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بررسی تفسیری گزاره های علمی قرآن

زهرامحققیان1

  z. mohaghegh@gmail. com  ،1- دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده
یکي از شاخه هاي علوم قرآن در میان اندیشمندان این حوزه، شناخت روش تفسیري است چراکه 
قرآن کریم براساس روش ها و گرایش های مختلفی تفسیرپذیر است. یکی از این روش ها، روش 
تفسیر علمي است که در قالب روش های فرعي متفاوتی، انجام می پذیرد که از این میان، برخی 
به تفس��یر معتبر و صحیح منتج شده اما برخي دیگر، ممکن است تفسیر به رأي شمرده شوند. 
همی��ن امر، موجبات اختالف میان قرآن پژوه��ان را ایجاد نموده و دیدگاه های متفاوتی را میان 
ایش��ان، فراهم ساخته است. برخی صاحب نظران به انکار و رّد تفسیر علمی پرداخته و دسته ای 

دیگر، ضمن پذیرش آن، این گونه آیات را یکي از راه هاي اثبات اعجاز قرآن معرفی نموده اند. 
پژوهش حاضر به بررس��ی آراء و اندیش��ه های هر دو گروه پرداخته و بدین نکته راه یافته که 
عل��ت اخت��الف دو رویکرد، در تفاوت پیش فرض های صاحبان آن ها در فهم درس��ت گزاره های 

علمی قرآن کریم نهفته است. برخی از مهم ترین این پیش فرض ها، به اختصار عبارتند از:

الف(زبانقرآن
منظور از زبان قرآن، بررسی این معناست که خداوند با چه زبانی و در چه قالب و فضایی با مردم 
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61 مطالعات بنیادین اعجاز قرآن کریم

سخن گفته و از چه طریق و به چه صورت، پیام خویش را به مردم رسانده است. 
طرفداران اعجاز علمی قرآن، زبان قرآن را زبانی متفاوت از زبان عرب حجاز عصر نزول تلقی 
کرده و منش��أ آن را وحیانی بودن قرآن می دانند. بر همین اس��اس معتقدند که زبان قرآن، زبان 
عرف خاص است که ضمن واقع نما و معرفت بخش بودن، چند ساحتی است. یکی از این انواع 
نیز، زبان علمی اس��ت که در نحوه مواجهه با آن، رویکردهای مختلفی ایجاد شده؛ که برخی به 
دلیل عدم تناس��ب و س��ازگاری با ظواهر قرآن، قابل پذیرش نیست اما برخی با رعایت ضوابط، 

صحیح و معتبر است. 
اما در مقابل، مخالفان اعجاز علمی قرآن معتقدند که زبان قرآن، نه عرف خاص بلکه به عرف 
عام اس��ت و بر همین اساس می بایس��ت تمامی گزاره های قرآن از جمله گزاره های علمی آن را، 
چنان که متعارف عرف عام عرب عصر رسول خدا)ص( بوده است، فهمید؛ نه آن چنان که علمای 

تجربی اعصار بعدی از جمله عصر حاضر می فهمند. 

ب(هدفنزولقرآنیاتبیینمفهومجامعیتقرآن
یکی دیگر از پیش فرض های مهم در تفسیر گزاره های علمی قرآن، تبیین مفهوم جامعیت قرآن 
ْطناِفيالِْکتاِبِمْنَشيْء«)انعام/38( و آیات مشابه آن، بحث می شود. بطور  است که ذیل آیه »ماَفرَّ
کلی پرسش اساسی در این بخش آن است که آیا همه علوم بشری و تمامی گزاره های علمی در 

قرآن هست یانه؟ 
در پاسخ، هردو گروه، هدف قرآن را هدایت می دانند با این تفاوت که قائالن به اعجاز علمی 
قرآن، هدایت را هدف اصلی دانس��ته که در پی آن س��ایر اهداف فرعی همچون اهداف علمی به 
منظور اثبات اعجاز علمی قرآن نیز، خواهد آمد. اما مخالفان اعجاز علمی قرآن، معتقدند که قرآن، 
فقط کتاب هدایت اس��ت و برای بیان مسائل علوم تجربی نیامده است. برهمین اساس نمی توان 

هدف قرآن را بیان حقایق علمی دانست و از آنجا، اعجاز علمی آن را اثبات نمود. 

ج(مخاطبقرآن
یکی دیگر از پیش فرض های مهم در تبیین گزاره های علمی قرآن، در نظر گرفتن مخاطب کالم 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مجموعهچکیدهمقاالتسومینهمایشملیاعجازقرآنکریم-اردیبهشت621395

اس��ت زیرا گوینده آگاه به ویژگی های مخاطب، از س��خن خود، معانی ناسازگار با فهم او را اراده 
نمی کند. اما از آن جا که قرآن کریم نیز، بر مبنای اصول عقالیی محاوره س��خن گفته، بنابراین 
ویژگی های مخاطب کالم را در نظر داشته و در هنگام تفس��یر و فهم مفاد ظاهری آیات کریمه، 

می بایست به این قرینه توجه نمود و با توجه به آن، ظهور آیات را به دست آورد. 
در این راستا موافقان اعجاز علمی، معتقدند که قرآن برای یک نسل خاص نازل نشده و اینکه 
بواسطه تفسیر علمی، با مروز زمان مطالب تازه ای از قرآن فهمیده یا کشف می شود، دلیل عظمت 
قرآن است. این اوج بالغت است که کسی به گونه ای سخن گوید که هرکس و هر نسل به اندازه 

علم خود از آن برداشت کند. 
اما در مقابل، منکران اعجاز علمی، معتقدند مخاطبان قرآن، تنها عرب حجاز عصر پیامبر)ص( 
هس��تند که خداوند به زبان ایشان و براساس نیازها و مقتضیات آنان، قرآن کریم را به تدریج نازل 
نمود. از منظر این گروه، اگر ما به این اصل، توجه نداشته باشیم، گرفتار تفسیر به رأی، تناقض فهم 
و توجیهات غیر عقالیی و تکلف آمیز شده و تصور خواهیم کرد که قرآن اعجاز علمی دارد در حالی 
که قرآن در اوج فصاحت و بالغت در سطح فهم عرب زمان نزول و به قصد هدایت ایشان نازل شده، 

بنابراین معنا ندارد که مقاصد الهی برای ایشان قابل فهم نباشد یا اشتباه فهمیده باشند. 
با توجه به موارد فوق مش��خص می گردد که پیش فرض ها، نقش بس��یار مؤثری در تبیین 
گزاره های علمی قرآن داشته و برای فهم اینگونه آیات، می بایس��ت بدان ها اهمیت داد و از تأثیر 

آن ها، غافل نبود. 
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