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چکیده
خداوند متعال در آیات متعددی از قرآن کریم به انواع مختلفی از پدیده های طبیعی اشاره کرده 
و ب��ه ط��ور صریح یا غیر صریح برخی از ویژگی های آنها را توصی��ف می نماید. لذا بهره گیری از 
یافته های علمی متقن و معتبر می تواند در فهم بهتر و دقیقتر این آیات راه گشا باشد. اما برخی از 
صاحب نظران به صراحت با تفسیر علمی آیات قرآن مخالفت کرده و دالیل مختلفی برای معتبر 
نبودن آن ارائه می نمایند. بررسی ها نشان می دهد که عمده اشکاالت مخالفان تفسیر علمی عالوه 
بر اینکه ناشی از نداشتن تعریف درستی از تفسیر علمی است، به این دلیل است که مبانی کالمی 

تفسیر علمی به خوبی تنقیح و تبیین نشده است. 
اشکال عمده مخالفان تفس��یر علمی از سویی به س��اختار زبان قرآن بر می گردد که با زبان 
علم متفاوت است. از ویژگی های زبان علمی، دقیق و کّمی بودن، توجیه ناپذیری و نداشتن ایهام 
اس��ت. در زبان علمی، مجاز و کنایه و مبالغه تقریب��اً یافت نمی شود، زیرا مقصود تفهیم و تفهم 
مطالب علمی اس��ت و این ویژگی های زبانی در مفاهمه علمی خدشه وارد می سازد. حال آن که 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مجموعهچکیدهمقاالتسومینهمایشملیاعجازقرآنکریم-اردیبهشت561395

قرآن از سبک های فوق استفاده نموده است، از این رو آنان معتقدند که قرآن در بیان پدیده های 
طبیعی از زبان علمی بهره ای نگرفته است و عهده دار هیچ بار مثبت یا منفی برای حوزه های علوم 
طبیعی و زیس��تی نیست. البته این صحیح است که تفاوت آشکاری میان زبان علم و زبان قرآن 
وجود دارد و اساس��اً کس��ی چنین ادعایی ندارد که زبان قرآن، زبانی علمی است، ولی این نکته 
نیز قابل انکار نیس��ت که در آیات قرآن به کّرات از پدیده های طبیعی گوناگونی نام برده شده و 
خصوصیات و ویژگی های بسیاری از این پدیده ها مطرح شده است. بنابراین جای این سوال باقی 
است که آیا خصوصیات مطرح شده برای این پدیده ها مطابق با واقع است و به عبارتی آیا می توان 
گفت که زبان قرآن در بیان پدیده های طبیعی واقع نما و شناختاری اس��ت یا خیر. روشن است 
که پاسخ به این سوال وابسته به مبنایی است که مفسر در این زمینه برای خود اتخاذ می نماید. 
از سوی دیگر برخی از مخالفان تفسیر علمی، مخالف توسعه معنایی آیات با توجه به یافته های 
علمی هستند، زیرا معتقدند که الفاظ قرآن بر موارد عصر نزول انصراف  دارد و اساساً آنچه معهود 

مخاطبان قرآن در عصر نزول نبوده است، نمی تواند مراد الهی تلقی شود. 
چنانکه مالحظه می شود این اشکاالت و نظایر آن که بر تفس��یر علمی وارد می شود، همگی 
مبتنی بر منقح نبودن مبانی کالمی تفس��یر علمی اس��ت؛ اینکه زبان قرآن اساسا چگونه زبانی 
است و چه ویژگی هایی دارد؛ آیا خداوند به زبان عرفی با مردم سخن گفته است یا فراعرفی؟ آیا 
زبانی تک س��احتی است یا چندس��احتی که همزمان می تواند چندین نقش را با هم ایفا نماید؟ 
آی��ا چندالیگی معنا و توس��عه معنایی در آن راه دارد یا خیر؟ آیا اص��والً قرآن را می توان حاوی 
گزاره های علمی دانست و با استفاده از روش تفسیر علمی به درک بهتری از آن دست یافت، یا 
اینکه قرآن صرفاً بیانگر عقاید و باورهای مردم عصر نزول درباره هس��تی و پدیده های آن است؟ 
آیا زبان قرآن واقع نماست و توصیفات قرآن از پدیده های طبیعی، توصیفاتی حکیمانه و مطابق با 
واقع است یا خیر؟ آیا تنها مردم عصر نزول مخاطب قرآن هستند و تنها فهم و معهودات ذهنی 
آنها از آیات معتبر شناخته می شود یا اینکه قرآن پیامی جاودانه داشته و در هر عصر با توجه به 

سطح فکری مخاطبان می توان معارف عمیق و گسترده تری از آن دریافت کرد؟
س��واالتی از ای��ن قبیل همگی حاکی از ضرورت تبیین مبانی کالمی تفس��یر علمی اس��ت. 
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البته نمی توان گفت که این مبانی کالمی تنها مختص به تفسیر علمی هستند، چراکه در سایر 
روش های تفسیری نیز موضوعیت دارند، ولی نسبت دادن آنها به تفسیر علمی از آن جهت است 
که نقش اساسی و تعیین کننده ای در این روش تفسیری دارند، به گونه ای که کاربست یا خدشه 
در آنها به صورت نظری در اعتبار تفس��یر علمی و به صورت عملی در نحوه و چگونگی تفس��یر 
علمی و مصادیق آن اثرگذار است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مهمترین مبانی 
کالمی دخیل در تفس��یر علمی عبارتند از: ترکیبی و چند ساحتی بودن زبان قرآن؛ واقع نمایی 
و عدم راهیابی باطل به قرآن؛ جاودانگی و فراعصری بودن قرآن؛ چند معنایی و چند الیه بودن 
معان��ی ق��رآن؛ حکیمانه بودن کالم، افعال، اوامر و نواهی الهی؛ ضرورت وجود اس��باب در اداره و 

انجام امور توسط خداوند. 
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در طبیعت، حکمت در قول و فعل خداوند
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