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  هاها  رويكرد علمي به قرآن،  ضرورتها و چالشرويكرد علمي به قرآن،  ضرورتها و چالش

  

  علي نصيريدكتر 

  علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالميت ئعضو هي

  

  چكيده

» رويكرد علمي به قرآن«در اين مقاله 
نخست . از سه زاويه بررسي شده است

 مختلف، ضرورت اين  با بر شمردن ادله
  .رويكرد  بازشناسانده شده است

ادوار روي آوردن از زاويه دوم 
پنج دوره در مسلمانان به تفسير علمي 

عصر . 3عصر ترجمه،  .2عصر نزول، . 1(
دوران . 4تعميق مطالعات تفسيري، 

  به  صورت )دوران معاصر. 5رنسانس  
  .ستا  گذرا مورد بررسي قرار گرفته

اي به آسيبها و چالشهاز زاويه سوم 
و دو آسيب شده رويكرد توجه اين 

د تفريطي به آيات علمي رويكر .1(

) گرايي در رويكرد علمي به قرآن افراط .2
  1 .باز كاوي شده است

قرآن، علم، اعجاز  :ها كليد واژه
  .علمي، رويكرد علمي

                                                      

  :ايميل نويسنده -1

com.yahoo@nasiri_Aliinfo  
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  مقدمه

 قرآن؛. 1(سه كتاب در تدبر به قرآن 
/ ذاريات (كتاب طبيعت؛. 2) 24/محمد(
) 21/ ذاريات  (كتاب نفس آدمي. 3) 20

  .استكرده تأكيد 
توان كتاب  طبيعت و نفس را مي

. تكوين و قرآن را كتاب تشريع ناميد
به مهم ترين آرمان قرآن از دعوت 

در اين سه كتاب و تدبر نگريستن 
بازشناخت عظمت، ربوبيت و رحمت 

كه  دهند  نشان مياين آيات . الهي است
قرآن، هستي و وجود انسان تجّلي اسماء 

 اند و خداوند از قجمال و جالل ح
  .است ها خود را شناساندهرهگذر اين كتاب

هيافت ر ،با پذيرش چنين حقيقتي
هاي علمي به معناي عام  ها و گزاره آموزه

 انكارناپذير )آيات العلوم(كلمه در قرآن 
جانبه را  بررسي همهالبته است كه 

  .طلبد مي
  :گويد طنطاوي مي

 آيه در مـورد     750در قرآن بيش از     «

لي كه آيـات    علوم مختلف هست؛ در حا    

فقهي قرآن كه در آنها بـه صـراحت بـه           

، بيـشتر از     مباحث فقهي پرداختـه شـده     

طنطاوي، الجواهر فـي    (»  آيه نيست  150

  ).3/ تفسير القرآن 

باري، از نظر طنطاوي در قرآن حدود 
در زمينه احكام و فقه صريح آيه  150

آمده و با اين حال بيش از هزار سال 
 مفسران موماهتمام عاست كه افزون بر 

در تفاسير ترتيبي به اين آيات ، تفاسير و 
اي براي بازكاوي و بازشناسي  آثار ويژه

از سويي ديگر . آنها نگاشته شده است 
 آيه در زمينه علم و 750ن بيش از  در قرآ
 اما با ،هاي علمي انعكاس يافته آموزه

كمال شگفتي كمترين اهتمامي در اين 
  .شود زمينه ديده نمي

 اين حقيقتي است تلخ و در باري،
عين حال هشداردهنده، كه ما را به 

آوري علمي مبتني بر مباني و قواعد  روي
متقن براي فهم و تفسير آيات علمي 

  .خواند مي خداوند فرا
مقصود از علم، علوم تجربي به 
معناي عام در برابر علوم متافيزيكي است 

. 1: شود كه خود به دو شاخه تقسيم مي
فيزيك، كيهان : عي، شاملعلوم طبي

علوم انساني، . 2... شناسي، پزشكي و 
روانشناسي، جامعه شناسي، : شامل

  ... .اقتصاد، علوم سياسي و 

  ضرورت رويكرد علمي به قرآن

رويكرد علمي به قرآن به معناي 
استخراج آيات علمي، بازكاوي چند و 
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چون داللت رساني آنها، همساني يا عدم 
تاوردهاي علمي، از همساني آيات با دس

چهار جهت ضرورت داشته و امروزه از 
اين . اهميت بسيار برخوردار است

  :جهات عبارتند از

آيات مدلولهاي ضرورت بازشناسي . 1

  علمي

در اين كه قرآن مستقيم يا اشاري  يا 
نظران گذرا  به تعبير برخي از صاحب

) 6 / 6معرفت، التمهيد في علوم القرآن، (
مباحث علمي سخن به ها و  از گزاره

. وان روا داشتت ميان آورده، ترديد نمي
اي خدا يا آيات الهي قرآن آنجا كه نعمته

را براي پند دادن به آدميان و تقويت 
 ،شمرد فيزيكي آنان  بر ميفراباورهاي 

ها در زمينه آفرينش  شماري از آموزه
كيهاني، دگرگونيهاي ها و زمين، نآسما

 جاذبه، اسرار ها، گردش سيارات و ستاره
كوهها و درياها، حيات جانوري و 

را بر ... آفرينش انسان و چگونگي 
افزون بر اين ، قرآن در . شمرده است
طب،  چون هاي علوم  ساير حوزه

شناسي، جامعه شناسي، اقتصاد،  روان
هاي بسيار كارآمدي  آموزه... مديريت و 

از اين رو هر مفسري . ارايه كرده است 
از بايد آيد،   اين آيات ميكه به سراغ
و با استفاده از بنگرد آنها به زاويه علمي 

مباني و دستاوردهاي قابل اعتماد علمي، 
اين دسته از آيات را مدلولهاي 
  .بازشناساند

خاطر اهتمام ه روش تفسير علمي ب
كم و بيش مفسران به اين امر شكل 
گرفت و در ميان مناهج و مكاتب 

  :نك (.ه شدتفسيري به رسميت شناخت
عميد زنجاني، مباني و روشهاي تفسير 
قرآن؛ رضايي اصفهاني، منطق تفسير 

  )).2(قرآن 
آيا در روزگار ما كه علوم خود را 

حد و  محق به اظهار رأي در گستره بي
مرز هستي شناسي و انسان شناسي 

توان از كنار آيات علمي  داند، مي مي
 بدون اهتمام به اين كاوشها و دستاوردها

به عنوان مثال هيچ مفسري و ! گذشت؟
 ِفي الْأَرضِ  وأَلْقى«تواند از كنار آيه  مي

ِبكم اِسي أَن تَِميدوو آيه ) 15/ نحل(» ر
 »اللَّه الَّذِي رَفع السماواتِ بَِغيرِ عمدٍ تَرَوَنها«
 بدون اشاره به حركت وضعي )2/ رعد(

 ،و انتقالي زمين به دور خود و خورشيد
نقش كوهها در آرامش بخشي به اين 
حركت، و قانون جاذبه كه در كنار 

گريز از مركز به ثبات كرات  قانون
آسمانها انجاميده است، عبور كند يا 
بدون توجه به دستاوردهاي علمي در 
حوزه روانشناسي از كنار آياتي كه از  



20
 

 

 

ش
جال

و 
ها 

رت
رو

ض
ن، 

رآ
 ق
به
ي 

لم
 ع
رد

ك
وي
ر

 
 ها 
�  

نشاط يا افسردگي روحي، اضطراب يا 
 ميان آورده سخن به...  آرامش رواني و 

) نجاتي، قرآن و روانشناسي: ك.ر(
  ؟  بگذرد

امروزه آگاهي پيشين يا پسين از 
جزو لوازم نيز بايد دستاوردهاي علمي را 

 نه به اين معنا كه هر ؛تفسيري برشمرد
دان، فيزيكدان،   رياضيدمفسري باي

... شيميدان ، روانشناس ، جامعه شناس و
قبض  "باشد؛  چنان كه  مدافعان  نظريه

: ك.ر( "تئوريك شريعتبسط و 
سروش، قبض و بسط تئوريك  

بلكه به ؛ اند بر آن  پاي فشرده) شريعت
اين معنا كه الزم است هنگام برخورد با 
آيات علمي، دستاوردهاي علمي در آن 

 مورد بررسي قرار گيرد  تا  عرصه
تر از هر  آيات علمي روشنمدلولهاي 

  .زمان ديگر تبيين گردد
از اين د فسر چگونه بايكه م اين
 ،ها در تبيين آيات بهره جويد آموزه

پرسشي است بس مهم كه در ادامه 
  .نوشتار به بررسي آن خواهيم پرداخت

خاطر پيشگامي ه اثبات اعجاز قرآن ب. 2

  هاي علمي در آموزه

معناي ناتوان  ز ريشه عجز بهاعجاز ا
ابن : ك.ر(.  است انگاري يا ناتوانسازي

مبناي ). 58/ 9العرب، منظور، لسان 
براساس آن رسالت پيامبران اعجاز كه 
شود، اين است كه كار ارايه  اثبات مي

شده از سوي پيامبران از توان ديگران 
ظاهر مفهوم و كاركرد . استخارج 

اعجاز اين است كه ناتواني ديگران از 
كه  چنان. ارائه معجزه، ناتواني مطلق است

ا را به بشر هيچگاه نخواهد توانست عص
، شتر ماده   از صخره،اژدها تبديل كند

يا دهد، بيرون كشد، كور مادرزاد را شفا 
ادعاي با اين حال . مرده را زنده كند

قرآن مدعيان اعجاز علمي اين است كه 
در عصر نزول، از اسراري در حيات 
طبيعي، حيات جانوري و حيات انساني 

 كه آن روز و تا گذشت برداشتپرده 
ي بشر ناشناخته بود و امروزه ا براقرنه

اين امر . ها شناخته شده است براي انسان
نشان از آن دارد كه آورنده اين كتاب 
آسماني كه درس نيز نخوانده بود، تنها از 

اين  رهگذر اتصال به علم ازلي الهي، از
  .اسرار پرده برداشته است
  اينميزان سازگاري با صرف نظر از 

 ساختار مفهومي  از اعجاز علمي باحليلت
كه چنين پذيرفت اعجاز و معجزه، بايد 

ديگران رويكردي براي مسلمانان و 
 زيرا  هدف نهايي ،بسيار مفيد است

ا است هدايت و تربيت انسانهنزول قرآن 
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و اين هدف در مرحله نخست زماني 
 است كه فرا زميني بودن پذير تحقق

كتاب و نزول آن از سوي خدا اثبات 
  .گردد

از اعجاز علمي ديگر امروزه از سوي 
تر و  جذّاب وجوه اعجاز همه 

تأثيرگذارتر است، زيرا دستاوردهاي 
عصر تكنولوژي و ارتباطات ذهن انسان 

 استكرده از هر سو محاصره را  يامروز
شود  مي وقتي اعالم ي چنين فضايو در 

كتابي بس كهن در دست مردم است كه 
 از پانزده سده پيشگام تر از بشر،  پرده

  بر آنان تأثيره،بسياري از اسرار برداشت
  .گذارد مي

اثبات آسماني بودن قرآن در برابر . 3

  ديگر كتابهاي آسماني مورد ادعا

بررسي آيات علمي قرآن و ثمره آن 
يعني اعجاز علمي باعث مقايسه تطبيقي 

شود و  ميان قرآن و تورات و انجيل مي
حقانيت و آسماني بودن اين كتاب را در 

رابر كتب آسماني مورد ادعاي ديگر به ب
  .رساند اثبات مي

  :گويد ارنست رنان مي
اكنون با توجه به مطالعه دقيقي كه «

ام، در عين  در كتاب مقدس انجام داده
هايي تاريخي و  حال كه گنجينه

زيباشناختي بر من نمايان شد، اين نكته 
نيز براي من اثبات شد كه اين كتاب 

مي از تناقضات، همچون ديگر كتب قدي
در اين . اشتباهات و خطاها مستثنا نيست

ها و  هاي دروغين، افسانه كتاب داستان
آثاري كه كامالً نگارش يافته انسان 

ساجدي، تاريخچه (» است، وجود دارد
مكاتب تفسيري و هرمنوتيكي كتاب 

  ). 298مقدس، ص 
  :پل تيليش معتقد است

اند  هاي تاريخي نشان داده پژوهش«
هاي  د قديم و عهد جديد در بخشكه عه

اي و  نقلي خود، عناصر تاريخي، افسانه
كنند، و در  اسطوره شناختي را تلفيق مي

اكثر موارد تفكيك اين عناصر با هر 
اي از امكان پذيري نامحتمل  درجه
ها  به طور قطع اين حكايت.... است 

  ).103همان، (» مستند نيستند
 الهيات رسمي(متكلمان نئوارتدكس 

پروتستان معتقدند كتاب ) ـ سنتي جديد
مقدس به خودي خود وحي الهي نبوده، 
و يك مكتوب خطاپذير انساني است كه 

  .دهد به وقايع وحياني شهادت مي
بوكاي در باره جايگاه كتاب مقدس 

  :چنين آورده است
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هاي اوليه  هاي كتابت ارائه دستكاري«
بر اساس روايات شفاهي و قلب متون 

هاي  نتقال به ما، وجود عبارتبه هنگام ا
تاريك، نامفهوم، متناقض و دور از 
حقيقت كه گاهي تا خالف عقل هم 

رود يا ناسازگاري با  پيش مي
هايي كه امروزه بوسيله پيشرفت  واقعيت

اند، خيلي كمتر  دانش به ثبوت رسيده
چنين . انگيزد مان را بر مي شگفتي

ي شركت انسان در  مالحظاتي نشانه
 سپس در تغيير بعدي متون تحرير و

اي ميان تورات،  بوكاي، مقايسه(» است
  ).71 ـ 70انجيل، قرآن و علم، ص 

  :او در جايي ديگر آورده است
اي كه از بررسي اجمالي و  نتيجه«

شود،  انتقادي متون مقدس گرفته مي
آگاهي از ادبيات گسيخته فاقد طرح و 

هاي آن زايل  پيوستگي است كه تناقض
اين عبارت را شارحان . تناشدني اس

ترجمه جهاني عهدين در اظهار نظر خود 
  ).103همان، ص (اند  بكار برده

بوكاي در كتاب خود مواردي از 
تناقض كتاب مقدس با دستاوردهاي 

البته . علمي و تاريخي را بر شمرده است
بايد دانست، لزوماً عقايد نقل شده از 
برخي متكلمان مسيحي نظير پل تيليش 

اعتباري مطلق كتاب مقدس  ناي بيبه مع
تواند ادعاي وحياني  نيست، بلكه مي

  .بودن متن آن را مورد نقد قرار دهد
اين در حالي است كه خاورشناسان 
به خطاناپذيري قرآن در عرصه علوم 

راترد ويالنت در مقاله . اند اذعان كرده
در باره » تفسير قرآن در دوره جديد«

  :ده استنگاه قرآن به علم چنين آور
تفسير علمي بايد در پرتو اين فرض «

هاي علوم  درك شود كه تمام انواع يافته
طبيعي جديد در قرآن پيش بيني شده 
است و اينكه قراين و شواهد روشن 
فراواني نسبت به آنها در آيات قرآن 

هاي علمي از  يافته. توان كشف نمود مي
كيهان شناسي كپرنيكي گرفته تا خواص 

و از نظم و ترتيب انفعاالت الكتريسيته 
شيميايي تا عوامل عفونتي همه از پيش 
» در قرآن مورد تأييد قرار گرفته است

يدن، مقاله تفسير قرآن  المعارف الةدائر(
  ).در دوران معاصر، راترد ويالت

  تقويت اعتماد به نفس مسلمانان. 4

در عين آنكه خداوند هرگونه 
 جويي كاذبانه شخص يا امتي را برتري

خاطر برخورداري ه شمرد، ب ناپسند مي
مسلمانان از دين و آئين مطابق با حق، 
جامع و متناسب با همه نيازهاي 
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ت عنوان ام   از آنان به،اجتماعي و جهاني
ها ياد وسط و برتر و شاهد بر ساير امت

كرده و آنان را از هرگونه اقدام و منشي 
 بازداشته ،شان منتهي شود كه به خواري
ر اعالمي رسمي و معنادار است و د

هرگونه برتري كافران بر مسلمانان را 
نامشروع و مخالف اراده الهي دانسته 

  ).141/ نساء  (است
كه ه رغم آنرغم اين واقعيتها و به ب

دور از ه اين سيادت حقيقي و ب
طلبي كاذب و غيراخالقي تا هفت  تفوق

سده از آن مسلمانان بود، اما عواملي از 
ا رساند كه ج كار را بداندرون و برون

امروزه سيادت اقتصادي، سياسي و 
باري، از . نظامي از آن غيرمسلمانان است

 هفتم به بعد ديگر كسي از سده
هاي مسلمانان سخن نرانده است پيشرفت
ه باوران ب اين براي بسياري از اسالمو 

با اصل ويژه نسل جوان كه خود را 
هاي تلخ مداري اسالم و واقعيت عزت
بينند، بسيار تلخ  رو مي هجود روبمو
نمايد و چه بسا ممكن است   مي

سرخوردگي يا بريدن از باورهاي 
باختگي به غرب و  اسالمي و دل

هاي غيراسالمي را همراه آورد ؛  انديشه
كه اين پديده كم و بيش در ميان  چنان

كشورهاي اسالمي و از جمله ايران 
  .مشهود است

راج رويكرد علمي به قرآن، استخ
هاي مختلف علوم  آيات در عرصه

دست ه و انساني، بازكاوي و ب تجربي 
 آنها كه در عين هممدلولهاي دادن 

ها پيشگامي اسالم صدايي با علم ، از قرن
ها نسبت به علم و  و قرآن در اين عرصه

  دستاوردهاي علمي حكايت دارد،
تواند غرور مسلمانان را احيا و اعتماد  مي

  .زنده سازدرا به نفس آنان 
به همين خاطر نهضت اصالح ديني 

هاي مصلح و بنامي  كه از سوي چهره
الدين اسدآبادي،  همچون سيدجمال

)  م1905(محمدعبده، )  ق1315(
سر سيداحمدخان )  م1935(رشيدرضا، 
)  م1898(كواكبي، ) م 1898(هندي، 
عنايت، : به. ك.ر) ( م1862(طنطاوي 

 سيري در انديشه سياسي عرب؛ عبد
القادر محمد صالح، التفسير و المفسرون 

 و در ايران از سوي .)في العصر الحديث
مهدي بازرگان، سحابي، شريعتي، 
طالقاني و شيخ حسين نوري ، ناصر 

كاظمي، جامعه شناسي : به. ك.ر(مكارم
روشنفكري در ايران؛ زرشناس، نگاهي 
) .كوتاه به تاريخچه روشنفكري در ايران
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رويكرد علمي به قرآن دنبال شد، با ... و
هر چند ممكن . و سنت همراه بوده است

است اين حركت با خطا و لغزشهايي 
  .همراه شده باشد

اساساً شروع اهتمام به اعجاز علمي 
در ميان مسلمانان همين انگيزه بود كه 
روح عزت، استقالل و خود باوري در 

سر سيد احمد خان . ميان آنان زنده گردد
در هندوستان )  م1898 ـ 1817(هندي 

با تأكيد بر اعجاز علمي قرآن، مسلمانان 
را به علم آموزي و مبارزه منفي با 
استعمار انگلستان فرا خوانده و بدين 

كالجي تأسيس كرد » عليگره«منظور در 
كه امروزه از مراكز علمي مهم هند به 

گر چه وي با توجيه علمي . رود شمار مي
 معجزات و حمل جن به افراد بدوي
جنگل نشين و شيطان به ميكروب در 

سيد امير علي . عمل دچار افراط شد
نيز از پيشگامان )  ق1265 ـ 1347(

در مصر نيز سيد . چنين تفكري است
جمال الدين اسد آبادي، محمد عبده و 
شاگرد او رشيد رضا در تفسير المنار، 
كواكبي در طبايع االستبداد، اسكندراني 

 ةآنيالقر ةنينوراكشف االسرار ال«در كتاب 
 و ةيفي ما يتعلق باالجرام السماو

» ةنيالحيوانات و النبات و الجواهر المعد

الجواهر في تفسير «و طنطاوي در 
را بايد از پرچمداران نهضت » القرآن

علمي، بيداري و اصالحگري بر شمرد 
كه با تأكيد بر اهتمام قرآن به علوم، 

  .كردند مسلمانان را به بيداري دعوت مي
اهللا طالقاني در تفسير  در ايران آيت

اهللا مكارم در تفسير  پرتوي از قرآن، آيت
، »راه طي شده«نمونه، مهدي بازرگان در 

مطهرات در «و » باد و باران در قرآن«
تفسير «، محمد تقي شريعتي در »اسالم
اولين دانشگاه «، شهيد پاك نژاد در »نوين

 جلد چنين 34در » و آخرين پيامبر
رضايي اصفهاني، .(ي را دنبال كردندآرمان

درآمدي بر تفسير علمي قرآن؛ رفيعي 
  )محمدي، تفسير علمي قرآن

هاي ملحدانه در  مقابله با تالش. 5

  برخورد با آيات علمي قرآن

گونه كه پس از  ستيزي آن گرچه دين
رخ نمود، در   دوران رنسانس با شدت

روزگار ما وجود ندارد و آنچه به چشم 
بيشتر اقبال به دين است، با اين خورد  مي

حال نبايد از اين نكته غافل بود كه با 
صرف نظر از شماري ملحد كه هماره در 

، اند انديشه تخريب باورهاي ديني
وران يا مدعيان  شماري از انديش

ورزي در ميان ساير اديان جهان  انديشه
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بويژه با حمايت نهادهاي يهودي و 
اورهاي صهيونيستي ساعتي از تخريب ب

هاي قرآني  اسالمي و تضعيف آموزه
  . و نيستنداند غافل نبوده

اين مورد توجه  هاي از جمله عرصه
دست از محافل الحادي آيات علمي 
است كه با تفسير نادرست و مغرضانه و 

اثبات تناقض قرآن با دستاوردهاي ادعاي 
قطعي علم ، در پي فريب جهانيان 

كنند  ا ميبه عنوان نمونه ادع. اند برآمده
كه قرآن در آيات متعدد ماه را منشأ نور 

ر آيه ينظ. ( استو ستاره معرفي كرده
» سلَ الشَّمعجرَ ِفيِهنَّ نُوراً ولَ الَْقمعجو

رغم چنين ادعايي  هب. )16/ نوح ( »سِرَاجاً
از ظاهر آيه كامالً پيداست كه ميان 

 زيرا از ،خورشيد و ماه تفاوت است
وان چراغ ياد كرده كه خود عن خورشيد به

 در برابر ماه را صرفاً ،امل نور استح
   .است) نور دانسته است

قرآن آگاهي از جنين انساني را جزو 
امور غيب برشمرده كه تنها خدا از آن 
آگاه است، در حالي كه تكنولوژي امروز 
انسان را از جزئيات خلقت جنين و 
دختر يا پسر بودن آن باخبر ساخته 

حضرت ) 34/ لقمان (» ...ان اهللا «. است
امير در نهج البالغه مقصود از علم الهي 

هاي  به رصم ما را فراتر از ويژگي
جسمي و حتي سعادت و شقاوت 

سيد رضي، : ك.ر. (ها دانسته است انسان
  )128نهج البالغه، خطبه 

نيز در قرآن مركز نطفه زن ، سينه او 
يخْرُج ِمن  ُخلِقَ ِمن ماءٍ داِفقٍ« دانسته شده

در ) .7 ـ 6/ طارق (» بينِ الصْلبِ والتَّرَاِئبِ

سازي زن را  حالي كه علم مركز نطفه

. هاي زير لگن بازشناخته است استخوان

القرآن،  معرفت التمهيد في علوم: به. ك.ر(

  )؛ همو شبهات وردود67 ـ 62/ 6

چنين رويكرد خطرناك الحادي حتي 
 نفي اهتمام براي  كساني كه مصرّانه بر

فشارند،  هاي علمي پاي مي قرآن به آموزه
رويكرد علمي به قرآن براي تفسير 
صحيح اين دست از آيات و پاسخ و دفع 
شبهات مغرضانه را بيش از هر زمان 

  .سازد ديگر ضروري مي

رويكرد علمي به چالشها و آسيبهاي 

  قرآن 

بسياري رويكرد علمي به قرآن بسان 
هاي تفسيري، گرايشديگر از رويكردها و 

 دو ،دچار چالش و آسيب شده است كه
  .كنيم ميرا بررسي آنها دسته از 
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هاي علمي در  تفريط و انكار آموزه. 1

  قرآن

نظران رويكرد  برخي از صاحب
علمي در قرآن را از اساس منكر شده و 

هاي  معتقدند قرآن به هيچ روي به آموزه
ما است، علمي نپرداخته يا اگر پرداخته 

حق تطبيق آيات با دستاورد هاي مسلم 
بنابراين سخن از اعجاز . علمي را نداريم 

علمي يا روش تفسير علمي در قرآن 
  .  استدرستنا

  : در كتاب پيام قرآن چنين آمده است 
دسته دوم كساني هستند كه راه      «

تفريط را پيموده اند و معتقدانـد در        

هيچ مورد حتي در مسلمات علمـي       

تعبيـرات صـريح قـرآن      هر چند بـا     

هماهنگ باشد ، نبايد چنين تطبيقـي       

مكارم شيرازي، پيـام  (» صورت گيرد 

  ).144 /8قرآن، 

تواند از دو نگرش  ديگر  اين نگاه مي
درباره قرآن ناشي شده باشد كه به 

  .پردازيم بررسي آنها مي

نظريه بازتاب فرهنگ زمانه در : الف

  هاي علمي در قرآن آموزه قرآن و انكار

وران ، قرآن يك  ز نظر برخي انديشا
متن تاريخي است كه بنا به مقتضيات 

ها و تناسب نيازها، توانمنديعصر نزول و 

سطح انديشه و افكار آن دوران با مردم 
كه مقتضاي  چنان. سخن گفته است
رعايت مقتضاي حال ـ بالغت در گفتار 

اين دست از چون و . همين نكته استـ 
وزگار بعثت رمردم ها براي  آموزه

توان پذيرفت كه قرآن  ناشناخته بود، نمي
و  درباره مسايل علمي سخن گفته باشد
 به ،آنچه از آيات در اين زمينه آمده

هاي همان عصر نزول  تناسب انديشه
  .است

مخاطبان عصر چون به عنوان مثال 
خبري از بسياري از  خاطر بيه نزول ب

دستاوردهاي علمي و ديدن گردش 
يد به دور زمين گمان ظاهري خورش

كردند خورشيد به دور زمين  مي
خاطر اقناع آنان و ه چرخد، قرآن نيز ب مي

همين نشانه الهي براي طريق استدالل از 
اثبات قدرت و مدبريت خداوند، از 
گردش خورشيد به دور زمين سخن به 

  .ميان آورده است
عرب معاصر نزول گمان چون نيز 

است داشت مركز تفكر قلب صنوبري 
 كه در وراي قفسه چپ سينه قرار گرفته

 قلب را مركز تفكر  همان، قرآناست
  .اعالم كرد

 تفكر حاكم بر محافل علمييا چون 
 عصر نزول نظريه بطلميوس بود،



27
 

 

 

قر
ه 
جل

م
آ

و 
ن 

م
عل

  /
  

ره
ما
ش

ل
او
 

  /
 

ن 
تا
س
زم

13
8
6

   
�  

تصويري كه خدا از كرات آسماني 
 به صورت پوست پيازي است ،ساخت

كه هر يك از كرات ديگري انباشته شده 
  .است

بازتاب «آن به اين ديدگاه كه از 
شود ، در  ياد مي» فرهنگ زمانه در قرآن

جهان عرب مدافعاني همچون امين 
مناهج التجديد في النحو البالغة و (الخولي

 و )292 ـ 293، ص التفسير و االدب
 و در ايران در مفهوم النصابوزيد

همچون عبدالكريم سروش و بهاءالدين 
  . دارد)5بينات، ش  (خرمشاهي

  نقد و تحليل

زمه چنين تفكري انكار رهيافت ال
در  ما .گزاره هاي علمي در قرآن است

نقد اين ديدگاه به سه نكته اشاره 
  .ميكن مي

گرچه به مقتضاي بالغت در . 1
بايست سطح و اقتضائات  گفتار، قرآن مي

مخاطبان نزول را در نظر بگيرد، اما بايد 
توجه داشت كه قرآن صرفاً براي 

 نشده است و مخاطبان عصر نزول نازل
ن كتاب به اذعان شمار زيادي از آيات، اي

ها را مورد تمام جهانيان در تمام زمان
توان از  آيا مي. خطاب قرار داده است

 هذَا الْقُرْآنُ وأُوِحي إَِلي«كنار آياتي نظير 

إِنْ «؛ و )19/ انعام (» لِأُنذِركم بِهِ ومن بلَغَ
وما «؛ و )4/ يوسف (» هو إِلَّا ذِكرٌ ِللْعاَلِمين

 )107/انبياء( »أَرسْلنَاك إِلَّا رحمةً ِللْعاَلِمينَ
به سادگي گذشت و مخاطبان قرآن را 

اگر ! اعراب عصر نزول دانست؟تنها 
جهانيان در روزگار ما بسان عرب معاصر 

نبايد ، آيا  مي باشندنزول ، مخاطب قرآن
 با ،قرآن به تناسب مقتضيات روزگار

و اسرار هستي را گويد خن مردم س
  !بازشناساند؟

از سوي ديگر آيا مخاطبان عصر 
ن تنها شماري از اعراب يا  نزول قرآ

نشينان بودند كه از اسرار هستي  باديه
اطالعي نداشتند؟ آيا در ميان اين 

) ص(مخاطبان بزرگاني از صحابه پيامبر
، )ع(المؤمنين  همچون حضرت اميرِ
يفه، ابن مسعود سلمان، ابوذر، مقداد، حذ

 يوجود نداشتند كه با رهنمون... و 
توانستند از بسياري   مي) ص(رسول اكرم

  ! از اسرار هستي آگاهي يابند؟
مدعاي نزول قرآن ، هماهنگ با . 2

مقتضيات عصر نزول و بدور از حقايق 
علمي امروزين، به اين معناست كه 

هاي غير واقعي ، موهوم  ها و آموزه گزاره
 قرآن راه يافته است و اين و باطل در

الَ «مدعا با صراحت در آياتي نظير و 
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 »يأِْتيهِ الْباطِلُ ِمن بينِ يديهِ والَ ِمنْ َخْلفِهِ
وما هو ؛ إِنَّه لَقَولٌ َفصلٌ«و ) 24/ فصلت (

 مورد انكار )14و 13/ طارق ( »بِاْلهزْلِ
  .قرار گرفته است

 ّلمواردي كه به عنوان شواهد دا. 3
بر بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن ادعا 
شده، هيچ يك بر ادعاي طرفداران اين 
نظريه داللت نداشته و چنان كه در 
تفاسير مختلف مورد بحث قرار گرفته، 

هاي امروز علمي  از هر جهت با آموز
به عنوان مثال كرات . سازگار است

آسماني مورد نظر قرآن به هيچ وجه 
نبوده و اين منطبق با هيات بطليمرس 

خطاي علمي از سوي برخي مفسران پديد 

آمده كه اين آيات را بر هيات بطلميوس 

شاهد مدعا آن كه امروزه . اند حمل كرده

فشارد كه  هر مفسري بر اين نكته پاي مي

نظام كيهاني تصوير شده در قرآن با 

  .دستاوردهاي قطعي علم سازگار است

اگر آيات قرآن چنان بود كه تنها بر 
شد، چگونه  وس حمل مييهيات بطلم

آن با نظريات امروزين امكان تطبيق 
ميان روان آدمي به چون نيز ! داشت؟

عنوان هويت اصلي و حقيقي انسان و 
مركز تفكر و انديشه و قلب صنوبري 
ارتباط مستقيم برقرار است، به اين معنا 
كه روح از قلب صنوبري به عنوان مركز 

 باورهاي احساسات، عواطف، ايمان و

جويد، قرآن از قلب  ديني بهره مي
صنوبري به عنوان مركز ادراكات و 

طباطبايي، الميزان، ( باورها ياد كرده است
14/380.(  

احتياط غيرمتعارف در برخورد با : ب

  آيات علمي قرآن

برخورد غيرفني شماري از مفسران 
 در  در رويكرد علمي به قرآن و افراط

 غيرقطعي حمل آيات بر دستاوردهاي
علمي و تا حدودي لجام گسيختگي در 
اين زمينه، باعث شد در واكنشي متقابل ، 

نظران  شماري ديگر از مفسران و صاحب
از اساس منكر اعجاز علمي يا رويكرد 

اي از اين دست  علمي و انعكاس پاره
شمار از يا چنان شوند ها در قرآن  آموزه

به معناي در عمل كه بكاهند آيات علمي 
  .كار آنهاستان

رويكرد علمي به قرآن آنان از نظر 
مدت با ايجاد موج علمي  گرچه در كوتاه

و تحريك احساسات مسلمانان ، زمينه 
رشد آنان و تقويب باور ديگر ملل و 

چون سازد، اما  اديان به قرآن را فراهم مي
از مباني و قواعد متقن نظير استناد به 

ي علم استفاده عدستاوردهاي قط
ود، با فروپاشي يك نظريه علمي و ش نمي
اعتبار شدن تفسيري كه از اين دست  بي

آيات ارائه شده، زمينه تضعيف جايگاه 
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س بهتر است از پ. گردد قرآن فراهم مي
  . شودآغاز چنين رويكردي انكار

رويكرد علمي به قرآن از جهات 
به . ديگر نيز مورد انتقاد قرار گرفته است

رد علمي به عنوان مثال مخالفان رويك
گويند در روش تفسير علمي،  قرآن مي

قرآن فرع و امر الحاقي قلمداد شده و به 
عنوان اصل و مبنا مورد نظر قرار 

گويا به بهانه آيات  و بي آن . گيرد نمي
كه تفسير آيات مطمح نظر قرار گيرند، 

هاي علمي انعكاس  بسياري از آموزه
نظير آنچه در تفسير الجواهر . يابد مي
گويند از  يا آن كه مي.  فاق افتاده است ات

هاي علوم تجربي سست  و  آنجا كه پايه
پيوسته در حال تغيير و تحول است ، 

الهي  تغييرناشدني توان گفتار ثابت و  نمي
هاي سيال و در حال تغيير  را با آموزه
حداد عادل، دانشنامه جهان  (.گره زد
  ).657 /7اسالم، 

  : استدر كتاب پيام قرآن آمده 
دسته دوم كساني هستند كه راه      «

تفريط را پيموده اند و معتقدانـد در        

هيچ مورد حتي در مسلمات علمـي       

هر چند بـا تعبيـرات صـريح قـرآن          

هماهنگ باشد، نبايد چنـين تطبيقـي       

مكــارم شــيرازي، (» .صــورت گيــرد

  )144 / 8همان، 

  نقد و تحليل

اي از مفسران با  كه پارهندر اي
در برخورد با آيات هاي مثبت  انگيزه

علمي دچار افراط شده و بر اساس مباني 
و قواعد متقن در اين راه گام ننهاده و 

اند، نبايد ترديد  آسيبهايي به قرآن زده
 اما از سوي ديگر نبايد از دو ،داشت

  .نكته غافل بمانيم
هاي علمي در  وجود آيات و گزاره. 1

ت و كنارگذاشتن قرآن انكارناپذير اس
اعتنايي به  كه به معناي بيون بر آنآنها افز

 آيات علمي است، هايللومفاهيم و مد
زمينه را براي برخورد ملحدانه و غرض 
ورزانه مخالفان قرآن هموار خواهد 

من نام «) ع(به تعبير اميرمؤمنان. ساخت
 چنان )62نهج البالغه، نامه (»لم ينم عنه

نيست كه اگر كسي چشم از حقيقت فرو 
نيز چشم خود را فرو  ديگران ،پوشد

  .پوشانند
ه انحراف و كژروي، در هر زمين. 2

آيا . محتمل و تاحدودي طبيعي است
قرآن خود اذعان نكرده است كساني كه 

تأويل با در دلهايشان ميل به كژي است 
آيا با ! ؟اند گري آيات متشابه به دنبال فتنه

توان مدعي  اي مي بينانه چنين فرض واقع
متشابه راه نيافته است شد در قرآن آيات 
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يا ناچاريم در برخورد با آيات متشابه و 
هاي ناروا ، مباني و جلوگيري از تأويل

   نهيم؟ قواعد علمي  متقني را بنيان
در محل بحث نيز انكار راهيافت 

هاي علمي در قرآن  ها و آموزه گزاره
غيرعملي و غيرواقع بينانه است و در 

بنا به اين م برابر رويكردهاي افراطي و بي
 مباني و چارچوبهاي دعرصه، باي

  .مشخص و روشني را ارايه كرد

  در برخورد با آيات علمي قرآن افراط. 2

ترين عامل پيدايش و گسترش  مهم
، پس از دوران  علمي در تفسيررويكرد

رنسانس و در واكنش به تهاجم فرهنگ 
عمل در غرب به جهان اسالم بود كه 
 را همراه سروري غربيان بر مسلمانان

وران مسلمان از  شماري از انديش. داشت
با اين رويارويي سر خيرخواهي براي 

ـ  شتاب سراغ ميراث ديني اپديده ب
 و براي نشان دادن ندآمد ـ كتاب و سنت 

پيشگامي مسلمانان آيات و روايات 
  . كردندعلمي را استخراج و بازكاوي

پيداست كه اين اقدام با نوعي 
شد و اشتباهات و زدگي همراه  شتاب
از . ي علمي را همراه آوردلغزشها

مفسراني كه در اين عرصه بيش از 
 طنطاوي ند،ديگران اهتمام به خرج داد

را با رويكرد » الجواهر«است كه تفسير 
اين تفسير افزون بر . علمي فراهم آورد
 چنان با انواع تصاوير ،مباحث محتوايي

سيارات،  ها، ستاره ها،كهكشاناز 
آراسته شده كه ... ات، گياهان، و حيوان

بيشتر به يك كتاب آغازين در نگاه 
  .علمي مي ماند تا يك تفسير

اوج نگراني طنطاوي از غفلت 
مسلمانان از علم و مباحث علمي كه 

 از ،ساز سلطه فرهنگي بيگانگان شد زمينه
همان صفحات آغازين تفسير و مقدمه او 

معتقد است تمام ذلت وي . روشن است
دوري آنان از قارت مسلمانان در و ح

او ) 35/ 1طنطاوي، الجواهر، .(علم است
در جايي از تفسير خود درباره ميزان 

هاي علمي آورده  اهتمام قرآن به گزاره
  :است

علوم طبيعي همان علم توحيد،     «

همان علم ديـن، همـان رسـيدن بـه          

خداونــد، پــيش رفــت ملــت هــا و 

ــشيت از او ،   ــد، خ ــتي خداون دوس

ها در دنيا، برتري آنان در        تترقي مل 

آخرت، رسيدن به لقـاءاهللا، رسـيدن       

به مقام وجه الّلهي اسـت و نيـل بـه           

تمام اين امور بـدون علـوم طبيعـي         

  ).17/ 17همان،  (»پذير نيست امكان
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با چنين نگاه افراطي به علم، تفسير 
اي   به گونه،از مباحث علمي استپر او 

كه محمدحسين ذهبي، تفسير او را 
داند كه در آن  المعارف علمي ميةيردا

درباره هر علم و فني سخن به ميان آمده 
چيز جز تفسير  و معتقد است در آن همه

ذهبي، التفسير  (انعكاس يافته است
  ).569/ 2والفسرون، 

استاد معرفت نيز در باره تفسير 
وي « : الجواهر چنين داوري كرده است

و در اين تفسير به تفصيل در مورد انواع 
اشكال گياهان و حيوانات و مناظر 
طبيعي و تجربيات علمي سخن مي گويد 
تا مساله را براي خواننده روشن كند و 

اما  حقيقت را در برابر وي مجسم كند،
در طرح اين مباحث افراط نموده و از 

  معرفت، (»حد اعتدال تجاوز كرده است
 2التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب ، 

   ).478 / 2ر و مفسران ،  ؛ تفسي447/ 
نظران معاصر  يكي ديگر از صاحب 

در تحليل تفسير طنطاوي چنين آورده 
  :است

طنطاوي در اين تفسير، تصاوير     «

فراوانــــي از افــــالك، ســــيارات، 

ــاه، آب  ــيد، م ــان،   خورش ــا، درخت ه

 ها، گياهـان، اجـزاي      حشرات، ماهي 

هـاي رياضـي،      بدن انـسان، جـدول    

رافيايي هاي جغ   شيمي، فيزيك، نقشه  

و بـيش از    . را منعكس ساخته اسـت    

ــات    آن ــين آي ــسير و تبي ــه تف ــه ب ك

بپردازد، به اين مسايل يعني تصاوير،      

پردازد كه آنها     چنان مي ... هاو  جدول

 »شـوند   از خود آيـات اسـتفاده نمـي       

  ).650، ص 2اتجاهات التفسير، ج (

  سخن پاياني

در برابر نهضت الحاد و موجي كه 
 و دين ايجاد شد، با ادعاي تناقض علم
پژوهان و بويژه  بسياري از دين

اي جديد در عصر  پژوهان جبهه قرآن
آوايي  تفسير و مطالعات قرآن مبني بر هم

هاي ديني با دستاوردهاي علمي  آموزه
وران  اين جبهه در ميان انديش. گشودند

مسلمان در حوزه قرآن و سنت با 
گشوده .  دنبال شد گستردگي هر چه تمام

جهي ديگر در اعجاز قرآن با شدن و
و تأليف كتابهاي » اعجاز علمي«عنوان 

فراوان در اين زمينه و پيدايش گرايش 
تفسير علمي در ميان تفاسير از نتايج 

  . همين رخداد است
شاه بيت تمام كساني كه در اين 

اند اين  عرصه گام برداشته و قلم زده
كه نه تنها ميان دين و علم تناقض است 

نيست، بلكه دين بويژه اسالم و تعارض 
در روزگاري كه از علم و دستاوردهاي 
علمي خبري نبود، در زمينه علم پيشگام 
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هايي ارايه كرده ها و رهنمون  و آموزهبود
ها بعد با تحقيقات بشري به اثبات كه قرن

  .رسيده است
گيري انقالب  از آنجا كه با شكل

لوژي تكنوصنعتي در غرب و رشد سريع 
تادگي مسلمانان در عرصه علم اف و عقب

و تكنولوژي ، زمينه سلطه جهان غرب 
بر جهان اسالم آمد و پديده نامبارك 

و  در نتيجه چپاول » استعمار«
هاي مسلمانان رخ نمود، شماري  سرمايه

وران مسلمانان با استخراج  از انديش
هاي علمي در كتاب و سنت ، در  آموزه

هضت كنار تشويق به فراگيري علم، به ن
و بيداري مسلمانان از » ديني اصالح«

  .خواب جهل و غفلت روي آوردند
در هندوستان سرسيداحمد خان 
 هندي؛ در مصر كواكبي، طنطاوي،
رشيدرضا؛ در ايران مهدي بازرگان، 

ي، طالقاني، حسين نوري، بشريعتي، سحا
از ... و ، مهدي گلشني مكارم شيرازي 
اصالح «اند كه با هدف  جمله كساني

  .در اين زمينه گام نهادند» ينيد
رويكرد علمي مسلمانان به قرآن در 
اين دوره در عين برخورداري از 

و رعايت احتياط در گوناگون امتيازات 
دارد هايي ضعفآثاري چون تفسير نمونه، 

كه علم زدگي، تاويل علمي بسياري از 

آيات قرآن و انكار بخشي از معجزات 
هاي علمي  هپيامبران كه به ظاهر با آموز

زدگي در تطبيق آيات  ناسازگارند، شتاب
 ،قرآن با دستاوردهاي گاه غيرقطعي علم

  .از جمله آنهاست
كه دين و هاي اخير  البته دردهه

معنويت تا حدودي قابل توجه جايگاه 
پيشين خود را بازيافت، بسياري از 

دور ه بديدند وران مسلمان الزم  انديش
رباره از پيشداوري منفي يا مثبت د

ديگر متون و  هاي علمي دين، بار آموزه
هاي ديني خود در عرصه علم را از  گزاره
بينانه بازشناسند و  گري واقع پرسشسر

  .اين ميراث را به جهانيان معرفي كنند
تالشهاي علمي و اساس اين بر 

 بويژه ميان تحقيقات در خور تحسين
است انجام وران مسلمان در حال  انديش
دور از ه تا حدود زياد بتواند  كه مي

هاي  ، بسياري از آموزه افراط و تفريط
 از .دست دهده علمي قرآن و سنت را ب

توان از كتاب التفسير  جمله اين آثار مي
العلمي في الميزان، دكتر عمر ابوحجر 

و پژوهشي در اعجاز علمي ) مصري(
قرآن، دكتر محمد علي رضائي اصفهاني 

وم انساني و نيز آثاري كه در زمينه عل
مثل مديريت اسالمي، اقتصاد اسالمي، 
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پديد آمده است، .... قرآن و سياست و 
  .ياد كرد
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 الحــديث، دار المعرفــه، بيــروت،  

  . ق 1424

معرفت، محمد هادى، التفـسير      . 16

ــس ــشيب،  و المف ــه الق ــى ثوب رون ف

انتـشارات دانــشگاه علــوم اســالمى  

 .1418رضوى، مشهد، 

ــوم  ،.............. . 17 ــى عل ــد ف  التمهي

القرآن، مؤسسه نـشر اسـالمى، قـم،       

1412 

ــسران،  ،.............. . 18 ــسير و مف  تف

ترجمـــه علـــى خيـــاط، موســـسه 

 .1379فرهنگى التمهيد، قم، 

مكــارم شــيرازى و ديگــران،    . 19

نتـشارات نـسل    ناصر، پيـام قـرآن، ا     

 .1373جوان، قم، 

نجاتي ، محمد عثمان ، قرآن و        . 20

روانشناسي ، ترجمه عباس عـرب،      

بنياد پژو هش هاي اسـالمي آسـتان        

  .دوم، 1369قدس رضوي، مشهد، 

ــوم   . 21 ــد، مفه ــد، ابوزي ــصر حام ن

نيـا،   النص، ترجمه مرتضى كريمـى    

  1380طرح نو، تهران، 

نوري، حسين بن محمـد تقـي،      . 22

ئل و مستنبط   خاتمه مستدرك الوسا  

 قــم، المــسائل، موســسه آل البيــت،

1407. 

ــه   .23 ــاس ، جامعـ ــاظمي ، عبـ كـ

شناسي روشنفكري ديني در ايـران،      

 .1383نو، تهران،  طرح

 

  

  

  

  


