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علمی قرآنهايپردازينظریه
1محمد علی رضایی اصفهانی

دهچکی
هاي علمی یکی از مسائل مهم عصـر مـا و ضـرورتی بـراي پیشـرفت هـر       پردازينظریه

نظـر برخیـزد یـا از دانشـی     تواند از متن دانش مـورد  ها میخاستگاه نظریه. دانش است
دیگر، یعنی پژوهشگر الهام یا حدس برخاسته از یک پدیده طبیعی یا از یک آیـه قـرآن   

.دهدکند و با توجه به شواهد و قرائن علمی آن را سامان میاي ارائه مینظریه
هاي علمی گاهی تک تباري اسـت و گـاهی چنـد تبـاري     پردازيبه عبارت دیگر نظریه

از اینجاسـت کـه   . گیـرد اي شکل مـی رشتهی نظریه علمی به صورت میاناست یعنی گاه
در این نوشتار بر آنیم که ابعاد مختلف ایـن  .شودهاي علمی قرآن متولد میپردازينظریه

.مسأله را مورد بررسی قرار دهیم

.پردازي، علم، قرآن، اعجاز علمینظریه:هاهکلیدواژ

پیشینه
هـاي متعـددي بحـث    در کتـاب » پـردازي علمـی  نظریـه «هر چند که در مورد نظریه 

مـورد  امـا در ) شـود هـا اشـاره مـی   آنشناسی به برخـی از مبحث مفهومکه در(شده است 
ن بار این تعبیر در سـال  کتاب مستقلی یافت نشده است، نخستی» پردازي علمی قرآننظریه«

جامعۀ المصـطفی  در » هاي علمی قرآنپردازينظریه«در عنوان نشست علمی به نام 1385
گـزارش کـاملی  1384در آبان مـاه سـال   47، به کار رفت که مجله افق حوزه ش العالمیه

دانشیار جامعۀ المصطفی العالمیۀـ1
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روش «از آن منتشر ساخت سپس در برخی محافل علمی و مقاالت نگارنده از جمله مقاله 

، به کار رفتـه اسـت   1385، سال 45هاي قرآنی، ش مجله پژوهش» شت علمی از قرآنبردا
کم در جامعه علمی و قرآنی ایـن تعبیـر بـا تسـامحی کـه در آن اسـت نهادینـه        و اکنون کم
.شده است

شناسیمفهوم
ـ نظریه1

هـم  اى به نظریه، مجموعه: ها و تفسیرهاي متفاوتی از نظریه دارنداندیشمندان برداشت
، تعاریف و قضایاست که بـه منظـور   (Coneepts)، مفاهیم (Construets)ها پیوسته از سازه

ها، از طریق تشخیص روابط بین متغیرها، یک نظر نظامـدار دربـاره   بینى پدیدهتبیین و پیش
هـا و پیشـنهادها دربـاره    اى از تعریفنظریه مجموعه) 11هومن،.(دهدها ارائه مىاین پدیده
ها و پیشنهادها، بعـد مـنظم و مـدونى از    متغیر بهم پیوسته است، که همه این تعریفتعدادى 

آیـد، ارائـه   ها و تداخل این متغیرها به وجود مـى هایى را که در اثر همبستگیوقایع و پدیده
ایـم  هایى هستند که ما براى آن گسـترده ها، در واقع دامنظریه)32نادرى ـ نراقى،  (دهد؛ مى

تـر  تر و تنگهاى شبکه دام را تنگشود صید کنیم تا حلقهنامیده مى» جهان«ا که تا آنچه ر
هـایى اسـت کـه بـه     اى از مفاهیم یـا فـرض  تئورى بیان کننده مجموعه) 63پوپر، (سازیم؛ 

هایى هستند اسـت کـه   اى از بیانیهو مجموعه) 47رابینز،(صورت سیستماتیک و توجیه کرد
) 95همانجا،(.بین بخشى از واقعیت هستندبر مبناى قواعد منطقى و م

بیـانی مـنظم، انتزاعـی، مـوجز،     1نظریه: توان گفتبنابراین در نگاهی کلی و جامع می
متشکل از قضایا، مستدل و منطقی، مبتنی بر یک سلسله مطالعات علمی، مبـین یـک اصـل    

بـدان اشـاره   » علـم و دیـن  «در خصوص نحوه ارتباط نظریه با واقعیت چهار تعبیر وجود دارد که باربور در کتاب ـ1
ها را ملخـص  بسیاري از دانشمندان تجربی مفاهیم و نظریه): پوزیتیویسم(ها نظریه به عنوان ملخص داده. 1: رده استک

اي مفیـد  نظریـه همچـون وسـیله   . 2؛ )198: 1374بـاربور،  . (داننـد ها و محصول مشاهدات حسی و تجربـی مـی  داده
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ویدادها در سـطح  ها یا راي از اصول مربوط  به چگونگی و چرایی واقعیتکلی یا مجموعه

کننده بخشی از واقعیت اسـت کـه   دهنده و تبیینهر نظریه تنها انعکاس. خرد و یا کالن است
یـک نظریـه معمـوالً داراي چهـار بعـد شـناختی       . شوددر یک کلیت به هم پیوسته فهم می

، بازاندیشـی  )پـرداز تجسم تجربـه و احساسـات نظریـه   (، بعد عاطفی )معرفت ناظر به واقع(
ارائه مفروضات پنهـان و آشـکار در ایـن کـه     (، بعد هنجاري )اي براي درك واقعیاتوهشی(

و بـر  (کار اصلی یک نظریه تبیین و در مرحله بعـد تعمـیم   . است) واقعیت چگونه باید باشد
ترین و پرکاربردترین تبیین انواعی دارد که مهم. است) بینیهمین اساس، اعطاي قدرت پیش

هر نظریه معموالً امکان طرح سـؤاالت و فرضـیات جدیـدي در بـاره     . استآن تبیین علی
) 3ـ1حسین،. (سازدواقعیت را براي محقق فراهم می

محدود سـاختن افـق   . 1: عمده کارکردهاي مورد انتظار از یک نظریه عبارت است از
ی هـای دید و گستره عالیق محقق و جهت دادن آن در تمرکز بر پدیده هاي خاص یا بخـش 

تعیین و مشخص ساختن مسیر مطالعات علمی با انواع اطالعات مربـوط؛  . 2از یک پدیده؛ 
دهـی بـه   امکـان . 4؛ هـا بنـدي آن دیگر و طبقـه یابی ربط اطالعات مربوط به یکامکان. 3

هـایی اسـت   ترین کاربرد یک نظریه، توضیح مجموع پدیدهاساسی. هاتوصیف و تبیین پدیده
دهی به تعمیم اطالعات و نتایج به دست آمده بـه  امکان. 5؛ طوف استکه آن نظریه بدان مع

دهـد  یک نظریه به محقق امکان مـی . بینی حقایق و واقعیاتپیش. 6هاي مشابه؛ سایر پدیده

هاي مختلـف  لیل زبانی در تالش براي روشن کردن انواع و نقشترین تعبیر در میان فیلسوفان تحرایج): انگاريوسیله(
ایده آلیسـم  ): ایده آلیسم(نظریه به عنوان صورت ذهنی . 3هاي علمی است؛ زبان علم، برداشت وسیله انگارانه از نظریه

نظریه همچـون  . 4رود؛ انگاري هم فراتر می، حتی از وسیلهدر تاکیدش بر سهم داننده در علم] اصالت صورت ذهنی[=
کنند آنچه واقعی اسـت  ها حکم میبر خالف پوزیتیویست] هارئالیست[= اصالت واقعیان ): اصالت واقع(بازنمود جهان 

، همانقدر کـه  اند که مفاهیم معتبر، طرف دار این رايانگارانپذیر نیست و بر خالف وسیلهیعنی در واقع هست، مشاهده
، ماهیت حوادث واقعه در جهان را بـاز  ها برآنند که مفاهیمو بر خالف ایده آلیست. د، صادق و حقیقی هم هستنمفیدند

آنچـه در  . ها فرافکنده ما نیست، بلکه تا حد زیادي ریشه درروابط عینـی مـتن طبیعـت دارد   هاي دادهانگاره. نمایندمی
لـذا علـم کشـف و    ]. سـوژه [= ذهن عالم است نه] ابژه[= تکوین دانش یا معرفت ما سهم تعیین کننده دارد عین معلوم 

)7ـ 6شرف الدین، حسین،  . (اکتشاف است، نه صرفا جعل و اختراع
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؛ سازي براي طرح فرضیات جدیـد زمینه. 7؛ بینی کندتا موارد مشاهده نشده مرتبط را پیش

، ابزارهاي مناسـبی  هانظریه. اي موجود در دانش بشريهآشکار ساختن و کشف شکاف. 8
هـا  دهی به توجیه پدیدهامکان. 9؛ اندبراي روشن ساختن وضعیت موجودیک حوزه معرفتی

) 5همانجا، . (با حداکثر احتمال
: هـاي ذیـل برخـوردار باشـد    یک نظریه علمی و قابل قبـول لزومـاً بایـد از ویژگـی    

، نظریه خوب باید متضمن قضـایاي همگـام و غیـر متضـاد باشـد     یک: استحکام درونی. 1
، فرضـیات آن بـا یکـدیگر    ، تناقض محتـوایی نداشـته باشـد   ایجاد سوء تفاهم و ابهام نکند

ابهام باشند و قضایاي آن از اسـتحکام و تـداوم   سازگار و اصطالحات به کار رفته در آن بی
منظور از استحکام برونی نظریـه آن اسـت کـه    :استحکام برونی. 2. منطقی برخوردار باشند

هـاي اسـتنباطات پژوهشـی    قضایاي آن بـا مـوازین دنیـاي خـارج، کـه در واقـع محـک       
(Rasearch Inferecce)یک نظریـه  : مستندات قوي. 3. ، قابل تطبیق باشدشوندشمرده می

. تکیـه کنـد  ، مسـتندات و شـواهد مـتقن    مقبول باید به مجموعه قابل تـوجهی از اطالعـات  
یک نظریه خوب همواره باید قابلیت سنجش داشته باشد و با ارجاع بـه  : قابلیت سنجش.4

:  عملیاتی بودن. 5. ، آمادگی الزم براي تایید یا رد را داشته باشدمستندات و شواهد مختلف
گیـري  منظور از عملیاتی بودن یک نظریه آن است که در جهان واقـع قابـل اعمـال و بهـره    

، با واقعیات مشهود رابطه برقرارکند و به عبارتی از حالـت نظـري و تجریـدي خـارج     دباش
در آزمـون پـذیري یـک    . اندذکر کرده»  آزمون پذیري«برخی این ویژگی را در ذیل . شود

و برخــی تأییــد و اثبــات ) پـذیري ابطــال(، برخــی فیلســوفان علـم قابلیــت ابطــال  نظریـه 
.انـد جربـی را شـاخص مقبولیـت و اعتبـار آن ذکـر کـرده      توسـط شـواهد ت  ) پذیرياثبات(
یک نظریه قابل قبول باید تا حدامکان، عمومیت داشته و بـه کلیـه مـوارد    : قابلیت تعمیم. 6

یک نظریه خوب باید تا حد امکان مـوجز و  : جویی علمیصرفه. 7. مشابه قابل تعمیم باشد
.تبیین موضـوع مـورد نظـر بپـردازد    مختصر بوده و با حداقل فرضیات و مفاهیم به شرح و

) 9ـ8، حسین(
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اخـالق،  کند چه در حوزه عقایـد، الزم به ذکر است که اصوالً قرآن حقایق را بیان می

در مورد مطالب قرآن کریم بـا نـوعی   » پردازينظریه«احکام یا علوم بشري؛ بنابراین تعبیر 
.پذیرش استتسامح قابل
بـا مطالـب   » رابینز«ان تعاریف فوق الذکر تعریف دوم توان گفت که در میرو میاز این

هاست که بر مبناي قواعد منطقی و مبـین  اي از بیانیهنظریه مجموعه. (قرآنی سازگارتر است
)بخشی از واقعیت هستند

ـ علم2
مقصود از علم در اینجا علوم بشري اعم از علوم عقلی، نقلی، شهودي و تجربی طبیعی 

. د نقطه اصلی بحث در عصر ما در زمینه علوم طبیعی و انسانی اسـت هر چن. و انسانی است
هاي متفاوت وجود دارد دیدگاه» علم«الزم به یادآوري است که در مورد ماهیت و چیستی 

ولـی در ایـن مقالـه بـر آن نیسـتیم کـه       ) پذیري، تأییـد پـذیري  پذیري، ابطالاثبات: 1مثل(
توان بحث این مقالـه را  نتخاب کنیم، چرا که میفرض و مبانی خاصی را در این زمینه اپیش

.کنیمنظر میرو از این مباحث صرفهاي فوق ارائه کرد از اینفراتر از دیدگاه

اقسام آیات علمی قرآن
هـا  قبل از ورود به بحث الزم است که نگاهی کلی به آیات علمـی قـرآن و اقسـام آن   

آیـات علمـی   . تـر شـود  لمی قرآن روشنهاي عپردازيداشته باشیم تا موضوع بحث نظریه
شود این آیـات را  هاي مختلف علوم بشري حدود نیمی از قرآن را شامل میقرآن در حوزه

:توان به چهار دسته عمده تقسیم کردمی

چالمرز و در آمدي بر تفسیر علمی قـرآن، ها و نیز منطق اکتشافات، کارل پور، چیستی علم،ها و ابطالحدس: نکـ 1
.از نگارنده
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هاي علمی قرآن که در آیـات بـه صـورت    یعنی رازگوییاعجازهاي علمی قرآن،:اول

ها بعد از نـزول  ز آن اطالع نداشته، بلکه مدتواضح آمده است و در زمان نزول آیه کسی ا
اصفهانی، پژوهشی در رضائی: نک. (آیه مطلب علمی آن توسط دانشمندان کشف شده است

.)85، اعجاز علمی قرآن
هـاي خورشـید،   حرکـت ) 10،لقمـان ،2الرعد،(مثل اشاره عملی قرآن به نیروي جاذبه، 

، یـس ،2الرعـد،  (زوجیت عام موجـودات  و)  12الحجر،(لقاح ابرها ) 2الرعد،،38یس،(
و القیامـۀ 67غـافر، ، 5الحـج، ،14-12،المومنون(و مراحل خلقت انسان ) 7، الشعراء، 36
از ایـن رو  . ها بعد از نزول قرآن بشر به این مطالـب علمـی دسـت یافـت    که قرن)  39ـ37

.اندبرخی مفسران قرآن این مطالب را اعجازهاي علمی قرآن دانسته
ه ادعاهاي دیگري نیز در مورد اعجازهاي علمی قرآن شده است که مورد نقد قـرار  البت

.)مدخل اعجاز قرآن، دانشنامه قرآن : نک.( گرفته است
برخی آیات قرآن بـه مطالـب علمـی و قـوانین     :آمیز قرآناشارات علمی شگفت: دوم

ز آنجا که این مطالـب بـه   اما ا. انگیزداي را بر میکند که شگفتی هر خوانندهجهان اشاره می
هاي غیرمشهور در مراکز علمی، توسط برخی دانشمندان مطـرح شـده بـود،    صورت دیدگاه

هـاي مشـهور در   ها و نظریهبلکه نوعی مخالفت با دیدگاه. آیداعجاز علمی قرآن بشمار نمی
.آور است و داللت بر عظمت علمی قرآن داردآید که شگفتعلوم آن عصر بشمار می

، مکـارم شـیرازي،  89النمـل، :نـک (ن جمله، اشارات قـرآن بـه حرکـت زمـین     از آ
و ) 6/36نیـز معرفـت،  30،االنبیـاء، 45النـور، (و پیدایش حیـات از آب،  ) 15/568-569

-2/93مکـارم شـیرازي،  ،222البقره،(ممنوعیت آمیزش با زنان در حالت عادت ماهیانه،
...و ) 219البقره،،91و90،المائده(ممنوعیت شرابخواري) 51-50دیاب،،94

آیـاتى کـه اشـاره بـه آسـمان، زمـین، انسـان،        :ساز قرآناشارات علمی اندیشه: سوم
کند و گاهى آنهـا را نشـانه   کند و انسان را به تفکر در آنها دعوت مىحیوانات و طبیعت مى

سـتفاده  آمیز یا اعجازآمیزى از ظاهر آیـات قابـل ا  ولى مطلب شگفت. شمردخدا و معاد مى
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کنـد و  گونه آیات توجه انسان را به نمودهاى آفـرینش زیبـاى الهـى جلـب مـى     نیست، این

.سازدساز رشد علمى بشر را، به ویژه در علوم تجربى، فراهم مىزمینه
و آیـا بـه شـتر نظـر     : ، یعنـی )17الغاشـیه، (»الْإِبِلِ کَیف خُلقَتأَفَالَ ینظُرُونَ إِلَى«: مثال

!ه چگونه آفریده شده است؟کنند کنمى
سوره نحـل بـه منـافع حیوانـات،     / 14ـ13ـ11ـ10ـ7ـ6ـ5و نیز در آیات 

رانى در آنها و فوایـد غـذایى و زیـور    نزول باران، رویش گیاهان رنگارنگ، دریاها و کشتى
کند که به هایى براى اندیشمندان اشاره مىآید، به عنوان نشانهها به دست مىآالتى که از آن

1.کنندبرند و سپاسگزارى مىآفرینشگر جهان پى مى

برخی از آیات علمـی قـرآن مطـالبی را بیـان     :هاي علمی قرآنیپردازينظریه: چهارم
کند که علم هنوز بدانها دسترسی پیدا نکرده و هر چند از نظر علـوم تجربـی بـه اثبـات     می

آنی نداریم و از آنجا که وحی نوعی دانشنرسیده است اما دلیلی نیز براي نفی آن مطلب قر
الهی است در صحیح بودن آن شکی نیست هر چند براي اثبـات آنهـا   هقطعی و از سرچشم

هـاي  فعالً شواهد تجربی در دست نداریم و ممکن است مثل برخی موارد دیگر از پیشگویی
ایـن  . اثبات شوددر آینده...) لقمان و/10رعد و /2مثل نیروي جاذبه طبق آیه (علمی قرآن 
هـاي  هاي علمی قرآنی مطرح نمود، و همچون دیگـر تئـوري  توان بعنوان نظریهموارد را می

.علمی بدنبال شواهد تجربی آنها بود
:هامثال

این نظریه از برخی آیات قرآن همچـون  :هانظریه وجود موجودات زنده در آسمان. 1
ومنْ آیاته خَلْقُ السماوات والْأَرضِ وما بـثَّ  «: فرمایدشوري قابل استفاده است که می/ 29آیه 

ها و زمین و آنچه از جنبندگان ي اوست، آفرینش آسمانهاو از نشانه: ، یعنی»فیهِما من دابـۀٍ 
.در آنها منتشر ساخته است

گونه مطالب بـه قسـم   آور نیز وجود دارد که اینکات علمى شگفتسوره نحل برخى ن17-5البته در میان آیات ـ1
.شودبعدى ملحق مى
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شناختی براي وجود موجـودات زنـده و بـا شـعور در     هاي کیهانهر چند برخی نشانه

ـ   دور دست ادعا شده است اما دانشمندان کیهانکرات  قطعـی در ایـن   هشـناخت هنـوز نظری
تـوان بعنـوان یکـی از    اند و چیزي ثابت نشده است؛ ولی این مطلب را میزمینه ابراز نکرده

1.شناختی وسیع قرار دادهاي علمی قرآنی، مبناي تحقیقات تجربی کیهاننظریه

اه از برخـی آیـات قـرآن همچـون آیـه      ایـن دیـدگ  :هـا نظریه گسترش آسـمان . 2
و : یعنـی ،»والسماء بنَینَاها بِأَید وإِنَّا لَموسـعونَ «: فرمایدذاریات قابل استفاده است، که می/47

.دهیمبنا کردیم و همواره آن را گسترش می) قدرت(ما آسمان را با دست 
یکـی  : هـا وجـود دارد  در مباحث علمی فیزیک کیهانی دو دیـدگاه در مـورد آسـمان   

و براي هر کدام )  58،هاوکینگنک،. (دیدگاه انبساط جهان و دیگري دیدگاه انقباض جهان
ـ . شواهدي مطرح گردیده ولی اثبات نشده است فـوق دیـدگاه انبسـاط جهـان قابـل      هاز آی

توانـد  و می) 1/142هشی در اعجاز علمی قرآن،وپژرضایی اصفهانی،: نک. (برداشت است
.شناسی قرار گیردان یک نظریه علمی قرآنی مبناي تحقیقات کیهانبه عنو
یاد شده است، از جملـه  » هفت آسمان«کریم بارها از در قرآن:هفت آسماننظریه. 3

، 15، ، نـوح 12، ، الطالق12، ، فصلت86و 17،، المومنون44، ، االسراء29،سوره البقرهدر
.12،نبأ

از یک آسمان با هزاران کهکشـان و سـتاره و سـیاره    شناسی در حالی که علوم کیهان
شناسـی  چون وسـایل سـتاره  . کنندهاي دیگر سکوت میگویند و در مورد آسمانسخن می

فعلی بشر و سفرهاي فضایی توانایی کشف بیش از این را ندارد؛
قرآن کریم مساله هفت آسمان را به صورت قاطع مطرح کرده است و این مسـاله نیـز   

. شناختی وسیعی قرار گیـرد به عنوان یک نظریه علمی قرآنی مبناي مطالعات کیهانتواندمی
البته در مورد هفت آسمان معانی و دیدگاههاي مختلفی وجود دارد که در تفسیر آیات فـوق 

ــ1 ــکـ ــه   : ن ــل آی ــرآن ذی ــیر ق ــروز،     /29تفاس ــم ام ــرآن و عل ــاوي و ق ــواهر الطنط ــه، الج ــل نمون ــوري مث ش
.عبدالغنی الخطیب
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اید به آنها توجه کرد، و مطلب فوق براساس آن بود کـه عـدد هفـت واقعـی و مقصـود از      ب

نیز رضائی اصفهانی، پژوهشی در اعجاز ،مرادي، بهبودي: نک(. ها، محل کرات باشدآسمان
)به بعد1/126علمی قرآن، 

آفـرینش نخسـتین آدم از خـاك در    همسـال : آفرینش مستقیم انسان از خاكنظریه. 4
هاي آسمانی به ویژه قرآن کریم مطرح شده است و برخی آیـات قـرآن بـر آفـرینش     کتاب

هر چنـد  (، 14،، الرحمن59،، آل عمران98، االنعام:مثل. انسان از خاك و گل داللت دارد
هاست که نظریه تکامل توسـط المـارك و   و سال) هاي دیگري نیز داردبرخی آیات داللت

.داروین ابراز شده که قائل به بوجود آمدن انسان از نسل حیوانات قبلی است
و یکـی را  . دیدنـد میمعموالً دانشمندان و مفسران خود را بین این دو دیدگاه محصور 

.هاي متعددي نیز نوشـته شـده اسـت   کنند و در این مورد کتابانتخاب و دیگري را نفی می
)درقرآن و نظریه تکامل از دیدگاه قرآنخلقت انسان،هايسحابی و مهاجري درکتاب: نک(

توان نظریه سومی را که شاید وجه جمع دو دیـدگاه باشـد مطـرح کـرد و آن     ولی می
پذیرفتنی است و حتـی  ) اگر با شواهد قطعی اثبات شود(کامل زیستی در موجودات اینکه ت

هایی از نسل میمون به وجود آمده ولی بعداً منقـرض شـده باشـند ولـی     ممکن است انسان
ولـو در  (حضرت آدم به عنوان پدر بشر فعلی به صورت استثنایی از خاك به طور مسـتقیم  

.آفریده شده است) زمان طوالنی
ها موجود نیست بلکه در نظریه هاي انسان فعلی درمیمونته اینکه بسیاري از ویژگیالب

.باشداین دیدگاهتواند شاهدي برايمیمون و انسان وجوددارد؛ میاي بینمفقودههتکامل حلق
هاي پژوهشقرآنی درآفرینش انسان مبناينظریه علمیعنوان یکتواند بهنظریه میاین

گردد و بدنبال شواهد تجربی آن و درکنار نظریه تکامل و فیکسیم مطرحشناسی باشدزیست
مفصلی تکامل مباحثکریم درمورد نظریهالبته قرآن. شناسی باشیمشناسی و زیستباستاناز

وجود دارد و آیات موافق و مخالف نظریه تکامل و دیدگاه مفسران نیازمند بحـث گسـترده  
)2پیشین، جلداصفهانی،مشکینی؛ رضائی: نک. (ستها آمده ابرخی کتاباست که در
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مثل مبانی مدیریت در قرآن، مبانی و هاي قرآن در زمینه علوم انسانی، پردازينظریه. 5

اصول اقتصاد در قرآن، مبانی سیاست در قرآن و مبانی اصول علوم تربیتی در قرآن، که اگر 
توانـد انقالبـی در جهـان علـوم     د، میگونه موارد به خوبی مورد توجه و کاوش قرار گیراین

انسانی پدید آورد، و چهره جهانی را در قرن بیست و یکم تغییر دهد، و به سـلطه فرهنگـی   
.غرب بر شرق پایان بخشد

:براي نمونه
شود، یعنی خـدا سرچشـمه همـه موجـودات و     از آیات قرآن خدا محوري استفاده می

و اصـوالً ارزش  ) 156،البقـره (» ه وإِنّا إِلَیه راجِعـونَ إِنَّا للّ«منتهاي سیر همه موجودات است 
در حـالی کـه   . و فی در راه خـدا بـودن اسـت   ) 135، البقره،صبغۀ اهللا(کارها به رنگ الهی 

مبناي علوم انسانی جدید انسان محوري است که این مطلب در علوم انسـانی بـویژه علـوم    
.دهدجهت خاصی به آنها میترتیبی و علوم سیاسی تاثیر بسیاري دارد و 

گـذاري شـده اسـت در حـالی کـه      در اقتصاد نیز مبناي اقتصاد اسالمی بدون ربا پایـه 
شکل گرفته اسـت اگـر ایـن    ) به ویژه در بانکداري(اقتصاد جدید غرب براساس سیستم ربا 

علـوم سیاسـی   . شویممبناي قرآنی در بانکداري جاري شود به سیستم جدیدي رهنمون می
بنیـان نهـاده   ) سکوالریسـم (ر غرب براساس جدایی دین از سیاست و امور دنیوي جدید د

گذاري شـده  شده است در حالی که سیاست در قرآن بر مبناي دخالت دین در سیاست پایه
است از این رو بسیاري از آیات قرآن مسائل حکومتی و اصول سیاست خارجی و قـوانین  

.کندرا بیان می... صلح و جنگ و
نین است لزوم رعایت مبانی اخالقی و اصل عدالت و فقرزدایـی در مـدیریت و   و همچ

... توجه به بعد روحانی انسان عالوه بر بعد جسمانی در روانشناسی و
آري بسیاري از آیات قرآن اشارات صریح یا غیرصریح به مبانی علوم انسانی دارد که 

،نجاتی:دراین مورد نک(.طلبدیمهاي متعددي راآنها نگارش مقاالت بلکه کتابشمارش
)مدیریت اسالمی، اسالمنظام سیاسی،قرآن و روانشناسی،هايکتابنوروزي و نبوي در
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علمی از قرآنمبانی و قواعد برداشت

هاي علمی قرآن زیرمجموعـه مباحـث تفسـیر علمـی قـرآن      پردازيجا که نظریهاز آن
:کنیمها اشاره میترین آنجا به مهمنطلبد که در ایاست، مبانی و قواعد خاصی می

:قطعی نبودن غالب مطالب علوم تجربی. الف
هـا بـر هـم    هاى بشرى است کـه در طـى قـرن   ها و تجربهتجربى حاصل کاوشعلوم

هدوم قرن بیستم مـیالدى، علـوم تجربـى را بـه دو شـاخ     هانباشته شده است، تا قبل از نیم
و اگـر نظریـه   . کردندهاى علمى اثبات شده تقسیم مىنهاى علمى اثبات نشده و قانونظریه

شد آن را اثبات شـده و قـانون علمـى    هاى مکرر تأیید مىمشاهده و تجربههعلمى به وسیل
1.دانستندمى

علم، روشن شد که علـوم تجربـى   هاما پس از آن و با پیدایش نظریات جدید در فلسف
گـاه بـه صـورت    دگى کاربرد دارد اما هیچطبیعت و زنههاى مفیدى است که در صحنافسانه

.آیدقانون در نمى
کنـیم، و  علمى نخست ما به مسأله و مشکلى برخـورد مـى  هیعنى در تشکیل یک نظری

ـ  . زنـیم دوم راه حلى براى آن حدس مىهدر مرحل سـوم قضـایاى قابـل    هسـپس در مرحل
اقـدام بـه ابطـال ایـن     چهـارم هکنیم و در مرحلمشاهده و تجربه از آن راه حل استنتاج مى

ـ ،و اگر این قضایا باطل نشود. کنیمقضایا مى بهتـرى پیـدا و   هآن نظریه، تا هنگامى که نظری
2.گیردماند و مبناى عمل قرار مىجایگزین آن نشود در علم باقى مى

: نـک (.اسـت داده شـده هـایى نیـز  استقراى ناقص علوم شده است و پاسخهدر این مورد اشکاالت متعددى به نحوـ 1
ـ   244-210مبانى فلسفه، دکتر على اکبر سیاسى، ص  و صـص  3خرمشـاهى، ص  ه؛ علم و دین، ایـان بـاربور، ترجم

؛ درآمدى بـر تفسـیر علمـى قـرآن،     400-383و ص 135؛ االُسس المنطقیه لإلستقراء ، شهید صدر ، ص 213-214
).200-185نگارنده ، صص 

حدسها و ابطالها و منطق اکتشافات ، تألیف پوپر ، ترجمه احمـد  : است، نک ) ش1373-متوفّى(این دیدگاه پوپر ـ2
.204-200آرام؛ در آمدى بر تفسیر علمى قرآن، از نگارنده ، صص 
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بنابر این، علوم تجربى اثبات پذیر نیست بلکه ابطال پذیر است و در علم، قانون قطعى 

.وجود ندارد
یعنـى  ) به معناى قطع معرفـت شـناختى  (البته اینکه قضایاى علوم تجربى قطعى نیست 

علمى حتماً مطابق واقـع و تغییـر ناپـذیر اسـت؛ امـا برخـى از       هفالن گزار: توان گفتنمى
علمـى از راه  هیعنى گاهى گـزار ) به معناى قطع روانشناختى(اند قضایاى علوم تجربى قطعى

کـه در عصـر   » حرکت زمین«همچون . گردداین دیگر مثل بدیهى مىقرهمشاهده یا به وسیل
قراین خارجى یا دالیل عقلـى  هطور که گاهى انسان به وسیلهمان. ما مثل بدیهى شده است

.رسدعلمى به قطع مىهکند، در مورد یک گزارکه مطلب را پشتیبانى مى
تجربى تفاوت گذاشـته  هاى ظنّى علومدر تفسیر علمى بین علوم تجربى قطعى و نظریه

هاى ظنّـىِ  چرا که نظریه،و استفاده از نوع دوم در تفسیر علمى قرآن صحیح نیست. شودمى
تـوان تفسـیر   پـس نمـى  1کند،ماند سپس تغییر مىعلم مىهعلوم گاهى صدها سال در حوز

.ها بنا نهادقرآن را بر آن

:تجربی درفهم و تفسیر آنهاوجود اشارات علمی درقرآن و لزوم استفاده از علوم: ب
آیه وجود دارد که به مطالب علمـی و طبیعـت و انسـان    1322در قرآن کریم بیش از 

:گانه استکه این آیات حداقل سه) 36ـ35الجواري،الحبال،(.اشاره دارد... و
و 17الغاشـیه، : نـک .(هاي طبیعی مثل حیوانات و طبیعـت اشارات علمی به پدیده: اول

ولـی همـین   . انگیز یا اعجـازآمیزي را در بـر نـدارد   که به ظاهر نکته شگفت) 14ـ5النحل،
ساز پیشرفت علوم جلب کرده و زمینه... اشارات علمی توجه انسان را به طبیعت و کیهان و 

.تجربی در جهان اسالم شده است

در مورد این که زمین مرکز جهـان اسـت و خورشـید و    ) قرن دوم میالدى-ptoemaos(بطلمیوسى ههمچون نظریـ1
سپس توسط . این نظریه حدود چهارده قرن بر فکر بشر سایه افکنده بود. چرخنده دور آن مىستارگان در هفت فلک ب

.جاى آن را گرفت) یعنى حرکت زمین به دور خورشید(گون شد و دیدگاه کنونى کپلر و کپرنیک و گالیله دگر
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اي اشـاره  انگیز علمی قرآن، یعنی آیاتی که به مطالب علمی ویـژه اشارت شگفت: دوم

العرب در صدر اسالم بسـیار  ةکند صدور آنها از یک فرد درس ناخوانده در محیط جزیرمی
که بـر خـالف هیئـت    ) 89النحل،(بعید بوده است، براي مثال اشارات قرآن به حرکت زمین

.شناسی در آن عصر بوده استبطلمیوسی و دیدگاه مشهور کیهان
آید چرا کـه مـثالً در مـورد حرکـت     یگونه موارد اعجاز علمی قرآن بشمار نمالبته این

)44شهرستانی،:نک(.زمین دیدگاه غیرمشهور در یونان قبل از اسالم وجود داشته است
اشارات اعجازآمیز علمـی قـرآن، یعنـی گـاهی قـرآن کـریم بـه زوجیـت عـام          : سوم

یـس،  (هـاي خورشـید،  حرکـت )10، لقمان،2الرعد،(نیروي جاذبه، ) 36یس،(موجودات،
اشـاره کـرده   ) 22حجر،(و لقاح ابرها )14-12،المومنون،الحج(احل آفرینش انسان مر) 38

ها بعد از اسالم کسی از این حقایق علمی با خبر نبوده است، این اشـارات نـوعی   که تا قرن
تفسیر علمی قرآن شـرحی بـر همـین اشـارات     . آیدرازگویی و اخبار غیبی قرآن بشمار می

.علمی قرآن است

:م از ظواهر آیات قرآن قابل استفاده نیستهمه علو: ج
هر چند که اشارات علمی زیادي در قرآن کریم وجـود دارد، و حتـی قـرآن خـود را     

)89النحـل، (» ءونَزَّلْنَا علَیک الْکتَاب تبیاناً لکُـلِّ شَـی  «کند، بیان کننده همه چیز معرفی می
د چرا که چنین ادعائی خـالف بـداهت اسـت    اما همه علوم بشري در ظواهر آن وجود ندار

و آیه شریفه نیز قید لُبی دارد یعنی هر چیزي که در رابطه با هـدایت بشـر اسـت در قـرآن     
1.موجود است

طور که گذشت استخراج علوم از قرآن صحیح نیسـت چـون مبنـاي آن    بنابراین همان
)ادامه مقاله:نک(.و این مبنا مخدوش است» وجود همه علوم در ظواهر قرآن است«

؛ 14/325طباطبـایی : جملـه نحل بیان مسائل هدایتی است از /89اند که مقصود آیه برخی از مفسران تصریح کردهـ1
.31و 2/21؛ زمخشري، 4/298طبرسی 
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:رابطه سازگارانه بین قرآن و علم: د

افزایی فراخوانده است، و یا دانشمندان را تشـویق  ها را به دانشقرآن کریم بارها انسان
و همـانطور کـه گذشـت در مـوارد متعـددي مطالـب اعجـازآمیز یـا         . و تمجید کرده است

یز بـا علـم و عالمـان راسـتین     آمیز علمی بیان کرده است، قرآن کریم هیچگاه سرستشگفت
و تفسیر علمـی قـرآن نـوعی    . نداشته است بلکه رابطه قرآن و علم سازگارانه و مثبت است

.توضیح همین مبناست
البته برخی تعارضات ظاهري و ابتدائی بین قرآن و علم ادعا یا توهم شده که با تأمـل  

یقـی بـین قـرآن و علـم     شود، و تعارض مسـتقر و حق و دقت در آیات و علوم، بر طرف می
.شودو همین مطلب نیز در ضمن تفسیر علمی روشن می. وجود ندارد

.هدف اصلی قرآن هدایت مردم به سوي خداست:هـ
آل ،185و97و2البقـره، (در قرآن مکرر بیان شده که این کتاب براي هدایت مـردم 

ــاریکی) 203، االعــراف،138عمــران، ــان از ت ــو خــارج ســاختن آن ــور هــا ب ه ســوي ن
بنابراین اگر اشارات علمی در قرآن وجود دارد در همین راستاسـت یعنـی   ) 1ابراهیم،(است،

و گاهی بـه عنـوان شـواهد    ) 4-2الرعد،(هاي خدااشارت علمی قرآن گاهی به عنوان نشانه
بیان شده است پس بیان مطالب علمی هدف اصـلی قـرآن نیسـت و قـرآن     )5، الحج(معاد 

.نیست... و فیزیک وشناسیکتاب کیهان

:شناسی برداشت علمی از قرآنروش
هاي علمی قرآن، زیرمجموعه روش تفسیر علمی قرآن قـرار  پردازيجا که نظریهاز آن

ها مشـخص  هاي مختلف است الزم است این گونهگیرد و این روش تفسیري داراي گونهمی
.تحمیل بر قرآن روشن شودپردازي و رمز آن از تفسیر به رأي وشود تا جایگاه نظریه
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علوم از قرآن کریمهاستخراج هم) الف

اند تـا  کوشیده... الفضل المرسى، غزالى و ابن أبی: طرفداران قدیمى تفسیر علمى؛ مانند
علوم را از قرآن استخراج کنند؛ زیرا عقیده داشتند که همه چیز در قرآن وجـود دارد و  ههم

کردند و هـر  ها با یک قانون علمى سازگار بود، بیان مىآندر این راستا، آیاتى را که ظاهر 
زدند و ظواهر آیـات را بـه نظریـات و    کرد، دست به تأویل، مىگاه ظواهر قرآن کفایت نمى

گرداندند و از ایـن جـا بـود کـه علـم  هندسـه، حسـاب،        علومى که در نظر داشتند، بر مى
.نمودندراج مىمقابله و جدل را از قرآن استخ،پزشکى، هیأت، جبر

کنـد  نقل مـى ) ع(ابراهیم) 80الشعراء،(» إِذَا مرِضْت فَهو یشْفینِ«هشریفهبراى مثال، از آی
غزالـی، (وقتى من بیمار شدم، اوست که شفامى دهد، علم پزشکى را اسـتخراج کردنـد   : که

ــنجم:27 ــد اوایــل ســورههو علــم جبــر را از حــروف مقطعــ) فصــل پ هــا اســتفاده کردن
سال هزمین لرز»إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزَالَها«هشریفهو از آی) به نقل از مرسی2/481عرفت،م(

.هجرى قمرى را پیش بینى کردند702
روشن است که این نوع تفسیر علمى، منجر به تأویالت زیـاد در آیـات قـرآن، بـدون     

.شودها مىرعایت قواعد ادبى، ظواهر و معانى لغوى آن
همین روست که بسیارى از مخالفان، تفسیر علمـى را نـوعى تأویـل و مجـازگویى     از 

که البته در این قسـم از تفسـیر علمـى،    ) 495-2/464معرفت،التفسیروالمفسرون،(اند دانسته
.اشکاالت وارد است

تطبیق و تحمیل نظریات علمى بر قرآن کریم) ب
فته و بسیارى از افـراد بـا مسـلّم    این شیوه از تفسیر علمى، در یک قرن اخیر رواج یا

پنداشتن قوانین و نظریات علوم تجربى سعى کردند تا آیاتى موافق آنهـا در قـرآن بیابنـد و    
دست به تأویل یا تفسـیر بـه رأى زده و آیـات را بـر     ،یافتنداى موافق با آن نمىهرگاه آیه

. کردندخالف معانى ظاهرى، حمل مى
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اعـراف از عبـدالرزاق نوفـل بیـان شـد کـه       / 189یر آیه گونه تفسیر، در تفسمثال این

منظـور قـرآن، ایـن    : را الکترون معنا کردند و گفتند» زوج«را، به معناى پروتون و » نفس«
. شما را از پروتون و الکترون که اجزاى مثبـت و منفـى اتـم اسـت، آفریـدیم     هاست که هم

.نفس را نکردنددر این تقسیر، حتّى معناى لغوى و اصطالحى) 156نوفل،(
در مصر و ایران رایج شد و موجـب بـدبینى   ،گونه تفسیر علمى، در یک قرن اخیراین

برخى دانشمندان مسلمان نسبت به مطلق تفسیر علمى گردید و یک سره تفسیر علمى را به 
کـه علّامـه   عنوان تفسیر به رأى و تحمیل نظریات و عقایـد بـر قـرآن طـرد کردنـد، چنـان      

)به بعد1/6طباطبایی،(.سیر علمى را نوعى تطبیق اعالم کردطباطبایى، تف
البتّه در مورد این نوع تفسیر علمى، حق با مخالفان آن است؛ چرا که مفسر در هنگـام  
تفسیر باید از هرگونه پیش داورى خالى باشد، تا بتواند تفسیر صحیح انجام دهد و اگـر بـا   

میل کند، پا در طریق تفسیر به رأى، گذاشته کـه  علمى، آن را بر قرآن تحهانتخاب یک نظری
.عذاب به آن داده شده استهدر روایات وعد

استخدام علوم براى فهم و تبیین بهتر قرآن) ج
در این شیوه از تفسیر علمى، مفسر با دارا بـودن شـرایط الزم و بـا رعایـت ضـوابط      

. کنداقدام به تفسیر علمى قرآن مى،تفسیر معتبر
کند که با استفاده از مطالب قطعى علـوم ـ کـه از طریـق دلیـل عقلـى       الش مییعنی ت

شود ـ و با ظاهر آیات قرآن ـ طبق معناى لغوى و اصطالحى ـ موافـق اسـت،      پشتیبانى مى
حقیقـت  ههاى تشنبه تفسیر علمى بپردازد و معانى مجهول قرآن را کشف و در اختیار انسان

.بهترین نوع و بلکه تنها نوع صحیح از تفسیر علمى استتفسیر علمى،هاین شیو. قرار دهد
طور کامل بیـان خـواهیم کـرد، امـا در     گونه تفسیر را، بهما در مبحث آینده، معیار این

تفسیرى، بایـد از هرگونـه تأویـل و تفسـیر بـه رأى،      هکنیم که در این شیواین جا تأکید مى
خـاطر  آن سخن گفت؛ زیرا علـوم تجربـى بـه   طور احتمالى از مقصود قرپرهیز کرد و تنها به
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توانـد مطلـب علمـی    هاست، کمتـر مـی  و مبناى ابطال پذیرى که اساس آن،استقراى ناقص
: یعنـی ، )38یـس، (»والشَّـمس تَجـرِي لمسـتَقَرٍّ لَّهـا    «هشـریف هبراى مثال، آی.قطعی بیان کند

زمان صدر اسالم که نـازل شـد،   در . خورشید در جریان است تا در محل خود استقرار یابد
دانستند؛ به این ترتیب از این آیه، همـین  خورشید را مىهمردم همین حرکت حسى و روزمرّ

فهمیدند، در حالى که حرکت خورشید، از مشرق به مغرب کاذب اسـت؛ زیـرا   حرکت را مى
از ایـن رو مـا خورشـید را    . ماست و در حقیقت، زمین در حرکت استهخطاى حس باصر

هاى کنـار جـاده را در حرکـت    خانه،همان طور که شخص سوار بر قطار،بینیممتحرك مى
بیند و با پیشرفت علوم بشرى و کشف حرکت زمین و خورشید، روشن شد که خورشـید  مى

و خورشید، بلکـه تمـام   ) بلکه واقعى،نه حرکت کاذب(هم، خود داراى حرکت انتقالى است 
پـس  ) 48-45اوبالکـر، . (ه شـیرى در حرکـت اسـت   شمسى و حتّـى کهکشـان را  همنظوم

ـ مى قـرآن هـم   هگوییم اگر به طور قطعى اثبات شد که خورشید در حرکت است و ظاهر آی
...) حرکت انتقـالى و (پس منظور قرآن حرکت واقعى ،گوید که خورشید در جریان استمى

و در ،رکت آنگوید نه حخورشید سخن مى» جریان«عالوه بر آن، قرآن از . خورشید است
شناسى بیان شده که خورشید حالت گازى شکل دارد که در اثر انفجارات علوم جدید کیهان

اى جامـد  و در فضا جریان دارد و همچـون گلولـه  ) همانجا(شود هسته مرتب زیر و زبر مى
1.نیست که فقط حرکت کند، بلکه مثل آب در جریان است

پردزاي علمی قرآنیعناصر نظریه
گونـه تعریـف   پردازي  علمی قرآنی را اینتوان نظریهجه به مطالبی که گذشت میبا تو

خبر دادن قرآن از حقایق علمی، قبل از تأیید آن در علوم، که گاهی موجـب توسـعه   «: کرد
.»شودها و ابعاد علم مییا تضییق حوزه

اصفهانی، محمدعلی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن و درآمدي بر تفسیر رضائی: نک: هاي بیشتربراي اطالع از مثال1
.علمی قرآن
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:در این تعریف عناصر زیر لحاظ شده است

موعه اخبـار غیبـی قـرآن اسـت کـه بـه صـورت        هاي علمی قرآنی، زیرمجـ نظریه1
.شودشود و به جامعه علمی عرضه میگر میپیشگویی علمی جلوه

هـاي  کند، بنابراین تردیدهایی که در نظریه و تئـوري ـ قرآن حقایق علمی را بیان می2
بـه عبـارت دیگـر تعبیـر     . هاي علمی قرآن وجود نـدارد پردازيعلمی وجود دارد در نظریه

جا که نظریـه قرآنـی   البته از آن. شوددر مورد مطالب قرآنی با تسامح استعمال می» نظریه«
ولـی  . شود امکان خطا در استنباط اشخاص وجود داردتوسط اشخاص از قرآن برداشت می

.حقایق قرآنی خطاناپذیر است
برخی اخبـار مربـوط بـه گذشـته اسـت و برخـی       : گونه استـ اخبار غیبی قرآن دو3

پرداي قسم اخیر اسـت و اخبـار غیبـی مربـوط بـه      ینده، که موضوع بحث نظریهمربوط به آ
آینده نیز دو بخش است یک بخش اخباري است کـه بعـد از نـزول قـرآن تـاکنون توسـط       

شـود  دانشمندان یکی از علوم بشري تأیید یا اثبات شده است که اعجاز علمـی نامیـده مـی   
و بخش دوم ااخبار غیبی است کـه هنـوز   ) باشدالبته اگر شرایط دیگر اعجاز علمی را دارا (

و وجود موجـودات زنـده   »سبع سماوات«در علم تأیید نشده است مثل مسأله هفت آسمان 
جمعهِـم إِذَا  ومنْ آیاته خَلْقُ السماوات والْأَرضِ وما بثَّ فیهِما من دابـۀٍ وهـو علَـى   «ها در آسمان

 شَاءیرٌیها و زمـین و آنچـه   هاى اوست آفرینش آسمانو از نشانه:یعنی،)29الشوري، (»قَد
. آورى آنها تواناستاز جنبندگان در آن دو پراکنده کرده است؛ و او هر گاه بخواهد بر جمع

.علمی قرآنی همین بخش اخیر از اخبار غیبی قران استپردازيموضوع نظریه
.شودی قرآنی گاهی موجب توسعه در علوم میهاي علمپردازيـ نظریه4

ونُنَـزِّلُ مـنَ الْقُـرْآنِ مـا  هـو شـفَاء ورحمـۀٌ        » «شفاء بودن قرآن«براي مثال وقتی نظریه 
و از قرآن، آنچه را که آن درمان و رحمتـى بـراى مؤمنـان    : یعنی،)82االسراء، (» للْمؤْمنینَ

گشـاید و عامـل   اي جدیدي را به روي علوم پزشکی میگوید فضمی. فرستیماست، فرو مى
طـور کـه   گشاید همانمعنوي قرآن را در ردیف عوامل دیگر در شفاي دردهاي جسمانی می
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و گـاهی نیـز قـرآن    . قرآن شفاي دردهاي عقیدتی، اخالقی و روحی ـ روانی انسـان اسـت   

کـه  آن: یعنـی ،)275البقـره،  (» حرَّم الرِّباأَحلَّ اللّه الْبیع و«: گویدسخن از اقتصاد بدون ربا می
این نظریه قرآنـی اقتصـاد جدیـدي را    . خدا معامله را حالل کرده و ربا را حرام نموده است

شود هر چند کـه نتـایج مفیـدي نیـز در     دهد و موجب تضییق حوزه اقتصادي میسامان می
.شکوفایی و رشد هماهنگ و درست اقتصاد در پی خواهد داشت

هاي علمی قرآنپردازيوابط نظریهض
شناسی و شـرایطی کـه   عالوه بر مبانی، روش(هاي علمی از قرآن براي استنباط نظریه

ضوابط و مقرراتی وجـود  1،)در تفسیر قرآن و در روش خاص تفسیر علمی بیان شده است
عـدم  شود تا برداشت نظریه علمی از قرآن معتبـر گـردد و   ها موجب میدارد که رعایت آن

توجه به این ضوابط موجب عدم اعتبار نظریه علمی قرآن یا گاهی منتهی به تفسیر بـه رأي  
. از این رو رعایت این ضوابط ضروري است. شودمی

:کنیمهاي علمی از قرآن اشاره میترین ضوابط برداشت نظریهجا به مهمدر این
یعنـی نظریـه   . شت باشـد ـ نظریه علمی قرآنی از نص یا ظاهر آیات قرآن قابل بردا1

بلکـه قـرائن درون قرآنـی    . شـود علمی بر قرآن تحمیل نشده باشد وگرنه تفسیر به رأي می
به عبارت دیگر داللت مطابقی، تضـمنی یـا التزامـی    . و مستنداتی در متن آیات داشته باشد

یري تا بتوان آن را به قـرآن نسـبت داد و از نظـر تفسـ    . آیات قرآن بر آن نظریه داللت کند
.معتبر باشد

ـ نظریه علمی استنباط شده از قرآن قبل از نزول قرآن در آثار علمی مطـرح نشـده   2
به عبارت . باشد و بعد از نزول قرآن نیز تاکنون دانشمندان آن را مطرح و تأیید نکرده باشند

.دیگر آن نظریه علمی از ابتکارات قرآن به شمار آید

هـاي تفسـیر   گرایشها وروش) 2(مبانی و قواعد تفسیر قرآن و نیز منطق تفسیر قرآن ) 1(منطق تفسیر قرآن : ك.رـ1
.و نیز درآمدي بر تفسیر علمی قرآن، از نگارنده) تفسیر علمیمبحث روش(قرآن 
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، هاي علـم مثـل مبـانی، روش   ي در یکی از حوزهـ نظریه علمی قرآنی، نوعی نوآور3
خـاطر  البتـه بـه  . سـاز باشـد  یعنی اثبات آن در بخشی از علم تحول1.به شمار آید... نظام و

توانـد در مباحـث نظـري و یـا     گستره موضوعات و معارف قرآنی این نوآوري و تحول می
.مباحث علمی باشد

ابزارهـاي  البتـه . و تأیید علمی داشته باشـد پردازي علمی قرآن امکان اثبات ـ نظریه4
بـراي مثـال   . نظریه علمی، براساس حوزه دانش مربوطـه متفـاوت اسـت   تأیید و اثبات هر

شناسـی اسـت و بـه   قرآنـی و کیهـان  دانشاي بینرشتهاي میانآسمان، مسألهنظریه هفت
براي اثبات و تأییـد  تجربی است اماطبیعی اثبات آن با ابزارهاي نجومی و با روشصورت

هاي خـاص  نظریه شفا بودن قرآن در بعد اعتقادي، اخالقی و معنوي نیازمند ابزارها و روش
.آن هستیم

قابـل طـرح در   . به هر حال اگر نظریه علمی اصالً امکـان اثبـات و رد نداشـته باشـد    
.آیدچون در این صورت نظریه علمی به شمار نمی. محافل علمی نخواهد بود

هـاي علمـی قرآنـی بـه اعتبـار شـخص       پـردازي ته الزم به یادآوري است که نظریهالب
پرداز که آن مطلب علمی را از قرآن برداشت کرده است قابل رد است نه اصل حقـایق  نظریه
.چون ممکن است آن شخص در برداشت خود خطا کرده باشد. قرآنی

هاي علمی قرآنیپردازيهاي نظریهحوزه
کننـد و  ها و ابعاد دانش نوآوري مـی هاي علمی معموالً در یکی از حوزهپردازينظریه

تـرین  گونـه اسـت مهـم   هاي علمی قرآنـی نیـز همـین   پردازيشوند، نظریهتحول آفرین می
:در هر دانش عبارتند ازپردازيهاي نظریهحوزه

پـردازي  در مورد نوآوري و نظرپردازي هنوز مرزبندي دقیقی صورت نگرفته است، لیکن روشن است که هر نظریهـ1
.منطقاً باید شامل نوآوري نیز باشد
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:ـ مبانی1

شناسـی و  نی جهانهاي قرآنی در حوزه مبانی علوم است یعنی مباپردازيگاهی نظریه
مثالً علـوم تربیتـی یـا علـوم     . شودشناسی قرآن در جهت دهی به علوم مؤثر واقع میانسان

تـوان  محوري سامان یافته است و همین علوم را میسیاسی در عصر کنونی بر اساس انسان
.بر اساس خدامحوري و توحید سامان داد که مبنایی متخذ از قرآن کریم است

:هاـ روش2
هاي عام عقلی یا نقلی یا شهودي و یا تجربی وجود دارد که تـأثیر  هر دانش روشدر

هاي خـاص نیـز وجـود دارد، مثـل     اما در هر دانش روش. گیري آن علم داردتام در شکل
.هاي تربیت در علوم تربیتیروش

و نیـز گـاهی بـه    1هاي عام علوم اشاره کرده استقرآن کریم در آیات متعدد به روش
.هاي خاص اشاره کرده استروش

هـاي عـام علـوم و گـاهی در     هاي قرآنـی گـاهی در روش  جالب این است که آموزه
هاي یـک  اي نو را در حوزه روشکند و نظریهها عناصري را داخل میهاي خاص آنروش

.کنددانش مطرح می

گـاهى بـه   : چهار قسم علوم فوق و منابع مختلف علم اشاره کرده است؛ یعنـى هاى علمى یعنىقرآن کریم به روشـ1
البقـره،  : در مورد تعقل نـک . (کندخواند و تشویق مىها را به خردورزى و تفکر فرا مىشیوه عقلى توجه کرده و انسان

ـ : و در مـورد تفکـر نـک   3، الزخـرف،   80، المومنون، 10االنبیاء،  ،2، یوسف، 242و 73 ، 8، الـروم ،   219ره ، البق
...)و21، الحشر ، 44، النحل  ، 191عمران ، آل

تشـویق  ... شناسـى و شناسـى و انسـان  شناسى و طبیعتکند و او را به کیهانو گاهى توجه انسان را به طبیعت جلب مى
...)و17-3، النحل  ، 21-12، المومنون  ، 5به بعد، الحج ،  2آیات سوره الرعد ، : نک. (کندمى

هـاى پیشـین را بیـان    آمـوز پیـامبران و ملـت   هاى عبرتکند و داستانو گاهى توجه انسان را به عمق تاریخ جلب مى
سـوره االنبیـاء، یـونس،    : نک. (کندرا گزارش و ثبت مى...) ها وهمچون جنگ(کند، و یا وقایع تاریخى صدر اسالم مى

...)یوسف و الکهف و
و علـم الهـى را   .) 38/ ، طه 27، المومنون  ، 51الشورى، (گوید ها سخن مىات الهى به انسانو گاهى از وحى و الهام

))65الکهف ، (»وعلَّمنَاه من لَّدنَّا علْماً«. (کندگوشزد مى) علم لدنى(= رسد ها مىکه از نزد خدا به برخى انسان
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براي مثال علوم تربیتی بر اساس روش تجربی استوار اسـت امـا قـرآن در کنـار ایـن     

کند و عالوه بر طرح عنصـر وحـی در تربیـت    روش عام روش شهودي را در آن مطرح می
فَأَلْهمهـا  * ونَفْـسٍ ومـا سـواها    «. گویدانسان از الهامات خوب و بد به نفس انسان سخن می

و بد * که آن را مرتب ساخت سوگند به نفس و آن: یعنی،)8ـ7،الشمس(»فُجورها وتَقْواها
گوید که با علم لدنی ، و حتی از معلمی سخن می!اش را به او الهام کرداش و پارسایىکارى

و دانشـى از نـزد   : یعنـی ، )67، الکهف(»وعلَّمنَاه من لَّدنَّا علْماً«. پردازدبه تعلیم و تربیت می
.خویش به او آموخته بودیم

گـري  نیست و همگان را به گـردش طور که از نقش تجربه در تربیت انسان غافل همان
یسـیرُوا فـی الْـأَرضِ    «. خوانـد آموزي از تجارت و آثار گذشتگان فرا مـی در زمین و عبرت

هِملن قَبینَ مۀُ الَّذباقکَانَ ع فنظُرُوا کَیپـس آیـا در زمـین گـردش     : یعنـی ، )109،یوسف(»فَی
سانى که پیش از آنان بودند؟اند، تا بنگرند، چگونه بوده است فرجام کنکرده

هو الَّـذي  «کند، هاي خاص تربیتی از روش تزکیه و تالوت یاد میو نیز قرآن در روش
کْمالْحو تَابالْک مهلِّمعیو زَکِّیهِمیو هاتآی هِملَیتْلُوا عی منْهوالً مسینَ ریی الْأُمثَ فعـن   بإِن کَـانُوا مۀَ و

اى ناخواندگان فرستادهاوکسى است که درمیان درس: یعنی،)2، الجمعه(» مبِینٍبلُ لَفی ضَالَلٍقَ
دهد و رشدشان مى] کندو پیروى مى[خواند از خودشان برانگیخت؛ که آیاتش را بر آنان مى

پیش آموزد؛ درحالى که قطعاً، ازو فرزانگى به آنان مى] خدا[و کتاب ] گرداندو پاکشان مى[
.هاي مرسوم علوم تربیتی رایج مطرح نیستکه در روش. در گمراهى آشکارى بودند

دهیـ هدف3
. دهی بـه اهـداف علـوم اسـت    هاي علمی قرآن، جهتپردازيهاي نظریهیکی از حوزه

،)156، البقره(»إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیه راجِعونَ«داند، قرآن کریم جهان را از خدا و به سوي خدا می
گـردیم و لقـاء اهللا را   در حقیقت ما از آنِ خداییم و در واقع ما فقط به سوى او بـازمى :یعنی

»ربـک کَـدحاً فَمالَقیـه   یاأَیهـا الْإِنسـانُ إِنَّـک کَـادح إِلَـى     «کند، نهایت کمال انسان معرفی می

mailto:Z8�Y@�
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و (کنـى  وردگارت کامالً تالش مىدر حقیقت، تو به سوى پر! اى انسان:یعنی،)6، االنشقاق(

.کنىو او را مالقات مى) کشىرنج مى
.هاي انسانی در این مسیر رهبري شودرو باید تمام فعالیتاز این

بنابراین الزم است که انسان براي خدا علم بیاموزد و در راه او به کار بـرد و بـر ایـن    
رو علوم طبیعی مثل از این. یابداساس علوم با هدف الهی و در خدمت کمال بشر سامان می

دهـی شـود و نیـز علـوم     سازي و نابودي بشر جهتتواند با هدف بمباي نمیفیزیک هسته
هـاي قرآنـی   انسانی مثل اقتصاد و سیاست باید در خـدمت بشـر و در چهـارچوب آمـوزه    

.روداز این رو علوم انسانی سکوالر و اومانیستی به کنار می. دهی شودجهت

سازيامنظـ4
هاي حقوقی، اقتصادي، سیاسـی،  توان نظاماز آیات قرآن با روش تفسیر موضوعی می

هاي علمی تواند به عنوان نظریهها میکه هرکدام از آن. کردرا برداشت... اجتماعی، تربیتی و
.هاي همخوان درعلوم جدیداستشود چراکه شامل عناصرنوآمد ومتمایز ازنظامقرآن مطرح

هاي سیاسی معاصر عمومـاً از پـایین بـه بـاال طراحـی شـده اسـت و        نظامبراي مثال
شود در حالی که نظام سیاسی قرآنی از باال بـه  مشروعیت رهبران جامعه از مردم گرفته می

:یعنی،)59، النساء(»أَطیعوا اللّه وأَطیعوا الرَّسولَ وأُولی الْأَمرِ منْکُم«پایین طراحی شده است، 
تان را اطاعت نماییـد، یعنـی   )خود(و صاحبان امر ]ى خدا [ا را اطاعت کنید و فرستاده خد

ها بایـد از ناحیـه نصـب    رأي مردم به رهبران جامعه از باب مقبولیت است و مشروعیت آن
.الهی تأمین شود

سازيـ موضوع5
سـت  سازي براي علوم مختلف اهاي علمی قرآن در حوزه موضوعپردازيگاهی نظریه

.گشایدهاي جدیدي را در برابر دانشمندان میکه این مطلب گاهی افق
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شناسی سخن از انسان دو بعدي است کـه مرکـب از جسـم و روان    براي مثال در روان

ولـی سـخنی از روح گفتـه    . شوداست و حتی روان یکی از خواص مادي انسان معرفی می
ونَفَخْـت فیـه مـن    «گویـد، انسـان مـی  اما قرآن عالوه بر جسم سخن از روح الهی. شودنمی

و از روح خود در او دمیدم، اگر بـه ایـن نظریـه قرآنـی     :یعنی،)72و 29، الحجر(»روحی
شناسی و مراتـب آن در  شناسی و نفسشناسی به روحهاي روانتوجه شود و حوزه پژوهش

.کندقرآن گسترش یابد مطمئناً چهره این دانش تغییر می

پردازهاي علمی قرآنایی از نظریههنمونه
هاي علمـی جدیـد   ها نظریهتوان از آندر قرآن کریم آیات متعددي وجود دارد که می

جـا بـه   اینـک در ایـن  . طلبدها خود کتابی مستقل میآوري این نمونهکه جمع. استنباط کرد
:کنیمره میهاي علمی اشاها بر اساس رشتهترین آنوار به شماري از مهمصورت فهرست

در حوزه علوم طبیعی: الف
شناسیـ کیهان1

. شناسی اثبـات نشـده اسـت   ـ وجود موجودات زنده در آسمان که هنوز در کیهان1ـ1
هـاى  و از نشـانه :یعنـی ،)29، الشـوري (»ومنْ آیاته خَلْقُ السماوات والْأَرضِ وما بثَّ فیهِمـا «

.و آنچه از جنبندگان در آن دو پراکنده کرده استها و زمیناوست آفرینش آسمان
شناسی یک شده ولی هنوز در کیهانآسمان که در آیات متعدد قرآن مطرحـ هفت1ـ2

،الطـالق (»خَلَقَ سبع سماوات ومنَ الْأَرضِ مثْلَهنَّاللَّه الَّذي«. تر کشف نشده استآسمان بیش
.همانند آنها را) نیز(ت آسمان را آفرید و از زمین خدا کسى است که هف:یعنی،)12

ـ وجود نیروهایی غیر از نیروي جاذبه بین کرات آسمانی که هنـوز کشـف نشـده    1ـ3
،)10، لقمـان (»خَلَـقَ السـماوات بِغَیـرِ عمـد تَرَونَهـا     «. جمع عمود است» عمد«چرا که است،
.ه آنها را ببینید آفریدهایى کها را بدون ستونآسمان) خدا(:یعنی
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شناسیـ زیست2

ـ سخن گفتن حیوانات با همدیگر از جمله مورچه در مواجهه با حضرت سـلیمان  2ـ1
واد الَّنملِ قَالَـت نَملَـۀٌ یـا    إِذَا أَتَوا علَىحتَّى«. ها توسط انسانو لشکریانش و فهمیدن زبان آن

تا :یعنی،)10، لقمان(»کُم الَ یحطمنَّکُم سلَیمانُ وجنُوده  وهم الَ یشْعرُونَأَیها النَّملُ ادخُلُوا مساکنَ
اى : اى گفـت بـه سـرزمین مورچگـان رسـیدند، مورچـه     ) لشـکریان سـلیمان  (هنگامى که 

هایتان داخل شوید تا سلیمان و لشکریانش هرگز شما را پایمال نکننـد،  مورچگان، به خانه
.شوندمتوجه نمى) با درك حسى(که آنان در حالى 

.ـ سخن گفتن انسان با حیوانات و بالعکس در جریان هدهد و سلیمان2ـ2
ــینٍ     « قــإٍ ی إِ بِنَبــب ــن س م ــک ــه وجِئْتُ ــطْ بِ تُح ــم ــا لَ بِم ــت ــالَ أَحط ــد فَقَ ــرَ بعی ــثَ غَی »فَمکَ

بـه چیـزى   : و گفـت ) تا هدهد آمد(د نه چندان دراز درنگ کر) مدتى(و :یعنی،)22، النمل(
سـبا خبـر بـزرگ یقینـى، بـراى      ) سـرزمین (اى؛ و از احاطه یافتم که تو بدان احاطه نیافتـه 

.امتو آورده

ـ پزشکی3
ونُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ مـا   «... هاي جسمانی، روحی، روانی وـ شفا بودن قرآن براي درد3ـ1
فَاءش وو از قرآن، آنچه را که آن درمـان و رحمتـى بـراى مؤمنـان     :عنیی،)82،االسراء(»ه

.فرستیماست، فرو مى

ـ هواشناسی4
.ـ تأثیر امور معنوي در بارش باران4ـ1
ـ 10، نـوح (»یرْسلِ السـماء علَـیکُم مـدراراً   * فَقُلْت استَغْفرُوا ربکُم إِنَّه کَانَ غَفَّاراً « ،)11ـ

تـا  * که او بسیار آمرزنـده اسـت   ] چرا[از پروردگارتان آمرزش بخواهید؛ «: و گفتم:یعنی
.فرستد] فرو[درپى بر شما آسمان را پى) باران(
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در حوزه علوم انسانی: ب
ـ علوم تربیتی1

ـ نظام تربیتی قرآنی1ـ1
شناسی قرآن در مبانی علوم تربیتیشناسی و انسانهاي جهانـ تأثیر آموزه1ـ2
هاي تربیتیروشهاي قرآنی در حوزهوزهـ تأثیر آم1ـ3
هاي قرآنی در حوزه اهداف تربیتـ تأثیر آموزه1ـ4

.هاي متعددي در این موارد گذشتمثال:تذکر

ـ اقتصاد2
.ـ نظام اقتصادي مبتنی بر قرآن2ـ1
)مثال آن گذشت(ـ اقتصاد بدون ربا 2ـ2
در رشد اقتصادي) تقوا(ـ تأثیر عوامل معنوي 2ـ3
آمنُـوا واتَّقَـوا لَفَتَحنَـا علَـیهِم برَکَـات مـنَ  السـماء والْـأَرضِ ولکـن          و أَنَّ أَهـلَ الْقُـرَى  ولَ«

هـا  اهـل آبـادى  ) بر فـرض (و اگر :یعنی،)96،االعراف(»کَذَّبوا فَأَخَذْنَاهم بِما کَانُوا یکْسبونَ
حتمـاً برکـاتى از آسـمان و زمـین بـر آنـان       کردنـد،  دارى مـى آوردند و خودنگهایمان مى

تکـذیب کردنـد؛ پـس بـه خـاطر آنچـه همـواره کسـب         ) آنان حق را(گشودیم؛ ولیکن مى
.کردند، گرفتارشان کردیممى

شناسیـ روان3
)توضیح آن گذشت(ـ تشکیل انسان از جسم و روح الهی 3ـ1

ـ حقوق4
ـ نظام حقوقی خاص قرآن4ـ1
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ـ سیاست5

)مشروعیت از باال به پایین(یاسی قرآنی ـ نظام س5ـ1

شناسیـ جامعه6
.ـ نظام اجتماعی مبتنی بر قرآن6ـ1
ها و قوانین ثابت حاکم بر جامعهـ سنت6ـ2

ـ مدیریت7
)مدیریت رحمانی(ـ نظام مدیریتی مبتنی بر قرآن 7ـ1
ـ طرح عنصر شرح صدر در مدیریت7ـ2
ـ 25، طـه (»واحلُلْ عقْدةً من لسانی* ویسرْ لی أَمرِي * قَالَ رب اشْرَح لی صدرِي « ،)27ـ

و * و کارم را برایم آسان گـردان  * ام را برایم بگشا سینه! پروردگارا: گفت) موسى(:یعنی
.گره از زبانم بگشاى

گیرينتیجه
شف و کرده که هنوز درعلم کهاي مختلف علوم حقایق علمی بیانقرآن کریم در حوزه

هاي علمی قرآن به دانشـنمدان  پردازيتواند به عنوان نظریهتأیید نشده است و این موارد می
دهی به مبانی و اهـداف علـوم   هاي جدید و جهتعلوم جدید عرضه شود تا زمینه پژوهش

هـاي علمـی از قـرآن    البته اسـتنباط نظریـه  . فراهم گردد و منتهی به تولید علم جدید گردد
.شوداي معتبر ارائه می، روش و ضوابط خاصی است که اگر رعایت شود نظریهداراي مبانی

کتابشناسی
.قرآن کریمـ 1
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