است 

و بد را تشخيص نمي . دهد كه خوب
به كساني كه آيه را معارض با

آيه: گفت دانند، بايد علم مي
و به عبارت  احتماالت فراواني دارد

و ديگ ر، فهم آيه مشكل است
توان براي آن تفسير قاطعانه نمي

از سوي ديگر. روشني ارائه داد
و تجربه  علوم بشري پيرامون حس

و از تاثيرات ماوراء نظر مي دهد
و انسان عاجز  طبيعت بر طبيعت

مي. است توان گفت كه علم حداقل
.در اين زمينه ساكت است

خالصه اينكه درباره آيه متشابه كه
و  هنوز تفسير قطعي از آن ارائه نشده
علم هم درباره آن به نتيجه نرسيده 

توان گفت در تضاد است، چگونه مي
و از علوم باطل  با علوم بشري است

.اعراب اقتباس كرده است

 توضيحات

 172در سوره اعراف، آيه]1[
و چنين نيز به منشاء مني اشاره دارد،

مِنوإِذْ أَخَذَ رب«: آمده است ك
ذُريتَهم آدم بنِي ورِهِمظُه و«؛»...مِن

هنگامى را كه پروردگارت)كن ياد(
)و صلب(از فرزندان آدم، از پشت 

.»برگرفت شان، نسل آنان را
او]2[ و روي مني از ميان پشت
شود، با توجه به هيجاناتميخارج

مني از تمام: توان گفتميكل بدن،
تفسير نمونه،(ودشميبدن خارج

مكارم، همان، ذيل آيه؛ كل بدن بين 
و پشت واقع شده  استخوان سينه

).طباطبايي، همان، ذيل آيه(است 
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 منابع
قرآن كريم با ترجمه دكتر محمد علي.1

و همكاران، انتشارات  رضايي اصفهاني

.دارالعلم

در.2 و نقش آن آلدوميدي، علوم اسالمي

رضا تحوالت علمي جهان، محمد 

و علوي، انتشارات قدس  شجاعي، رضوي

.1371رضوي، مشهد، 

ابن منظور، لسان العرب، انتشارات.3

چ 1991دارالفكر، بيروت،  .1م،

ادوارد براون، طب اسالمي، مسعود.4

و نشر كتاب،  رجب نيا، انتشارات بنگاه

چ 1337تهران،  ،1.

اديب، محمد حسين، كتاب پزشكي قانوني،.5

چ شركت سهامي .4 چهر، تهران، بي تا،

طب.6 و اسماعيل پاشا، عبدالعزيز، اسالم

تا جديد، غالمرضا .سعيدي، انتشارات برهان، بي

رزم گيري آذين، افسردگي، انتشارات.7

چ 1385حيان، تهران،  ،1.

الحويزي، عبدالعلي العروسي، نورالثقلين،.8

.ق1383 العلميه، قم لمطبعةا

ان موجود ناشناخته، الكيس كارل، انس.9

بي تا،  .1354ترجمه از دبيري، اصفهان،

الگودسيريل، تاريخ پزشكي ايران،. 10

.ترجمه، باهر فرقاني، اميركبير، تهران

اميني، مطهره، افسردگي، آشنايي با.11

چ1386هاي رواني، حيان، تهران، بيماري ،2.

اهتمام، احمد، فلسفه احكام، چاپخانه. 12

.ش1344ان، اسالم، اصفه

بسام دفضع، الكون واالنسان بين اسالم. 13

بي الشام، بيمطبعةوالقرآن،  .تا جا،

بوكائي، موريس، مقايسه اي بين تورات،. 14

و علم، ذبيح اهللا دبير، نشر  و قرآن انجيل

.1365فرهنگ اسالمي، تهران، 

وبي. 15 آزار شيرازي، عبدالكريم، گذشته

چ 1349يي، قم، آينده، انتشارات طباطبا .2 ش،

وبي. 16 آزار شيرازي، عبدالكريم، قرآن

چ  بي تا بي جا، .2طبيعت،

بيضوضي، عباس، كليات پزشكي، دانشگاه. 17

چ 1377پزشكي، همدان، علوم ،1.

نژاد، رضا، اولين دانشگاه آخرين پاك. 18

و بنياد فرهنگي  پيامبر، مكتب اسالميه

چ 1363شهيد، تهران،  ،1.

در. 19 تقي زاده، سيد حسن، تاريخ علوم

.1379اسالم، فردوسي، تهران، 

توماس النگمن، رويان شناسي، دكتر. 20

و شكور، شركت سهامي چهر،  بهادري

چ 1370 ،6.

حاجبي، محمد حسين، پزشكان خودتان. 21

چ 1378باشيد، نشر ثالث، تهران،  ،1.

حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل. 22

 رباني شيرازي، فرهنگ الشيعه، تصحيح

چ 1374اسالمي، تهران، ،7.

و. 23 دست داده، زين العابدين، جن

نژاد، شيطان، مجتمع هنري شهيد مصلي

.ش 1377جهرم، 

در. 24 و قرقوز، طب دياب، عبدالحميد

.قرآن، چراغي، انتشارات حفظي، تهران، بي تا
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راغب اصفهاني، ابوالقاسم، الحسين بن.25

امحمد، مفردات  لمكتبة في غريب القرآن،

.ش1332الرضويه، تهران،

و. 26 رجائي تهراني، علي رضا، جن

.1375شيطان، نبوغ، قم، 

رجحان، محمد صادق، بافت شناسي. 27

انساني پايه، انتشارات چهره، تهران، 

چ 1370 ،10.

هاي تندرستي رضايي، حسن رضا، آموزه. 28

چ 1384در قرآن، عطرآگين، قم،  ،1.

و فرهنگ. 29 رضايي، حسن رضا، قرآن

و پژوهش هاي حوزه زمانه، مركز مطالعات

چ 1383علميه قم،  ،1.

رضايي اصفهاني، محمد علي،. 30

پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، مبين، 

چ 1382رشت،  ،4.

رضايي اصفهاني، محمد علي،. 31

درآمدي بر تفسير علمي قرآن، انتشارات 

چ1365اسوه، قم،  ،1.

رضايي، حسن رضا، بررسي شبهات قرآن. 32

.1383 زمانه، مركز مطالعات، قم،و فرهنگ

زرين كوب، عبدالحسين، كارنامه. 33

.1380اسالم، اميركبير، تهران، 

هاي علمي زماني، مصطفي، پيشگويي. 34

.قرآن، پيام اسالم، قم

در. 35 سرمدي، محمد تقي، پژوهشي

و درمان جهان، انتشا رات تاريخ پزشكي

. مجله12سرمدي، تهران، 

شريف، عدنان، من علم الطب القرآن،. 36

چ 1995بيروت، دار علم مالبين،  .2 م،

بي. 37 شيرازي، احمد امين، اسالم پزشك

چ 1375دارو، انتشارات اسالمي، قم،  ،7.

شيرازي، نيازمند، اعجاز قرآن از نظر. 38

.علوم امروزي، چاپ ميهن

و صداقت، سيد علي. 39 اكبر، كتاب قرآن

چ  .1ديگران، انتشارات روح، قم،

از. 40 صرفي، محمد تقي، تمدن اسالمي

زبان بيگانگان، نشر برگزيده، تهران، 

چ 1374 ،1.

پرتوي از قرآن، شركت طالقاني،. 41

ش،1348سهامي انتشار، تهران، 

طباطبايي، محمد حسين، تفسير. 42

علمي الميزان، ترجمه نوري همداني، بنياد 

.1366و فكري عالمه، قم، 

طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان،. 43

چ 1395مكتبه االسالميه، تهران،  .5 ق،

تا. 44 . طنطاوي، تفسير الجواهر، دارالفكر، بي

عالمه مجلسي، محمد تقي، بحار االنوار،. 45

.ق1385 االسالميه، تهران،ةبلمكتا

هاي فوائد سزگين، تاريخ نگارش. 46

.1380ربي، تهران، پزشكي،ع

و افعال، قائمي نيا، علي رضا. 47 وحي

.ق1402گفتاري، معارف اسالمي، قم، 

قرشي، سيد علي اكبر، قاموس قرآن،. 48

.تهران، دارالكتب االسالميه

كالين، انان، تاريخ علم كمبريج،. 49

.1366ترجمه حسن افشار، تهران، 

هاي كريمي يزدي، حسن، شگفتي. 50
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بيپزش .تا كي در قرآن، تهران،

كليني، محمد بن يعقوب، ترجمه. 51

اي، انتشارات اسوه، قم، اصول كافي، كمره

چ 1375 ،3.

و اعصاب،. 52 گروهي از پزشكان، مغز

انجمن پزشك بريتانيا، منصوره داوري، 

چ اول1382انتشارات امامت، مشهد،  ،.

و دين،. 53 مجله پژوهش حوزه، طب

، سال پنجم، معاونت17ـ18شماره 

.پژوهشي حوزه علميه قم

محدث خراساني، احمد، راز خلقت انسان. 54

.1378در قرآن، مؤسسه امام المنتظر، قم، 

معرفت، محمد هادي، الشبهات. 55

1382، والردود، موسسه التمهيد، قم

محمدي ري شهري، محمد، احاديث. 56

.طبيه، انتشارات دارالحديث، تهران

ي، حسن، التحقيق في كلمات مصطفو. 57

و ارشاد،  قرآن الكريم، وزارت فرهنگ

.1371تهران، 

معرفت، محمد هادي، آموزش علوم قرآن،. 58

چ 1371سازمان تبليغات اسالمي، قم،  ،1.

معرفت، محمد هادي، التمهيد،. 59

.ش1377انتشارات التمهيد، قم، 

نمونه، تهران، مكارم شيرازي، ناصر، تفسير. 60

چ 1371رالكتب االسالميه، دا .26 ش،

مكارم شيرازي،ناصر، در جستجوي.61

.خدا، انتشارات نسل جوان، قم

نجفي، گودرز، مطالب شگفت انگيز. 62

.قرآن، نشر سبحان، تهران

نجم آبادي، محمود، تاريخ طب ايران. 63

.ش. 1366پس از اسالم، دانشگاه تهران، 

يف، نجم آبادي، محمود، دوران تال. 64

تصنيف كتب طبي در تمدن اسالمي، 

.ش.ه1375انتشارات دانشگاه تهران، 

نهج البالغه، با ترجمه آقاي. 65

.انتشارت بنياد نهج البالغه،دشتي

نيكبخت نصر آبادي، علي رضا،. 66

استعانت از قرآن كريم در شفاي جسماني، 

چ 1378نشر قبله، تهران،  ،1.

و واليتي، علي اكبر، پويايي. 67  فرهنگ

تمدن اسالمي در ايران، وزارت امور

چ 1382خارجه، تهران،  ،1.

و زنبور،. 68 سروش، عبدالكريم، طوطي

.به آيت اهللا سبحاني1387نامه ارديبهشت 

و بشير، نامه. 69 سروش، عبدالكريم، بشر

.به آيت اهللا سبحاني26/12/86

سروش، عبدالكريم، گفتگو با ميشل. 70

.هلند هوبينگ، 


