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  ييعلمعلمهاي هاي    و گزاره و گزارهييهاي قرآنهاي قرآن  گزارهگزارهرابطه رابطه 

  

  دكتر حميد فغفور مغربي

  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

  
  چكيده

هاي قرآني ـ بويژه  امروزه نسبت گزاره
هاي علوم،  هاي علمي قرآن ـ با گزاره گزاره

  . موضوعي كالمي ـ  قرآني است
واژه علم به مفهوم خاص آن علوم 

» Science«) انسانيطبيعي و (تجربي 
باشد و قرآن نصوص وحياني است  مي

آورده شده ) ص(كه توسط پيامبر اسالم
است، ولي برداشتها و قرائتهاي مفسران 

  .ممكن است گوناگون باشد
هاي اصلي قرآن جنبه هدايتي  گزاره

هاي علمي قرآن مقدمه   گزارهود ردا
  .شود هاي اصلي آن واقع مي گزاره

بين بتهاي ممكن در اين مقاله به نس
هاي علوم  هاي قرآن و گزاره گزاره

 وحدت و تكاملي،پرداخته شده و رابطه 

و روشن شده  بررسي ،تمايزو تطابق 
تعارض واقعي بين اين دو نوع است كه 

  . گزاره وجود ندارد
قرآن، علم، رابطه، : ها كليد واژه

  .تعارض

  

  درآمد 

هاي علمي  گزارهعلم و رابطه له ئمس
تواند بررسي  بعاد گوناگون ميقرآن از ا
ايي از جنبه معرفتي ه چه نسبتشود كه

و معرفت علمي و قرآن ميان معرفت 
بيني   و جهانقرآنيبيني  همچنين جهان

 از ديدگاه ، عالوه بر اينهست؟علمي 
اي بين روحيه  شناسي چه رابطه روان

  ؟و روحيه علمي برقرار استقرآني 
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ل از مسائقرآن امروزه نسبت علم و 
مهم فلسفه دين است كه به نوعي به يك 

 يعني ،له كالمي نيز تبديل شده استئمس
 ،علمقرآن و در صورت شبهه تعارض 
در اين . باشد اين موضوع كالمي نيز مي

پرسش به اين است مقاله كوشش شده 
هاي  به طور عام ويژگيها و ارتباط گزاره«

  .  پاسخ داده شود»؟و علم چيستقرآني 

   علمقرآن و   هپيشينه رابط

  دوران  در  علوم العاده  فوق پيشرفت
 و   اهميت  نتيجه  اسالم  طاليي تمدن
 و   آفرينش  مطالعه  به  و دعوت  علم ارزش
 و قرآن، سنت در   دانشمندان تشويق

  .ن بودنانهادهاي اجتماعي مسلما
 را اعجاز   از ابعاد اعجاز قرآن يكي

 و  عالمانر در سده اخي .دانند  مي  آن علمي
علمي   هاي  از گزاره  دفاع بهمفسران قرآن 

سپس  پرداختند و  مودربرابر علقرآني 
 تحت تاثير فضاي علم   ديني روشنفكران

   روي با علمقرآن    آشتي  جهاني بههزد
با قرآني هاي   گزاره  انطباقبرايآوردند و 

  .تالش كردند  علمي قوانين
 ، ه استست باي  كه  رسيده  دوراني اينك

   آندوباره   با بازخوانيمتفكران مفسران و
 ـ  دور از افراط و تفريط بهـ خط سير 
   علمي  توجيه  يا قبول  باعلم در مقابله

   گزينشي نيازمند ،قرآن علمي  هاي گزاره
 وقرآني   و معيارهاي   بر اصول مبتني

  .دن باش عقالني
  علمقرآن و    رابطه مراحل تاريخي

در آمدي بر رضايي اصفهاني، : به .ك.ر(
  : عبارت است از) تفسير علمي قرآن

 در برابر  قرآن از   دفاع  دورانـ1
گاه با ظواهر كه  جديد   علم هاي يافته

  زمان ازاين دوره.  ناسازگار بود كتاب
مربوط و اوج آن شده سيد جمال آغاز 

   .دوران استاد مطهري استبه 
   كه علمو  قرآن   بين  آشتي  دورانـ2

   كوششقرآن   علمي  توجيهبراي  بسياري
 اين دوره يكي از پيشگامان .نمودند مي

 البته قبالً . بازرگان استمهديدر ايران 
با چنين الجواهر را تفسير طنطاوي 

  .رويكردي نگاشت
 قرآندر رابطه    نگري  واقع  دورانـ3

  . برهه قرار داريمكه اكنون در آن و علم 

  علم و قرآن  تعريف

   تعريف  بدون  موضوع  اين بررسي
   قلمرو هر يك  و شناخت  و علمقرآن

  .  نيست ممكن

   هاي آن قرآن و ويژگيهاي گزاره

   الهي ، متني  خاص معناي  بهقرآن
 و دارد   عيني  و واقعيت  حقيقت  كهاست
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   و قوانين  از عقايد، اخالق اي مجموعه
   اداره راي ب شود كه  مي را شامل  ومقرراتي

باهنر،  (  است  انساني  و جامعه امور فردي
   اين  بهقرآن. )1، صدين شناسي تطبيقي

 و  است  وحياني  و آنچه  سنتِعدل  معني
  .باشد ، مي  است  رسيده  پيامبران ازطريق

 به دو  نوع كلي هاي قرآني گزاره
هاي  گزاره. شود اصلي و فرعي تقسيم مي

ي دارد كه عموماً اصلي قرآني جنبه هدايت
هاي فرعي مانند  تعبدي است و گزاره

هاي  هاي علمي قرآن مقدمه گزاره گزاره
  .شود اصلي واقع مي

 قرآن به زندگي هاي علمي گزاره
شود و امور  دنيوي انسان مربوط مي

اي به عقل انسان  دنيوي انسان به گونه
بنابراين تا حدي . واگذار شده است

  . باشند تفسير پذير مي
هاي علمي قرآن  ز سوي ديگر گزارها

حركت كوهها ، : اند، مانند بعضي اِخباري
و برخي ... جاذبه زمين، زوجيت گياهان و 

حرمت گوشت خوك و : اند، مانند دستوري
باشند و به معناي آن  شراب كه ابدي مي

است كه گوشت خوك همواره ضرر دارد، 
هاي دستوري تبديل پذير به  يعني گزاره

  .باشد  اخباري ميهاي گزاره

 پس گزاره ،قرآن كتاب هدايت است
هاي آن معنا دار و معرفت بخش است و 
بارها سخن از تفكر و تدبر در آن كتاب 

كِتَاب أَنزَْلنَاه إِلَيك مبارك «شده است 
 »ِليدبرُوا آياتِهِ وِليَتذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ

  ).29/ص(
 و حتي در زبان قرآن واقع نماست

داستانهاي خود بارها بر آن تاكيد كرده 
 »َنحنُ  نَقُص عَليك نَبأَهم بِاْلحقِّ«. است

  ).13 /كهف(
ظواهر قرآن براي عموم مردم حجت 

باشد و حجيت بيان پيامبر و امامان در  مي
طباطبايي، (. عرضه آن بر قرآن است

  .)25قرآن در اسالم، ص 
دين منظور پيامبر اسالم قرآن را ب

آورد كه مردم معاني آن را بفهمند و در 
آياتش تدبر كنند و دستوراتش را به كار 
 ،بندند و از آنچه نهي فرموده است

البيان، خوئي، (خودداري نمايند 
  .)263 ص

   بزرگ نظر مفسران  از  قرآن زبان
  ، علمي ، عرفي  ادبي  يعني،  است تركيبي

   دين زبان  باشد و گاه مي...  و وسمبليك
  .  است ، اخباري  بر انشايي عالوه

  آيه  به با توجه) ره(   طباطبائي عالمه
وما أَرسْلنَا ِمن رسولٍ إِلَّا ِبِلسانِ  قَوِمهِ «
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منَ لَهيبالميزان، ذيل : ك. ر؛4/ابرهيم (»ِلي
   مگر آنكه؛  را نفرستاديم ما پيامبران« )آيه
، » نمايند  تبيين يشان خود برا  قوم زبان به

زبان قوم همان زبان مردم  معتقد است
توان نتيجه گرفت كه همانطور  مي. است

،  ، ادبي  عرفي زبانكه زبان مردم شامل 
 ،باشد مي...  و  و علمي ، سمبليك احساسي

  .زبان قرآن نيز اينگونه است
. متفاوت از زبان علم استقرآن زبان 

 و انديشه  زبان ذهنقرآنمنظور از زبان 
باشد كه   مي»Mentality«يا به اصطالح 

محصول روح و فرهنگ يك جامعه و 
 به عبارت ديگر نظام مندي .تمدن است

 فرهنگي ويژه فضاي اي كه به گونهسخن 
ها و ساختار جمالت  وجود آورد و واژهه ب

 داشته باشد خود مند ويژه نظامدر آن رابطه 
 و نگرش خاصي نسبت به جهان، جامعه و

وجود آورد ه  ب،همه آنچه در اطراف اوست
كه امروزه از آن به معنا شناسي 

»Semantics«كنند  تعبير مي.  
معناشناسي ايزوتسو در تعريف 

  :نويسد مي
اي  معنا شناسي تحقيق و مطالعه«

تحليلي در باره كلمات كليدي يك زبان 
است به منظور آنكه سرانجام جهان بيني 

بان را نه تنها قومي شناخته شود كه آن ز

همچون وسيله سخن گفتن و انديشيدن 
اي براي  تر از آن همچون وسيله بلكه مهم

تصور كردن وتفسير كردن جهاني كه آن 
» برد قوم را احاطه كرده است بكار مي

  ).4 صايزوتسو، خدا و انسان در قرآن،(
اساس معني شناسي : توان گفت مي

قراني آن است كه واژگان قرآني در يك 
اي با اجزاء  كه ارتباطي به هم پيوستهشب

 مفهوم ،و مجموعه و فضاي خاص آن
  .دنكن پيدا مي

و حتي » حقيقت شرعيه«مفهوم 
تا حدي به اين مفهوم » حقيقت متشرعه«

شارع » حقيقت شرعيه«در . اشاره دارد
ها را براي مفاهيم خاص  است كه واژه

» حقيقت متشرعه«وضع كرده است و در 
ع وضع كرده و در عرف ها را واض واژه

آنها را در و قرآن جامعه بوده است 
 .كار برده استه  بشمعاني خود

اصطالحات االصول، مشكيني، (
 ولي به تدريج متدينان با اين ،)114ص
قرآن ها مفاهيم خاصي را بر مبناي  واژه

در صورت پذيرش . اند به كار برده
 زبان خاص قرآن ،حقيقت شرعيه

ر صورت پذيرش نمايد و د تر مي جدي
هاي عرفي  حقيقت متشرعه شارع از واژه

ولي در هر صورت است، استفاده كرده 
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ها و  اي است كه مجموعه واژه به گونه
ساختار جمالت يك شبكه ارتباطي به 

به  اي را ايجاد نموده است كه هم پيوسته
 هر مفهوم نيك مفهوم و معني تلقي كرد

بهاي مكتهاي  هاي قرآن كه با واژه از واژه
، نوعي پيشداوري است ديگر مشترك

و اين همان اشتباهي است كه . است
هاي اخير در  روشنفكران مسلمان دهه

، اند ي، ناخودآگاه داشتهقرآنبرداشت 
يعني فهم دقيق هر واژه در قرآن در 

ها و مفاهيم خود قرآن  مجموعه واژه
 دارد كه در مكتب ديگر اي ويژهمعناي 

  . آن معنا را ندارد
  هاي آن   و ويژگيهاي گزاره  علم نايمع

   چون  عمومي  معاني  به  اگرچه علم
كار   به  مهارت  و حتي ، يقين دانستن

   آن  و فني  دقيق  در اصطالح رود، ولي مي
ها   از گزاره اي ، مجموعه  مطلق معناي وبه

   موضوعي  حول  كه  است و مفاهيمي
،   اصول  و داراي  بررسي شده خاص

  اين.   است مشخص عد و قوانينيقوا
 و   و عرفاني تواند علم حضوري  مي مقوله

   مبتني و تصديقي   يا تصوري اي مكاشفه
 باشد   ومنطق  و يا عقل  و تجربه بر حس

 Knowledge   در غرب  آن  معادل  واژه كه
 علم و دين،ايان باربور، : ك.ر (باشد مي

، )40 ص شناخت اسالم،؛ بهشتي، 9ص
 از  اي  مجموعه  خاص معناي  به  علماما

   كه  است  و آگاهيهايي ها و مفاهيم گزاره
  :  ويژگيهاي داراي

مند،   ـ نظام ب ،  بودن  ـ حصولي الف
   ـ مدلل ج ، مند بودن مند و قاعده قانون
  .تجربي بودن دليل آن، باشد، د ـ   بودن

 »Scince  « واژه  معادل  علم  نوع اين
  :شود  مي  زير تقسيم  علوم  به  كه است
  هاي  پديده  علوم اين:   طبيعي ـ علوم1

كند و دو   مي  را بررسي  غيرانساني طبيعي
  طبيعي   و علوم  محض طبيعي   علوم شاخه

  .گيرد  را در برمي كاربردي
  هاي  پديده  علوم اين:   انساني ـ علوم2

 مانند ،نمايند  مي  را بررسي انساني
   .... و ، مديريت شناسي ، جامعه شناسي روان

  )1   علمي هاي مشاهده:   گفت توان مي
   يك تر به  و بيش  است  و دقيق جزيي
 ابعاد   همه  به  نه؛پردازد  مي  پديده جنبه

پذير   تكامل)3.  تكرارپذير است) 2 . آن
 . غيررا دارد  به  انتقال قابليت) 4 .است

، علم، ژري ارس( اند كننده بيني پيش )5
شبه علم و علم دروغين، ترجمه دكتر 

تأثير  تحت) 6 )39عباس باقري، ص 
  .باشد  مي  انسان بيني جهان
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   تجربي  علوم  تحوالت مراحل

  ترين  از آغاز و قديم تجربي علوم
مهم را مرحله    سه  خود تاكنون وجوه
  .  است سر گذاشته پشت

 و  عمدتاً تجربي  علوم: ل او مرحله
 را   خارجي  وقايعايازه ما ب دقيقاً

 ابتدا   يعني،داد  مي  توضيح  ساده صورت به
   سپس،كرد مي   را ثبت تجربي مشاهدات

،  آن  و پايان نمود مي   مقايسه ا را با همهآن
 و   كلي  حكم  به  از موارد جزئي تعميم
   تجربه  با اصالت  بود وتقريبا علم قانون

تنها در   نه ه شيو اين.شد مي   فرض مساوي
   تمدن  در دوره  مسلمان آثار دانشمندان

   و يونان  باستان  در ايران  بلكه، اسالمي
نظر نصر، (. شود  مي  نيز ديده باستان

 ص،   طبيعت  درباره  اسالمي متفكران
195- 209(.  

 زياد   اوليه  بايد تعداد مشاهدات البته
   در شرايط گوناگون  مشاهدات وباشد

   شده  از موارد مشاهده يك  هيچباشد و
  اين. باشدن مغاير  شده  استنتاج باقانون

  اند كه نيز ناميده» استقرايي «  را شيوه شيوه
 در   آب  جوشيدن  از مشاهده طور مثال به

 در صد   آب  قانون  به مواردگوناگون
  .اند  رسيده،جوشد  مي درجه

   خالصه  چنين توان نظر آنها را مي
  تحت» الف «اگر تعداد زيادي «:كرد

 شوند و   مشاهده شرايط بسيار متنوعي
هاي  » الف « استثناء تمام  اگر بدون

 ، باشد را داشته» ب  « خاصه  شده مشاهده
» ب « ها خاصه » الف « تمام  گفت توان مي

آيان باربور، علم و دين،  (» نهرا دار
  ).30صترجمه خرمشاهي، 

  در دوران جديد   علوم:  دوم مرحله
 از   در آثار برخي  اسالمي تمدن

   ابوريحان  چون  مسلمان دانشمندان
 ،شود  مي مشاهده... و   و خوارزمي بيروني

   برجسته از دو شخصيتاين مرحله   ولي
  آغاز شد  و نيوتن  گاليله  چون علمي

را   آنها  كه طوري  به؛)50همان، ص (
 و   عمل  جديد در شيوه  كار علم الگوي

   علمي معرفي شناختي  روش ويژگيهاي
   از معادالت  تركيبي  شيوه اين. اند كرده

  باشد كه  مي  تجربي  ومشاهده رياضي
 پيدا  اي  روشمندانه  شيوه طور صريح به

   به  طبيعت  قوانين  شيوه در اين. نمود
   تخيل نقش و شد مي  بيان  رياضي زبان

   رياضي ت معادال  ازطريق ويژه  به خالق
كه   هايي  انديشه شود و حتي  مي توجيه

 خطور  دانشمندان  ذهن  به طور شهودي  به
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 رود، ماكس، علم به كجا مي (  است كرده
  .)85ص

  ويژگيهاي علم در اين دوره

گيري از روش تجربي در  بهره .1
هاي عالم  تبيين و تفسير پديده

  طبيعت
پرهيز از مداخله فرضهاي  .2

حليل حوادث فلسفي در تجزيه و ت
  و بنا نهادن علم بر پايه آن فرضها

 بااعتقاد به اينكه مفاهيمي كه  .3
ـ شوند  تجربه و آزمايش كسب مي

باز نمود حقيقي ـ مفاهيم علمي 
  .اند جهان عيني

بيان قوانين علمي به زبان  .4
  .رياضي

حاصل كار گاليله و نيوتن اگر چه 
قائل بودند اين قوانين نشان دهنده وجود 

ين بود كه جهان ماشيني  ا،خداست
پيچيده است كه از قوانين ثابت پيروي 

چنين نگاهي به جهان زمينه را . كند مي
هاي جبر انگار و قائل  براي ظهور فلسفه

به اصالت ماده در قرن بعد فراهم 
  .ساخت

خداوند در جهان مانند ساعت ساز 
 معرفت شناسي مبتني بر روش .است

جديد تجربي شكل گرفت ومعرفت 
  .شداسي وحياني نقد شن

   موجب  دوره  در اين غرور علم
 بر دو   شد كه  علمي  ماترياليسم پيدايش

 تنها   تجربي  روش)1؛  بود  متكي اصل
 . است  واقعيت  شناخت معتبر براي  روش

   هفت  غيراز جهان  خارج، ، جهان )2
   و اشكال  و انرژي  ماده عنصري يعني

  . ت نيس ديگري ، چيز ديگر آن
 ناسازگار   علم  دو ادعا با ماهيت اين

 از ي تركيب  علمي بود، زيرا روش
 بود و   تجربي  و مشاهده  رياضي معادالت
   تجربه  كه  اندازه همان  روش در اين
   نيز اهميت  رياضي  دارد، مدل اهميت

   ذهن  خالقيت  نقش  دليل همين   به.دارد
   تجربي مفاهيم شود، يعني  مي و شهود مهم

   نه؛ دارد  نقش  نظري  مفاهيم  اندازه به
  .بيشتر

 نيز) نمادي بودن جها(   دوم ادعاي
يا شدني    اثبات  تجربي با روش

   درباره زيرا علم پذير نيست، ابطال
   جهان  پايان آغاز و چگونگي علت

   كه در مورد اين.  ندارد  تجربي پاسخي
 ، ست چي  و انرژي  ماده فراتر از عالم

   علم ند راسلابرتر  قول  ندارد و به پاسخي
  دانم  نمي  به  سؤاالت  اين  همه در پاسخ
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راسل، جهان بيني علمي، : ك.ر (رسد مي
  ).فصل محدوديتهاي روش علمي

ترين عامل آشتي علم و دين در  مهم
 نظم به .قرن هفدهم برهان نظم بود

نظم   برهان وآمد عنوان پل به حساب مي
داد تا در  زه را به متكلمان مياين اجا

برابر نوعي الحاد از دين دفاع كنند تا 
جايي كه دين طبيعي در برابر دين 

  . ولي دوام نياورد،وحياني شكل گرفت
منور الفكران نسل اول هم دين «

طبيعي را قبول داشتند هم دين الهي را 
هاي نسل بعدي از دين طبيعي  منورالفكر

كردند با   ميجانبداري و دين را تخطئه
ظهور نسل سوم زمزمه شكاكانه طرد و 

 »تخطئه انواع صور دين برخاسته بود
  .)77 صباربور، علم و دين،(

   بويژه تجربي علوم:   سوم مرحله
 وارد   نوزده  از اواخر قرن فيزيك
 با  كهاي  به گونه شد   تازه اي مرحله
پذير    توجيه نيو نيوت  كالسيك فيزيك

   با مكانيك  بيستم قرن   اوايل.نبود
 را   ميكروفيزيك  دنياي  كه كوانتيك
  هاي كرد، فقط پديده  مي بررسي

  گونه  باساختار موج ميكروفيزيكي
   توصيف  ديفرانسيل  معادالت وسيله به

 البته مقدمه آن پيدايش نظريه پذير بود،

به  سپس نظريه نسبيت بود،الكتروني 
 نتوم آننظريه كواو سرانجام وجود آمد 

همان، علم به كجا مي  (را كامل كرد
  . ) به بعد64صرود، 

   برحسب  كوانتومي هاي پديده
شدني  تصور  ـ مكاني  زماني واقعيات

   رياضي  معادالتتنها با   بلكه;نيستند
گلشني،  ( كرد را توصيف  تجربه توان مي

هاي فلسفي فيزيكدانان  تحليلي از ديدگاه
  .)52 صمعاصر، 

 ولي ، داردمعادلكاس نور اگر انع
اتم، ميدان، انرژي، نظامي متشكل از 

 معادلكه باشند  ميها  تئوريها و فرضيه
در اين صورت مفهوم خدا كه . دنندار

 اشكال ، مشاهده پذير نيستمستقيماً
  .درستي نخواهد بود

در آغاز پيدايش علوم جديد در 
غرب تا اوايل قرن بيستم زبان علم را 

وصيف واقعيتهاي جهان زبان حكايت و ت
نسخه و مفاهيم علمي دانستند  ميعيني 
 ولي ،دقيق و كامل طبيعت استدوم 

 نام »اصالت واقع خام«امروز اين نگرش 
 همان، علم و دين،(گرفته است 

  ). 191ص
اين نگرش تا دوران مكانيك نيوتوني 

با پيدايش مكانيك كوانتيك اين  بود
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 از  زيرا در زبان علم،تفكر دگرگون شد
سازي بهره برده شده  كنايه، تمثيل و مدل

در حوزه فيزيك اتمي رابطه نماد . است
 »Scientific Symbolism«انديشي علمي

 فوق العاده ،شود با واقعيتي كه مطرح مي
 موج : مانند،)همان(غيرمستقيم است 

 ذره شبيه تكه ،نوري شبيه موج درياست
  .كوچكي از يك ماده جامد است

زبان علم بيشتر سازي در  مدل
منظور از مدل در . مدلهاي رياضي است

 بر قراري يك :علم عبارت است از
تمثيل سنجيده بين يك پديده كه قوانين 
آن معلوم است و پديده ديگر كه در 

  )162صهمان،  (دست تحقيق است
   مهم  دو گروه  به دانان در اينجا فيزيك

  . گرديدند  گروه  سه  شدند و بلكه تقسيم
   فيزيك  را انتهاي  نقطه  اين هيگرو

 »  قطعيت عدم«   با اصل بويژه دانستند، 
 و  ندنمودرا نفي    عليت  رابطه هايزنبرگ

   غيرممكن  طبيعت  مطالعه  را براي علم
   كه  برداشتهايي  يعني،دانستند    توهم يك

بسا بسيار   و چه گذشت  آنها مي از ذهن
  . بود متفاوت

 و ماكس   انيشتن مله ازج  دوم گروه
   قطعيت  را عدم  قطعيت  عدم پالنك اصل

 در   قطعيت  و عدم ند ما دانست در دانش
همان، علم به . (نكردند   را قبول طبيعت

ز اين كساني ا )46 صكجا مي رود،
 : گفتند  قطعيت  عدم  به گروه در پاسخ

   نهاست،   پروتون  نه  بنيادي ذرات
   نيز از ذرات ذرات   اين  بلكه؛ نوترون
 هنوز  اند و چون  شده تردرست كوچك

   كامل تر كشف  كوچك  ذرات  آن دنياي
   قطعيت  عدم  اصل  است  ممكن، نشده

  .نباشد صادق
   مكانيك  جداگانه  در مقاله انيشتن

شد  و معتقد  دانست    را ناقص كوانتيك
   نيست  حاكم  طبيعت  بر جهان  شانسكه

ك، .ر (  است  نريخته و خداوندطاس
  .)96بينم، ص  جهاني كه من مي

   را مرحله  كوانتومي  مكانيك انيشتن
   و يك  كالسيك  فيزيك  بين واسطه
  دانست  مي  آينده  ناشناخته فيزيك

  .)همان(
 از   در برابر كساني  پالنك ماكس

 انكار   را هم  ذرات  واقعيت  كه  اول گروه
  برداشت (  ذهني  را توهم كردند و آن مي

 را   اتم دانستند و ذرات مي ) شخصي
   اتم  توجيه  براي  مناسب هاي فرض

  ها داراي اتم «:گويد  مي،كردند قلمداد مي
   هستند كه  هستند و همانقدرحقيقي جرم

همان، علم به كجا مي  (» آسماني اجسام
  .)249 و ص 115رود، ص 
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   فلسفي  بحثهاي  به  توجهي  سوم گروه
   واقعيت عنوان  را به  طبيعت  ولي ندارند،
  يا تحقيقات  حسي  از ادراكات مستقل

  . دارند قبول 
  تأثير فلسفه  تحت  اول گروه

   علمي  بر محيطهاي  حاكم پوزيتويستي
   فالسفه  بويژه  فالسفه  اگر برخي.بودند

 بر   جديد را مبتني تجربي علوم  كه اسالمي
 را   و آن  دانسته دي ما بيني  جهان ماهيت

 ،دانند  نمي  مسلمانان تجربي  علوم ادامه
.   است  بوده  فضاو نگرش  همين دليل به
جوان مسلمان و دنياي متجدد، (

  ).264 ص
با توجه به پيچيدگي علم در مرحله 

توان به نام علم با   ديگر نمي،سوم
گيري  قاطعيت از قوانين علمي نتيجه

فلسفي  مگر پيش فرض ؛غايي نمود
نظريه پرداز و تفسير كننده علم دخالت 

 نمونه اگر پيش فرض براي. نمايد
فلسفي انيشتن و ماكس پالنك دخالت 

يابد و اگر  نمايد جهان تفسير الهي مي
پيش فرض فلسفي هايزنبرگ دخالت 

  .شود  جهان تفسير مادي مي،نمايد

   علميقرآني و   بيني جهان

نگاه به آفرينش و جهان بيني نقش 
ها و اطالعات  وحدت بخشي به انديشه

متنوع انسان دارد كه همواره مورد توجه 
  .انسان بوده است

  تـرين    و جدي   ترين  از مهم   يكي«
   امروز در مواجهـه      انسان  هاي  دغدغه
   اسـت   هايي   و يافته    اطالعات  با انبوه 

 معتبر و    نتايج   بين  توان   مي   چگونه  كه
  ز مطالعـه   ا   ناشي   شده   و اثبات   مسلم

ــن ــابع روشــمند اي  و  ، ســازگاري  من
   ايجاد نمـود بـه       و وحدت   هماهنگي

   و معلومات    اطالعات  تمام   كه  طوري
 از    و خـالي     منـسجم    سيستم  در يك 

ــه ــاقض هرگون ــي  تن ــر و   درون  تعبي
 از همــه   واحــد و منــسجم تفــسيري

ــات  ــارب واقعي ــشري  و تج  را در   ب
ن بـاربور،  ايـا (» دهنـد  اختيار ما قرار   

  ).4علم و دين، ص 
   موجودات  تمامي قرآني  بيني در جهان

 و شعور و   از درك  نوعي  به و هستي
   اصل  همان  برخوردارند كه آگاهي
   اين  و قرآن  است متكلمان  عامه هدايت
   خداوند به وحي«  عنوانبا را   حقيقت

 .  است  كرده  بيان»  عالم موجودات
   حقيقت  به  نگاهي مقالهي، مغرب :به. ك.ر(

 و تسبيح). 2   شماره،  ويژگان ، مجله وحي
همه موجودات عالم حكايت از آن 

يسبح ِللَّهِ ما ِفي «:   از قبيل آياتي. كند مي
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  و).1/ التغابن  (»السماواتِ وما فِي الْأَرضِ
»لِكن لَّا إِن ِمن شَيدِهِ ومِبح حبسءٍ إِلَّا ي 

مهِبيحونَ َتسهيچ«؛ )44/ اسراء (.»َتفَْقه  
 خداوند را از  هك مگر اين: چيز نيست

 شما   ولي،كند  مي  تسبيح  ستايش، روي
  .»فهميد نمي

   جهان  كه  كساني  اساس بر اين
 عالمدانند   مي  مطلق  از حقيقتي رابرآمده

  دنبال  دانند و به  مي  حقيقت را داراي
  .تند هس  آن شناخت

 و  تجربي ، علومقرآني  بيني در جهان
   آثار صنع  مطالعه،  طبيعت مطالعه

إِنَّما «   دليل همين به.   است خداوندي
اءَلمادِهِ الْعِمنْ عِب ْخَشى اللَّه28/ فاطر( »ي.( 

   به  نسبت  مردم  از ميان فقط دانشمندان
  .دارند)  از عظمت ترس ( خداوند خشيت
ني علمي، جهان واقعيت در جهان بي

دارد و داراي هماهنگي وانسجام مي 
  .باشد و مي توان آن راشناخت

اگر معتقد نباشيم كه به كمك "
ساختمان هاي نظري خود مي توانيم به 
درك واقعيت نايل شويم و اگر باور 
نداشته باشيم كه در جهان هماهنگي و 
انسجامي دروني وجود دارد ديگر علمي 

تكامل انيشتن،  ("دممكن نخواهد بو
  )252 صفيزيك،

  نگاه علم به طبيعت

طبيعت منبع اصلي معرفت و  .1
كه دهها ظرافت است كتابي زيبا 

  دارد
منظم بودن و قانونمند بودن  .2

  طبيعت يك قاعده است
قابل فهم بودن قوانين طبيعت و  .3

امكان شناخت آن مورد ترديد 
  .نيست

معنا داري جهان و آغاز و انتهاي  .4
  .رسد نم ميدا آن به نمي

   به طبيعتقرآننگاه 

عالم طبيعت كتـابي سرشـار از        .1
ـ            ه رموز و اسـرار الهـي اسـت كـه ب

ـ      ليف يافتـه و    أدست قادر و حكيم ت
اي از سلــسله مراتــب وجــود  مرتبــه
  .است

 آيـت بـودن     ،مطالعه علمي آنها   .2
آنها بر علم و قدرت و حكمت الهي        

 تمام دين زيبايها ناشي از      ،تكيه شده 
ال نـا متنـاهي     علم و قـدرت و جمـ      

  .اند الهي
طبيعت شناسي قرآن جهت دار      .3

روح قوانين حـاكم      آموزش بي  .است
بر باد و باران، كوهها و درياها بيـان         
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 هدف اصـلي از حقـايق       .نشده است 
خبار از حقايق علمـي     علمي صرف اِ  

 بلكه تاكيد بر نشانه بـودن و        ؛نيست
ــت ــداري آن اس ــر  (.هدف ــصر، نظ ن

يعـت،  متفكران مسلمان در مـورد طب     
 تبيــين حــوادث طبيعــي،   ).12ص

كــشف معــاني و اســتفاده در مــسير 
 .هدايت انسان است

ــاي آن  آفـــرينش و فراينـــد .4 هـ

 .عالمانه و حكيمانه است
بنابراين، نگاه صرفاً علمي به جهان 

تواند با قاطعيت بر مادي بودن جهان  نمي
داللت نمايد و نسبت به معناداري جهان 

في كند و طر تواند ادعاي بي حداكثر مي
واقعيت همانگونه كه اشاره شد، آن است 
كه مباني معرفت شناسي عالمان تجربي در 

  .تفسير از جهان تأثير گذار خواهد بود

هاي  هاي قرآن و گزاره گزاره  رابطه

   علم

 از   الهي  و انديشمندان متفكران
  ، چونمفسران قرآن و متخصصان علوم

   وحي  تشريع  كتاب كننده خداوند را نازل
   طبيعت  تكوين كتاب و ايجادكننده

 و   تشريع  كتاب  بين دانستند، مغايرتي مي
 در بررسي .ديدند  نمي  تكوين كتاب

هاي علمي قرآني  نسبت آنها ابتدا گزاره
را با روش شناسي خاص آن بايد تبيين 

هاي  نمود و در مرحله بعد آن گزاره
 به خوبي ،كه قطعي استرا علمي 
  .اه نسبت بين آنها را سنجيد آنگ،شناخت

   بودن  مكمل  ـ رابطه1

   اين. يكديگرند  مكملقرآن و  علم
  . باشد  است  ممكن  دوگونه  به رابطه

   مقدمه  علمي هاي گزاره:  الف
   شود، يعني  واقع ياصلي قرآن  هاي گزاره

 خدا   شناخت  مقدمه  طبيعت  نظم شناخت
صلي اهداف ا   درك مقدمه  علم باشد و

  .قرار گيرد  قرآن
   عالم: داد  توضيح  چنين توان مي
 و   دقيق  و نظم  اتقان  بر پايه آفرينش
   و دانشهاي  استوار است آوري شگفت
   در شناختي مهم نقش  امروز تجربي

 دانشها را   اين  متكلمان. دارد  آفرينش نظم
 ،  خود قرار داده قياس)  مقدمه ( صغراي

   نظم  كه  عقلي  بديهي صلا كردن با ضميمه
   فاعل  و آگاهي  علم  بدون در افعال

 .كنند  مي ، خدا را اثبات  نيست معقول
   نموده فراوان  توجه  نظم  برهان  به قرآن
إِنَّ ِفي َخلْقِ السماواتِ � : مانند، است

لĤَياتٍ .... واْلأَرضِ واخْتِالَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ
عمٍ ي164/ بقره (.�ِقُلونَِلَقو.(   
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   درباره قرآن و   علم موضوع:  ب
   آنها متفاوت  غايت و، واحد  طبيعت
  توانند مكمل  ميدر اين صورت. باشد 

   حوادث  از علل  علم.شوند يكديگر 
  كشف( آنها   از غايت قرآن و  طبيعي
 خدا   و آيت  نشانه ها كه  پديده معاني
قُلْ ِسيرُوا « :نندما ،گويد  مي  سخن) است

 »ِفي الْأَرضِ فَانظُرُوا َكيف بدأَ الَْخلْقَ
  ).20/ عنكبوت(

 با تاكيد بر واقعيت طبيعت، قرآن
قابل شناسايي بودن قوانين آن و ارج و 
منزلت طبيعت به عنوان باز نمود علم 

 نه تنها اساس الزم براي تكون نهاد ،الهي
علم در زندگي بشر را فراهم آورده 

تعامل تكميلي آن دو را در  بلكه ؛ستا
  . داده استبا يكديگر قرار 

   با شكل توان  را مي بودن  مكمل رابطه
   نشانS و Q   دو مجموعه  بين رياضي

  .داد
  
  
  
  
  
  
  

   و تطابق  وحدت  ـ رابطه2

 واحد و   از موضوع قرآن و  علم
 در .اند  گفته  واحد سخن  و هدف غايت

  قرآن   يعني ،سته  اق و انطب اينجا وحدت
   علل  را با بيان  از طبيعت  موضوعيدقيقاً

 نيز از   و علم استياد كرده    آن طبيعي
   كه  است  كرده  بحث  آن  و علل طبيعت

   بر يكديگر منطبقعيناً ها  گزاره اين
وتَرَى الْجِبالَ َتحسبها  «: مانند،باشند مي

  ).88/نمل (»... السحابِجاِمدةً وِهي َتمرُّ مرَّ
   معاصراثبات  كوهها در دوران حركت

عالمه طباطبائي آن را    است  شده علمي
. داند در مورد رخدادهاي قيامت مي

 قرنها   قرآن هك آن  حال،)14/390الميزان 
در .   است  گفته  سخن  از آن پيش
   كشف تواند زمينه  مي قرآن  صورت اين

 بعضي ولگو باشد،  و ا علمي  قوانين
راهنماي تواند  ميهاي علمي قرآن  گزاره

  .علوم باشد
   از طبيعت ، قرآن  آيات گونه در اين

 و   ياد كرده  شناخت  منبع  يك عنوان به
  است  داده  را توضيح  آن  حوادث علل

. )ك، بازرگان، باد و باران در قرآن.ر(
تر  ياين موارد در زمينه علوم انساني جد

 /2طباطبايي، الميزان  (.تر است و گسترده

R

هاي گزاره  

 علمي قرآن
 

Q 

هاي  گزاره
  علم و نظم طبيعت

  
S  

Q + S      

اثبات خدا يا 

حكيمانه بودن 

   خداكارهاي

  به كمك عقل
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استاد . ك.؛ ر198 ـ 178 /4 و 213
  ).مطهري، اسالم و مقتضيات زمان

 با  توان  را مي  و تطابق  وحدت رابطه
  : داد  زير نشان  رياضي شكل
  
  
  
  
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

هاي رابطه وحدت و تطابق بين  نمونه

  ن و طبيعتآقر

از نظم آيات فراواني كريم در قرآن 
آفرينش و هدف داري آن سخن گفته 

  : از جمله،است
  الَّذِي  َخلَقَ سبع سماواتٍ طِباقاً ما تَرَى«

ِفي َخلْقِ الرَّحمنِ ِمن َتفَاوتٍ فَارِجعِ الْبصرَ 

او كسي « ؛)3/ملك (» ِمن ُفطُورٍ هلْ تَرَى
 هماست كه هفت آسمان را بر روي 

رحمان خللي آفريد و در آفرينش خداي 
 پس دوباره ديده خود را ،بيني نمي

  .»؟بيني  آيا نقصاني مي،بگردان
»َخلَقَ كُلَّ َشيتَْقدِيرا و هرءٍ فََقد«ً 

يز را آفريد و براي آن چهمه « ؛)2/فرقان(
  .اي قرار داد اندازه
»ها ِمن ُكلِّ  َشيْتنَا ِفيأَنبونٍ وزوءٍ م« 

چيزي را با ما در زمين هر « ؛)19/حجر(
  . »وزن و اندازه مخصوص رويانديم

آياتي كه از تحوالت طبيعت و آثار 
اللَّه الَّذِي يرْسِلُ «. آن سخن رانده است

 فماءِ َكيِفي الس طُهسباباً َفيحَفُتِثيرُ س احالرِّي
يشَاء ويجعلُه كِسفاً َفتَرَى الْودقَ يخْرُج ِمنْ 

خدا كسي است كه « ؛)48/ومر (»خِالَلِهِ
فرستد پس ابرها را بر  بادها را مي

انگيزاند و سپس قطرات باران از البه  مي
  .»شود ها خارج مي الي ابر

طبق توان به آياتي كه   ميهمچنين
جهان طبيعت در تسخير انسان قرار آنها 
وسخَّرَ َلُكم ما ِفي « : اشاره نمود،گيرد مي

جاثيه، ( »الْأَرضِ جِميعاًالسماواتِ وما ِفي 
در آسمانها و زمين را و همه آنچه «؛ )13
  .» مسخر شما قرار داد،سته

   و منطبق بودن مكمل در مورد رابطه
  اين  از ديرباز به  مسلمان  محققان ،بودن

P = Q1 + S1 

هاي  گزاره
  علمي قرآن

  هاي  گزاره
  علوم

P  

بعضي 

  هاي  گزاره

  علوم

بعضي 
هاي  گزاره

  علمي قرآن

Q1 = S1 

Pهاي  ضي گزاره اشتراك بع
و بعضي ) Q1(علمي قرآن 

  )S1(هاي علوم تجربي  گزاره
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اين   ازجمله، اند  كرده  توجه موضوع
  :اند  داده توضيحچنين 

 750 متجـاوز از       كريم  قرآندر  «
طـور    ها بـه     در آن    وجود دارد كه    آيه

  بررسـي    بـه   غيرمـستقيم  يـا    مستقيم
   مطالعـه    و اهميـت     طبيعي  هاي  پديده  

  ها بر علـم      آن  بودن  ها وآيت    آن  عميق
   تأكيدشـده    الهي   و حكمت   و قدرت 

   منبـع   ، طبيعت    قرآن  ، از ديدگاه    است
ــده ــراي اي سرشــار و زاين ،  مطالعــه  ب

 و  بــوده اوش و كــ وبررســي شــناخت
 بهتــر و   متفكــر بايــد هرچــه انــسان

   دلرباي   و جمال    نگريسته  بيشتر بدان 
 غبار   ي ب و  صاف  آيينه   را در اين    الهي

   بيـان    هنگـام    بـه   قـرآن .  كند  مشاهده
  هــا و قــوانين هــا و لطافــت ظرافــت
  هـاي   برپديـده    حـاكم   طبيعي  پيچيده
 تأكيـد     نكتـه    بـر ايـن     همواره  طبيعي

هـا و      زيبـايي    ايـن    تمام  ايد كه نم  مي
 و    وقـدرت    از علـم    ها ناشي   دلربايي

ــال ــاهي جمـ ــي  نامتنـ ــوده  الهـ    بـ
 وجود  هاي ، نشانه  يعي طب  وموجودات

 در و  و قديرانـد    ، عليم    حكيم  خالقي
دار    جهـت    قرآن  شناسي   طبيعت  واقع
 و    خـشك   آموزش   و صرفا براي    بوده
 و    باران  بر بادو    حاكم   قوانين  روح  بي

.   است ده نش بيان... كوهها و درياها و  

ــرآن ــرار ق ــن اص ــر اي ــت  ب ــه  اس    ك
 روح و   بايد صبغه   شناسي  طبيعت  اين

   منزله  و به  خود گرفته  به  شناسي  آيت
   مـا را بـه       باشد كه    در آينه   تصويري
ــاحب ــصويرهدايت ص ــي   ت ــد م » كن

ــصر، ( ــسلمان در ن نظــر متفكــران م
  ).13و  12 صمورد طبيعت،

 و  بودن  مكمل  رابطه  گفت توان مي
با برخي   موعلبرخي گزاره هاي   وحدت

 وجود دارد ولي بايد به  قرآن گزاره هاي
اين نكته توجه كرد كه گزاره هاي قرآن 

   كه مي باشند فرعي و   اصلي فاهدداراي ا
  . داد  توضيح  چنين توان مي

  وگزاره هاي آن  قرآن  اصلي هدف
   از آيات  طبيعت  كه  است  اين نداد نشان
   و حكمت  و قدرت  علم  نشانه  كه الهي

   مبدأ عالم نشان  يعني،باشد  مي، اوست
  ، آيت  آفرينش هاي  پديده  و اينكه است
  . ندا  الهي

توان گفت  با بررسي آيات قرآن مي
هاي  گزارهترين اهداف آيات  از مهم

 علمي قرآن، اثبات وجود خدا و معاد
  :اند بعضي ادعا كردهكه ـ ي ي تا جا،است

ــوره« ــت   سـ ــرآن يافـ اي در قـ
هـاي مكـي      شود به ويژه سـوره      نمي

مگراين كه در آن اشاره يا تصريحي       
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به عـالم هـستي و تامـل در نظـم و            
خلقت آن است تـا سـمع و بـصر و       
حواس و عقل بشر را براي تفكر در        
خلقت الهي تحريك كند آن گـاه از        

ز طبيعـت بـه     مخلوق بـه خـالق و ا      
ي آن و از مــسبب بــه  ايجــاد كننــده

 » سبب و از مصنوع به صانع پي ببرد       
ــه، ( ــات الكوني ــسير االي ــحانه، تف  ش

  ).30ص
 و   آيه  تنها واژه نهكه    است جالب
   را نشان جهان داري  معني  آن مشتقات

به معناي » شي «  واژه  حتي،دهد مي
   آن  مفهوم،باشد مي» چيز «يا» پديده«

» چيز«و » پديده« با واژه   جدي وتتفا
از شاء، يشاء، شيئا » شي « ريشه .دارد
 نيز از   و مشيت  است »خواسته « يعني
   يا خواسته  شي  مفهوم  است  ريشه همين
   مشيت  و به خواسته  را  آن  كسي يعني

   آن  و هدفي  خواست  و براي خود آفريده
 مبدأ و   هم  پس است، را پديد آورده

 و   هدف و همدهد  مي   را نشان آغازي
   نبود  زماني يعني» پديده « اما واژه را؛ معاد

 و   است  چه  معناي به» چيز «و پيدا شد و
  را نشان   مبدأ و هدف  ولي ، هست اينك
  .دهد نمي

 از   جامع  انسجام در يك» شي « واژه
گويد،   مي  سخن محور و مركز هستي

رف قرآني توحيد س هرم معاأردر «زيرا 
طباطبايي، الميزان في تفسير (» قرار دارد
   قرآني انديشه « و در)10/139القرآن، 

كند   مي حكومت  كه  است  فكر الهي اين
   هستي  و مركز جهان خدا در قلب... و

ايزوتسو، خدا و انسان در ( .»قرار دارد
  ).91قرآن، ص 
  هاي  در گزاره  قرآن  فرعي هدف

 و است   از آفرينش نمايي  واقع علمي
   و توجه  مطالعه بهانسان   تشويق

يعني نوعي وحدت بين است،   طبيعت به
كه از نظر علوم (برخي گزاره هاي علوم 

با ) تمام گزاره هاي آن اصلي مي باشد
كه ( هاي علمي قرآن وجود دارد گزاره

  .)آنها اهداف فرعي قرآن مي باشند
ز  هر مورد ا  براي  فوق دو هدف

   گفته  سخن  از طبيعت  قرآن  كه آياتي
  .كند  مي صدق

 از  توان  را نيز مي  ديگري  اصلي هدف
  دربارهكه   قرآن»  آيات مجموعه«

، استنباط  است  آمده  طبيعي هاي پديده
 خدا   اعجاز كتاب دادن  نشان و آن كرد

 از اعجاز   بزرگ  مفسران  كه  آنچنان؛ است
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 از ابعاد اعجاز   يكي عنوان  به  آن علمي
  .اند  گفته سخن  قرآن

 مفسران   وجود دارد كه موارد بسياري
   به علوم   قطعي هاي  يافتهياري  قرآن به
 و از   پرداخته  قرآني  آيات  و شرح توضيح

   برداري  پرده  اعجازقرآن  جنبه اين
   را در استخدام  علم  و در واقع اند كرده
   كشفيات  كمك  و به  قرار داده  قرآن فهم

   قرآن مطالب  و صدق ، صحت علمقطعي 
  توان  موارد مي از اين.  اند  كرده را روشن

ََلم نَجعلِ الْأَرض «  زمين  حركت لهئ مس به
والْجِبالَ «  كوهها استواري). 6/نباء (»ِمهاداً
فَالَ أُْقِسم «   زمين كرويت) 7/ نباء (»أَوتَاداً

 »ْلمشَارِقِ واْلمغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرونَبِرَب ا
   در پيدايش  آب نقش) 40/ معارج (

 »ءٍ حي وجعْلنَا ِمنَ اْلماءِ كُلَّ َشي«  حيات
 در  قانون ازدواج و زوجيت) 30/انبياء(

ءٍ َخلَْقنَا زوجينِ  وِمن ُكلِّ َشي«  موجودات
 از  باروري) 49/ذاريات (»لَعلَّم َتذَكَّرُونَ

 »وأَرسْلنَا الرِّياح لَواِقح«  باد طريق
 ابر و   بادها در پيدايش  نقش)22/حجر(

واللَّه الَّذِي أَرسلَ الرِّياح َفُتِثيرُ سحاباً «  باران
  نقش) 9/فاطر (» بلَدٍ ميتٍ َفسْقنَاه إَِلى

    زمين داشتن كوهها در استوار نگه
 »نَا  ِفي الْأَرضِ رواِسي أَن َتِميد ِبِهموجعْل«
 در  و دهها مورد ديگر كه) 31/ انبياء(

،   است  آشكار شده  علمي هاي پرتو يافته
   از علوم گيري  بهره  روش اين. كرد اشاره

 موازين   با رعايت روز در تفسير آيات
   عظمت  نشانه  بلكه، ندارد روشمند منعي

 در   قرآن  پس،  هست نيز  الهي كتاب
، معاد و  ، خداشناسي  توحيدي بحثهاي

   پرده علمي  حقايق  سلسله  از يك  آن امثال
   نتايج  بر كسب دارد و عالوه بر مي

 خود   پيروان،  و ديني  و اخالقي توحيدي
 گشاي  گذارد و راه  مي  علوم را در جريان

  مفسران قرآن در اين.  ستادانشها نيز  
   علوم  كمك  به  قرآن ز تفسير آيات ا قسم

  ، تطبيق ف، تكّل ويلأروز و با پرهيز از ت
 و   مسلم  طبيعي ، قوانين راي و تفسير به

   براي  را چراغي  شده صد درصد ثابت
  دهند كه  قرار مي  رموز آيات كشف

 كند  مي از پيش روشن  را بيش اعجاز قرآن
 رضائي اصفهاني، پژوهشي در  :ك.ر(
   ويژه  به  و همگان)عجاز علمي قرآنا

 وا   در برابر آن  خضوع  را به دانشمندان
   پيش  قرن  چهارده  كه قرآني. دارد مي

 امروز بشر در  كرد كه  را مطرح مطالبي
   دست  آن  به  علمي  فراوان پرتو تالش

مورد عالمه طباطبائي در .   است يافته
رآن استفاده از علم در تفسير قچگونگي 

  :نويسد مي
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فهميدن حقايق قرآن و تشخيص «
مقاصد آن از راه ابحاث علمي دو جور 

   كه  يي  در مساله  كه ما است يكي اين
 يا   علمي  بحثي  است  آن  متعرض قرآن

   را ادامه  قدر آن  و آن  را آغاز كنيم فلسفي
 و   ما روشن براي  مطلب  تا حق دهيم
   همين  هم  آيه  بگوئيم  گاه  شود آن ثابت

 هر چند كه مورد   روش گويد، اين را مي
،   است  و نظري  علمي پسند مباحث

   اين پسندد و دوم  را نمي  آن ولكن قرآن
   فهم آن مساله و تشخيص  براي كه

   از نظاير آن آيه كمك  آيه مقصود آن
 مورد نظر را   ي  و منظور از آيه بگيريم

   علم  اگر بگوييم  گاه ، آن  آوريم دست به
   ندارد و اين گويد عيبي  را مي  همين هم

 را تفسير   آن توان  مي  كه  است روشي
همان، (» پسندد  را مي آن خواند، قرآن

  ).18 و 1/17الميزان، 
هاي  سپس مرحوم عالمه به نقد شيوه

 و مشكل پردازد ميتفسيري گوناگون 
اساسي تمام روشهاي تفسيري و تفسير 

  :داند ها با قرآن مي  تطبيقِ يافتهعلمي را
نقص همه اين روشها تطبيق «

» بحثهاي علمي يا فلسفي بر قرآن است
  )13همان، ص (

عالمه سپس بر روشهاي علمي 
اصالت (تفسير قرآن مانند پراگماتيستي 

تفسير ) 19همان، ص () عمل

، )43همان، ص () مادي(ماترياليستي 
و اصالت تجربه (تفسير امپرسيونيستي 

و تفسير ) 50همان، ص () حس
) همان() تحقق گرايي(پوزيتيويستي 

  .كند  نقد ميگيرد و آنها را ميخرده 
 در تفسير آيات از هر يجريان

دستاورد علمي هر چند در حد فرضيه 
 بود، قرآنسازي علم و  براي همسان

 را قرآنيهاي  كردند و گزاره استفاده مي
پذيرفتند كه با علم جديد  وقتي مي

هاي   شيوهبه ديگرجريان . ازگار باشدس
 نيزسنتي تفسير قرآن توجه داشتند و 

نقش علم در فهم بايسته و شايسته قرآن 
 ولي فقط از قطعيات ،پذيرفته بودندرا 

 آن هم با رعايت روشمندانه ،علمي
ت، غهاي تفسير مانند سياق، ل ويژگي

 و اين كردند  استفاده مي ،...ظاهر و 
   .ستشيوه پذيرفتني ا

   در آيات  قرآن  بدانيم  است جالب
 و   طبيعت  جهان  به  خود كه علمي

كند،   مي  اشاره  آفرينشدگرگونيهاي
   را مورد خطاب  خرد وانديشه صاحبان
   كه  است  آن  معناي  به و ايندهد  قرار مي
و متخصصان ، عالمان   انديشه صاحبان

  . كنند  را درك توانند آن مي
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   علمي  آيات  در فهم آنقرمخاطبان 
اند   و متخصص  عالم ند كها كساني

   به مثال براي .كنند  مي ياتفكر و تعقل
  :نماييد   زير توجه آيات
»اءماءِ مالَّذِي أَنزَلَ ِمنَ الس وإِنَّ ِفي ...  ه

 و 11/نحل (»ذِلك لĤَيةً لِقَومٍ يَتَفكَّرُونَ
  ز آسمان را ا  آب  كه  خدايي اوست«؛ )10

   بياشاميد و با آن فرو فرستاد تا از آن
  در اين...  دهيد  پرورش  و درختان گياهان

   گروهي  براي  است روشني ي امر نشانه
  ».كنند  فكر مي كه

» سالشَّمو ارالنَّهلَ والَّي خَّرَ َلُكمسو
 »إِنَّ ِفي ذِلك  لĤَياتٍ ِلَقومٍ يعِقُلونَ... والَْقمرَ

  ).12/ نحل(
وِمنْ آياتِهِ َخلْقُ السماواتِ والْأَرضِ «

 إِنَّ ِفي ذِلك اِنُكمأَلْوو اْلِسَنتُِكم اْختِالَفو
  )22/روم (»لĤَياتٍ ِللْعالِِمينَ

...  وهو الَّذِي أَْنشَأَُكم ِمن َنْفسٍ واِحدةٍ«
  ).98/ انعام (»لِقَومٍ يفَْقهونَ

   پيش  فوق  آيات  به دكي ان با توجه
   گروهي  براي  علمي  آيات  بررسي زمينه

  عالم» «كنند  مي تعقل «،»كنند فكر مي «كه
   بطور عميق  كه گروهي«و » هستند

   آمده  فوق  آيات  در انتهايـ» فهمند مي
 را   علمي  در آيات  قرآن  مخاطبان ـ است

  .نمايد  مي مشخص

به  كه هستبرعكس آياتي در قرآن 
پردازد كه آيات الهي  سرزنش كساني مي

 اما تدبر بينند، ميو اسرار الهي را 
وكَأَين ِمنْ آيةٍ ِفي « :، مانندكنند نمي

السماواتِ والْأَرضِ يمرُّونَ عَليها وهم عْنها 
و چه بسيار « ؛)105/يوسف( »معرِضُونَ

اي در آسمان و زمين كه از  كساني نشانه
كنند و از آن روي بر  كنارش عبور مي

  .»گردانند مي
 عقب افتادگي تترين عل شايد مهم

علمي مسلمانان عالوه بر دور شدن از 
ي كه عامل پيشرفت مسلمانان و بر قرآن

ي شده بود، پيدايش و يپايي تمدن طال
در پس از افراط ـ عقل  رشد جريان ضد

 به كهبود ـ معتزليان توسط عقل گرايي 
جريان درون گرايي و تصوف تدريج 

  .پس از حمله مغول غلبه يافت
،   از ابعاد اعجاز قرآن  يكي  شك بدون

 كه عالم  يي تا جا  است  آن اعجاز علمي
دقيق و محتاطي چون آيت اهللا خويي 

  :نويسد مي
   از قـوانين     زيادي   در آيات   قرآن «

   و اجــرام رمــوز طبيعــت   و هــستي
  هاي  بحث ديگر     و موضوعات   آسماني
 و    است   نموده  انگيزي   و شگفت   جالب

 و    سـنن    ازچنـين    اطـالع   طور مسلم   به
ــوانين ــق ق  امكــان   وحــي  جــز از طري
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بويژه ). 70ص ،خويي، البيان (» نداشت
آنكه مخاطبان آيات علمي قرآن بشري    

آينـده بـه علـوم و اسـرار     در  است كه   
  .خلقت پي خواهد برد

 قرآن در دوراني از اين حقـايق      «
و اسرار پرده برداشته راهي بـه ايـن         

 البتـه در آن     …گونه مطالـب نبـود      
ــان و    ــشمندان يونـ ــاريخ از دانـ تـ
غيريونان عده معدودي بودند كه بـر       
قسمتي از اسرار آفرينش دست يافته      

اي از ايـن دقـايق علمــي    و بـر پـاره  
آگاهي داشتند ولي جزيره العـرب از       
ــدور و در آن   ــب كــامال ب ايــن مطال

اين گونه اطالعات خبـري     منطقه از   
نبود اما قسمتي از حقايق علمي كـه        
قرآن از آنها پرده برداشـته و بيـشتر         
علــوم و دانــشهايي كــه قــرآن از    

هارده قرن پيش بـراي بـشر آورده        چ
است آنچنان مهم و دقيق اسـت كـه         
ــه در    ــان و نـ ــه در يونـ آن روز نـ
غيريونان خبري از آنهـا نبـود بلكـه         

 ازديـاد   پس از قرنها بـا پيـشرفت و       
علوم اين دانستنيها و اسـرار كـشف        

  )71ص ،همان(. »گرديد
اما چرا قرآن به صراحت از حقايق 

از طور مثال ه ؟ ب استعلمي سخن نگفته
 »مهد«حركت زمين با اشاره لطيفي به 

 زيرا مردم و است، كرده د يا)6/نباء(

عالمان زمان بر سكون زمين عقيده 
يرقابل براي آنها غاين اعتقاد داشتند و 
  . ترديد بود

مطالبي كه قابل فهم و درك آن       «
دوران بــود بــا وضــوح و صــراحت 
بازگو نموده ولي مطالبي كه از فهـم        
و درك مردم آن عصر دور بـوده بـه         
اجمال و اشاره قناعت كرده و شرح       
و بيان و درك كامل آن را بـه مـردم           
قرنهاي بعـدي كـه بـا اكتـشافات و          

 شـوند   پيشرفتهاي علمي مجهـز مـي     
  )همان(» .محول نموده است
كه چون   توان گفت از منظر ديگر مي

   سخن  و دل  عقل  با دو زبان قرآن
 ،آشنايي با قرآنمطهري، ( گويد مي
 ـ   تحليلي  زبان  عقل  زبان  يكي)2/38و1

 ـ  ، عاطفي  دل  زبان  وديگري توصيفي
   ازجمله،  قرآني هاي  گزاره ، يعني توصيفي

   توصيف  سو  از يك،  آن ي علم هاي گزاره
  سويآورد و از   مي  وتعليل و تحليل
تأثير   را تحت  انسان  و قلب ديگر دل

  استروشن   البته،دهد  قرار مي عاطفي
   درمورد علم يقرآن  هاي  گزاره  همه كه

   علمي هاي  ديگر گزاره  و از طرف نيست
   علمي هاي  از گزاره  اندكي  بخش قرآن
،  است  يافته  آنها دست  بشر به  كه است

   قرآن  و نص  علم  قطعيات  بين ولي 
  .باشد  نمي تعارض
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     تعارض  ـ رابطه3

است كه قرآن   ، جايي منظور از تعارض
   زبان با همانرا   هايي ، گزاره  طبيعت درباره

   است  آورده  آن  طبيعي  علل  و تبيين علم
   و آزمون ه و تجرب  خاص  نيز با زبان وعلم

   برداشته  پرده  مادي  طبيعي خود از علل
به نظر    قطعي  آنها مخالفت  و بيناست

ممكن است تعارض ظاهري باشد . رسد مي
مانند گردد،  كه با اندك تأمل برطرف مي

كه  روز   در شش ا و زمينهخلقت آسمان
روز  در فرهنگ قرآني به معناي »يوم«واژه 

 ،مي نيستبيست و چهار ساعت نجوو 
 حتي از آغاز ،باشد  معناي دوره مي بهبلكه

جهان تا قيامت را يوم الدنيا يعني دوره 
نامد و خلقت آسمانها و زمين در  دنيا مي

شش دوره است كه ممكن است هر دوره 
  .باشدميليونها سال به طول انجاميده 

  صورت  به  رابطه  اين  رياضي شكل
  : زير است

  
  
  
  

  

   ظاهري  تعارضهاي حل راه

در مورد تعارض واقعي بين قرآن و 
   كتاب كننده ايجاد: توان گفت علم مي

   يكي  تشريع  كتاب  و فرستنده تكوين
   علم  بين بنابراين.   خداست او و است

،   نيست تعارضحقيقت قرآن  و  واقعي
 يا   است  نادرست وحي ما از  فهم يا لذا

  لهايح  راه اما، ناقص  ما از طبيعت علم
قرآن و علم ظاهري    تعارض مشكل

  :عبارت است از
    علمي هاي  گزاره  همه نبودن  ـ قطعي الف

 درحد   علمي هاي  از گزاره بسياري
 ند،نيست   و مسلم  و قطعياند فرضيه

هاي  تواند در برابر گزاره بنابراين نمي
  نظريه البتهقطعي قرآني ايستادگي كند، 

.  تر است  بيش  آن  صحت  احتمال علمي
   انسان  خلقت  در موضوع  طباطبائي عالمه

  تكامل  نظريه اند كه  فرموده تصريح
   است  خاص  مسائل  فقط توجيه كارش«

   است  نشده  اقامه  بر آن  هم  قاطعي و دليل
 را   آدمي  كه  كريم  قرآن لذا قول

داند با   مي  جانداران  از بقيه مستقل نوعي
   و منافي  معارض مي عل  سخن هيچ

طباطبايي، الميزان في تفسير  (»نيست
   بر اين  ايشان  حتي،)134/ 4القرآن، 

  چگونگي مسأله. . .  «   كه  است عقيده

Q2 S2 

Q2  =  S2  

بعضي 

هاي  گزاره

  علمي قرآن

  بعضي 
هاي  گزاره

  علوم
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   دين  از ضروريات  انسان  اوليه خلقت
   اگر كسي  يعني)269/، 8همان،  (»نيست

   خلقت  تكامل ، استفاده  قرآن از آيات
   نشده  دين منكر ضروري  را داشت انسان
  عمدتاً  انسان  خلقت  زيرا آيات، است

 هردو   احتمال  يعني،باشد  مي متشابهات
   در اين  كه  تاجايي، وجود دارد برداشت

  و شده  نيز نوشته  مستقلي  كتاب زمينه
.  استشدهاحتمال هردو نظريه بررسي 

  . )مشكيني، تكامل در قرآن: ك.ر(
   علم  در مقابلقرآن  ه ـ تفسير و توجي ب

   قطعي

   و به  قطعي  كه علمياي  گزارهاگر 
   تعارضقرآن بود با ظاهر   رسيده اثبات
  . را تغيير داد  ظاهري  بايد معناي، داشت

با دو شيوه )  ره(  طباطبائي عالمه
تصرف لفظي و تصرف معنوي در قرآن 

هاي قطعي علمي  به قبول گزاره
 زمين  روي بودن ك در موضوع. پردازد مي

واللَّه «: نويسد  ميكند و ميتصرف لفظي 
 بساط )19/نوح (»جعلَ َلُكم الْأَرض ِبساطاً
ـ نه كروي بودن ـ را مسطح بودن زمين 

گويد منظور   ولي عالمه مي،گرفته بودند
آن است كه در روي زمين به آساني 

همان، الميزان في تفسير (. حركت كنيد
  .)33/ 20القرآن، 

نيز    آسماني در تفسير شهابهاي
  :آورد مينمايد و  تصرف معنوي مي

ــن« ــه اي ــسرين  ك ــاتي  مف    توجيه
را   هـايي    شيطان ،  مالئك  اند كه   آورده

آينـد بـا       مـي    سـمع    استراق   براي  كه
كننـد،    مي  ها تيراندازي    آن  ها به   شهاب

  هـا واضـح     حـرف    ايـن   امروز بطالن 
   ديگري  باشد و ناچار بايد توجيه      مي

 و    امـروزي    با علوم    مخالفت  كرد كه 
هــا   آســمان  بــشر ازوضــعيت تجربــه
   ملكـوت    مـراد عـالم     بنابراين. نباشد
 دارنـد و      سـكونت    مالئـك    كه  است

   كه   است   از ملكوت   ها، نوري   شهاب
 ندارنــد ودور  هــا طاقــت  شــيطان

  ).196 / 17همان،  (»شوند مي

   لم ع  ابزارانگارانه  ـ ديدگاه ج

   مكانيك  جديد بويژه در علم
 از   رياضي  معادالت ، نقش كوانتيك

   برخي .تر است  بسيار بيش  حسي تجربه
   فيزيكي معاصر، تئوريهاي  از فيزيكدانان

   توجيه  براي  مفيدي هاي را ابزار و افسانه
  .دانند  مي جهان

،  نگارانـــها ابزار  تلقـــي برطبـــق«
   مفيـدي   ايه   افسانه  علمي  هاي  تئوري

  تـوان   نمـي  وجـه    هـيچ    بـه   هستند كه 
   و برگردان    بوده   با واقع    مطابق  گفت

 در مـــورد  آنچـــه. باشـــند  مـــي آن



5
7

 

 

 

قر
ه 
جل

م
آ

و 
ن 

م
عل

  /
  

ره
ما
ش

ل
او
 

  /
 

ن 
تا
س
زم

13
8
6

   
�

  

 و   مطابقـت   اسـت  ها مهـم  تئوري  اين
 و    مفيدبودن   بلكه  ها نيست    آن  صدق

   كه  صورت  در اين .   است   آنان  كارآيي
   و ابزاري   افسانه  را   علمي  ما نظريات 

ــ ــهمفي ــم حــساب د ب ــن.   آوري   در اي
ها و     تئوري   اين   بين   تعارض  صورت

 نخواهد افتـاد چـرا        اتفاق   ديني  متون
   از واقـع     حكايت   لسان  ديني   متون  كه

 صـرفا     علمـي   هـاي   دارند و تئـوري   
 و  بينـي   پـيش    بـراي    مفيدي  ابزارهاي

 و   حسي   پديدارهاي  تفسير و محاسبه  
بـاربور،  ايـان    (.»باشـند    مـي   حركات

؛ سروش،  199ـ201صعلم و دين،    
علــم چيــست، فلــسفه چيــست،    

  ).206 تا 196 ص
   ممكن ، الكترون  چون مثال مفاهيمي

 ،  واقعيت  كاشف  باشد نه  افسانه است
 و   توجيه  براي مفيدي  فرضهاي بلكه

  .كاربرداند
   و جدايي  و تباين  تمايز، بيگانگي  ـ رابطه4

 جدا  دو مقوله را   و علم قرآن  بعضي
 و كاركرد   رسالت، زبان از يكديگر كه

  جدايي  چگونگي.دانند ، مياند اي جداگانه
 . دارد  گوناگون اشكالقرآن  و  علم

ازجمله ديدگاه هاي كانت، نئوارتدكسي، 
اگزيستانسياليسم، فيلسوفان تحليل زباني 
و تفكيك گوهر دين و صدف دين 

لق و طور مطه كه ب) ديدگاه شاليرماخر(
كامل بين علم و كتاب مقدس هيچ 

و آن را به رابطه قرآن . بينند  نمياي رابطه
  . دهند ميبا علم سرايت 

 علمي  هاي  گزارهS   مجموعه شكل
  هاي  گزارهQ  علوم تجربي، مجموعه

، اي با يكديگر ندارند كه هيچ رابطهقرآن 
  .چنين است

  
  
  
  
  
  
  

  جمع بندي و بررسي

   عقالنيتي  از چنان  و دوم  اول حل راه
مفسران از    بسياري  كه برخوردار است

نظر   اتفاق بر آنقرآن و متخصصان علوم 
  تنها اكثريت  را نه  سوم  ديدگاه  ولي،دارند

با    حتي،اند  نپذيرفته تجربي  علوم عالمان
اسالمي    فيلسوفانو عالمان ديني مواضع 

زيرا در اين موضوع ناسازگار است، نيز 
   از آفرينش نمايي  واقع تجربي  علوم كه
 و   است  الهي  نشانه  كه نمايد و يا اين مي

نظر   اتفاق،  است  مسلم  آن شناخت قابليت
عالمه طباطبائي، اصول و روش . (دارند

صورت   در ).5/51فلسفه رئاليسم، 

Q3 S3  

Q3  Ø  S3 

 Ø 
هاي  گزاره

علمي علوم 
  تجربي

هاي  گزاره
   قرآنعلمي 
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  هاي مفيد پذيرفتن علم به عنوان افسانه
  خواهد سؤال  زير  علمي  حقايق همه
   توجيه براي  مفيد  و فقط ابزار رفت

 نخواهد  و واقعيتخواهد شد   طبيعت
   زيرسؤال  علم  شناختاري  و نقش داشت

   مردم  دغدغه  آنكه  حالخواهد رفت،
 را   واقعيات  علم  كه  است  آن ودانشمندان

فيزيك ، شتناني( . كند بيني  و پيش كشف
  .)32و واقعيت، ص 

با توجه به رم در مورد راه حل چها
مثالهاي قبل روشن است كه قرآن گاه با 

هايي را  همان ويژگيهاي زبان علم گزاره
از  البته بسياري ،بيان كرده است

هاي علمي جديد ارتباطي با  گزاره
مانند « ،دنهاي قرآني ندار بسياري گزاره

آناتومي « و »نماز صبح دو ركعت است
 ولي همه ،»اي خاص است انسان به گونه

  .وارد چنين نيستم
  

  نتيجه

علم به معناي علوم تجربي 
»Science«باشد و قرآن  مي»Quran« به 

هاي وحياني و نصوص  معناي آموزه
  . استوحياني 

هاي  در اين مقاله نسبتهاي گزاره
 و نتايج زير شدعلمي و قرآني بررسي 

  : به دست آمده
هاي علمي مكمـل      بعضي گزاره  .1

 بـه   ايناند و     هاي قرآني   بعضي گزاره 
 : دو شكل ممكن است 

نظم (هاي علمي   گزاره-الف
هاي قرآني  مقدمه برخي گزاره) جهان

  . باشد مي) ناظم داشتن عالم(
هاي علمي   غايت گزاره ـب

مقدمه غايت ) شناخت علل طبيعت(
نشانه و آيت الهي (هاي قرآني  گزاره
  . باشد مي) بودن
رابطه وحدت و تطابق، برخـي       .2

ـ       گزاره زوجيـت  (رآن  هـاي علمـي ق
هاي علوم    عين برخي گزاره  ) گياهان
 . است

هيچ گزاره علمي متعـارض بـا        .3
باشد، فرستنده    هيچ گزاره قرآني نمي   

كتاب تشريع همان آفريننـده كتـاب       
 . تكوين است

هـاي علمـي      بسياري از گـزاره    .4
هـاي قرآنـي       با گزاره   مستقيم ارتباط
 . باشند  و از يكديگر جدا ميندارند
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