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Abstract
Quranic interdisciplinary researches provide a strong connection between
science and religion, help explaining the scientific nature of the miracles of
the Qur'an, and are used in scientific interpretation; however, in case of
disregarding the criteria of correct understanding and interpreting the Qur'an,
attributing and adapting scientific theories to it would then lead to subjective
interpretation, eclecticism and distortion. It is necessary to extract and apply
the correct criteria for interdisciplinary Qur'anic research. This study intends
to extract and introduce the criteria of correct understanding of the Qur'an
from the viewpoint of Ayatollah Javadi Amoli, using a descriptive method.
The findings of this study indicate that although from his point of view,
understanding the Qur'an is possible and necessary for the public,
methodologically, citing and reasoning the arguments requires attention to
the following six points: 1. A good knowledge of Arabic literature and basic
sciences without giving essential importance to their relative rules, 2.
Attention to the variety of Qur'anic propositions in terms of expression,
manner of writing, allegorical nature and symbolism, 3. Attention to the
connection of cosmological facts with theology in the Qur'an and the
difference between the language of the Qur'an and the language of science,
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4. Methodological use of reason and scientific findings in understanding the
Qur'an and avoiding any eclecticism, imposition and unreasonable
adaptations, 5. Attention to the occasions and circumstances of revelation, 6.
Putting aside any analogy and istihsan (juristic discretion).

Keywords: Holy Quran, Interdisciplinary Studies, Methodological Criteria,
Scientific Interpretation, Javadi Amoli.
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مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی پژوهشنامه معارف قرآنی

ضوابط روشی انتساب نظریه های علمی به قرآن در مطالعات میان

علی محمدی آشنانی
محمد علی دولت



استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،قم ،ایران.

تاریخ ارسال4188/80/41 :

رشتهای از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی

استادیار پژوهشی دبیرخانۀ شورای عالی انقالب فرهنگی ،تهران ،ایران.

پژوهشهای میانرشتهای قرآنی گر چه از یکسو ،پیوند مستحکم علم و دین و از سوی دیگر در تبیین
اعجاز علمی و از سوی سوم در تفسیر علمی ،کاربرد دارد؛ اما در صورت بیتوجهی به ضوابط فهم صحیح
و عدم برداشت صحیح از قرآن ،انتساب و انطباق نظریات علمی با آن ،نوعی تفسیر به رأی ،ایجاد التقاط و

تاریخ پذیرش4184/84/41 :

چکیده

تحمیل و تحریف ،محسوب میشود .بدبن رو استخراج و کاربست مالکهای ارزیابی پژوهشهای
میانرشتهای قرآنی ضروری است .این پژوهه در صدد است با روش توصیفی ،ضوابط فهم صحیح قرآن را
از دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی ،استخراج و معرفی نماید .یافته های این جستار نشانگر آن است که هر چند
منوط به رعایت شش نکته؛ شامل .1توجه به ادبیات عرب و علوم پایه بدون اصالت دادن به قواعد اعتباریِ
آن علوم .2 ،توجه به گوناگونی گزارههای قرآنی از نظر اِخباری ،اِنشایی ،تمثیلی و نمادین بودن .3 ،مد نظر
قرار دادن پیوند حقایق جهانشناختی با خداشناختی در قرآن و اختالف زبان قرآن با بیان علم .4 ،بهرهمندی

ISSN: 2008-9252

از دیدگاه ایشان ،فهم قرآن برای عموم ممکن و الزم است؛ اما استناد و احتجاج به برداشتها ،از نظر روشی

روشمند از عقل و یافته های علمی در فهم قرآن و پرهیز از هرگونه التقاط ،تحمیل و تطبیق های نامدلل.5 ،
پرهیز از جمود بر شأن نزول و مصادیق در عین توجه به آنها و  .6کنار نهادن هر گونه قیاس و استحسان

کلیدواژهها :قرآن کریم ،مطالعات میان رشته ای ،ضوابط روشی ،تفسیر علمی ،جوادی آملی.
 نویسنده مسئولdr.mohammadi.quran@gmail.com :
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است.
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مقدمه
تولید علم دینی از مهمترین راهبردهای سوق دادن جامعهه بههسهوی فرهنه

دینهی اسهت و

مدیریت تولید دانش میانرشتهای قرآنی میتواند اقدام مناسبی برای این مهم باشد .متأسفانه
در طول سالیان دراز ،بر طبل جدایی علم از دین یا تضاد آنها با یکدیگر کوبیده شهدهاسهت.
منشأ آن نیز عملکرد کلیسای مسیحیت بودهاست که با پافشاری بر اصولی که از بیرون دیهن
وارد آن شده بود ،بهمقابله با دانشمندان رفتند و سیاست سهرکوب نظریهات علمهی را اتخها
کردند؛ تا آنجا که دانشمندان و محقّقان جرأت نداشتند بر خالف آنچه کلیسا علم مىدانهد،
بیندیشههند(ر.ک؛ مطهههر  ،1336 ،ج )433 :1مسههیحیت نیهز ماننههد دیگههر ادیههان الهههی بههرای
پاسخگویی به نیازهای فطری انسان از جانب خدا نازل شهدهاسهت؛ لهیکن بعهد از مسهیح( )
دینآشنایان بی باور برای حفظ منافع مهادی خهود ،دسهت بهه تحریهف و یها تفسهیرهایی کهه
مطابق امیال آنها بود ،زدند .امّا از آنجا که حقّانیّت قرآن ،منافع این گروه بیایمهان را بهیش
از پیش در معرض تهدید قرار داد؛ لذا با ظهور اسالم جریان تحریف در کتابهای آسمانی
گسترش یافت .اینان که اوراق تورات و انجیل را وسیله ارتزاق خهود قهرار داده بودنهد ،ههر
روز به گونهای دست به تحریف و یا تفسیر میزدند؛ این تحریفات مکرّر که غالبهاً مخهالف
با عقل بود ،موجب شد تا صهاحبان علهوم تجربهی جههانشناسهی دینهی را منکهر شهوند و بهه
جدایی دین از عقهل حکهم دهنهد(ر.ک؛ جهوادی آملهی،1336 ،ب )165 :از طهرف دیگهر،
تعمیم نابهجای علمگریزیِ مسیحیت به اسالم ،موجب انتقال نگرش تعهارض علهم و دیهن از
غرب مسیحی به جهان اسالم شد(ر.ک؛ قربانی .)101 :1335 ،حال آن که به اعتقاد بسهیاری
از دانشمندان و اسالمشناسان ،انکار دین ،انکار شالودۀ حقیقى علم است؛ هرگز تضادّ واقعى
میان علم و دین وجود ندارد و هر کدام از آن دو مکمل دیگر است .تصادفى نیسهت کهه
متفکران بهزر

همهۀ دورانهها دارای شخصهیت دینهى ررفهی بهودهانهد ،و لهو تظهاهر بهه

دیندار خود نکرده باشند(ر.ک؛ جعفری ،1336 ،ج33 :24ه31؛ به نقهل از پالنهک:1354 ،
233ه.)233
به اعتقاد برخی دیگر از اندیشمندان ،اساسىترین عامل گسترش پندار جهدایی علهم از
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دین ،پوشاندن ماهرانۀ چهره حقیقى دین از عموم مردم کماطال بود؛ تا جایی که آن چهرۀ
ساختگى از دین ،نه تنها جدا از علم و سیاست و اقتصهاد و حقهوق و فرهنه

و هنهر اسهت،

بلکه آنقدر فاصله میان آنها وجود دارد که مقایسۀ آنها با یکهدیگر بهه ههین منطقهى متکهى
نمىباشد(ر.ک؛ جعفری ،همان ،ج301 :22ه )302مطالعات میانرشتهای قرآن تالشی اسهت
برای برطرف کردن بیگانگی و فاصلهای که بهنادرست میان علم و دین پنداشته شهدهاسهت.
این امر الزاماً بهمعنای دست برداشتن از روش تجربی در علوم طبیعی و ویران کهردن اسهاس
علوم رایج نیست؛ بلکه بهمعنای رفع نواقص موجود و مشاهدۀ همهاهنگی آن بها دیگهر منهابع
معرفتی است .در این نگره ،علمی که اوراق کتاب تکوین را ورق میزنهد و پهرده از اسهرار
آن برمیدارد ،اسالمی است؛ خواه الهیات باشد ،یا علم فیزیهک؛ خهواه آن دانشهمند موحهد
باشد ،یا نباشد( .ر.ک؛ جوادی آملی،1331 ،ب143 :ه.)145
برای اثبات هماهنگی آموزههای اسالم و بهطور خاص ،قرآن کریم با علم ،دو راهکار
کلی وجود داشتهاست :راهکار نخست آن که برخی از صاحبنظران علهوم اسهالمی تهالش
کردهاند در مقام اثبات ،از طریق براهین عقلی ،این مهم را به اثبات برسانند و دعوت دین بهه
عقالنیت و دانشپژوهی را بهعنوان نشهانۀ حقانیهت ایهن دعهوی دانسهتهانهد(ر.ک؛ مطههر ،
 ،1336ج )141 :23چه این که رویکرد کلی آیتاهلل جوادیآملهی نیهز همهین اسهت(ر.ک؛
جوادیآملی ،1333 ،الف .)11 :براهین این اندیشهورزان عبارتاند از:
برهان یکم :اگر آموزههای دینی ،مخالف عقل و علم باشد ،یقیناً بهرای حفهظ موجودیهت
خویش دعوت به تعقل و علم نمیکند .قرآن کریم همۀ انسانها ،بهخصوص پیروانش را بهه
عقالنیت و علهم دعهوت کهردهاسهت؛ پهآ آمهوزهههای قرآنهی ،بها عقهل و علهم ناسهازگار
نیسههت(ر.ک؛ مطهههر  ،1336 ،ج352 :13هه ،353جعفههری ،همههان ،ج 60 :13و رحههیمپههور،
،1333ب.)120 :
برهان دوم :دین الهی برای شناخت دو منبع دارد :عقل و نقل؛ علم و معرفت علمی خهارج
از حوزۀ معرفت دینی نیست تا سخن از تعارض علم و دین و ترجیح یکی بر دیگری بهمیهان
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آید؛ بلکه عقل عهدهدار شناخت تجربی طبیعت است و اگر معرفتی توأم با قطهع یها طمأنینهه
در اختیار نهد ،میتواند نقاب از چهرۀ خلقت و فعل خدا برافکند ،چنانکه قهرآن و عتهرت،
پرده از قول خدا برمیدارند .لذا عقل و نقل ،هر دو پردهدار حریم معرفهت دینهی بهوده و در
هندسه معرفت دینی جای دارند(ر.ک؛ جوادی آملی،1331 ،ب14 :ه.)15
برهان سوم :در سایۀ اسالم ،جنبش عظیم علمی و انسانی بهدون آلهودگی بهه سهکوالریزم،
دنیاگرایی ،الحاد ،اخالقستیزی و دینگریزی پدید آمد .وجود شخصیتهایی کهه در پرتهو
هدایتهای قرآن و عترت ،سهم انکارناپذیری در پیشرفت علهم داشهتهانهد ،گهواه آن اسهت
که شباهتی میان آموزههای اسالمی با مسیحیت وجود ندارد تها بتهوان تعهارض مسهیحیت بها
علم را به اسالم نیز تعمیم داد(رحیمپور،1333 ،الهف60 :هه )61در ایهن راسهتا آثهار فراوانهی
تألیف شده که به ثبت اختراعات مهم و تحولآفرین مسهلمانان پرداختههانهد(ر.ک؛ آقایهانی
چاوشی)33 :1331 ،؛ حال آن که در همان زمان ،مسیحیت دوران قرون وسطای خهویش را
بهدور از مظاهر علم و فرهن

سپری میکرد.

هرچند اقامۀ این براهین برای اثبات هماهنگی علم و دین الزم اسهت ،امها کهافی نبهوده
است؛ زیرا اگر در بررسی مصداقی ،ثابت شود که بخشی از آموزههای دین با یافتههای علم

سازگاری ندارد ،ادعهای مزبهور دچهار خدشهه مهیشهود .لهذا راهکهار دوم ،یعنهی مطالعهات
میانرشتهای قرآنی مورد اهتمام دانشمندان مسلمان قرار گرفهت تها راهکهار یکهم را تکمیهل
نماید.

 .5طرح مسئله
مطالعات میانرشتهای قرآنی ،با اهداف و رویکردهای گوناگونی ،شکل گرفتهاند؛ برخی از
ادیشمندان در مقام ثبوت ،نه اثبات ،در صهدد نشهان دادن همهاهنگی یها مطابقهت یافتههههای
علمی موجود با برخی از نصهوص یها ظهواهر قرآنهی بهودهانهد ،راهکهاری مسهتقل در اثبهات
همههاهنگی علههم و دیههن محسههوب مههیشههود .دانشههمندانی کههه بههه ایههن روش گرویههدهانههد،
رویکردهای مختلفی را در پیش گرفتهاند؛ برجستهترین رویکرد در این حوزه را میتوان در
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آثار کسانی مشاهده نمود که دین را پیشتاز علم دانسته و تلویحاً یا تصریحاً اظهار داشهتهانهد
که دین ،راه را برای بسط و گسترش علم فراهم کردهاست؛ چنانکه سهابقۀ ایهن رویکهرد را
مههیتههوان در برخههی از آثههار مهههدی بازرگههان (بههدون قضههاوت دربههارۀ میههزان موفقیههت در
بهکارگیری این دیدگاه) نیز بهروشنی یافت .از دیدگاه او ،با بهرهگیری از نور علهم و عقهل،
میتوان تا حدود بینایی و رسایی ممکن ،پردهها را از فهم قرآن کنار زده و با توجه به قهرآن
و خاندان رسالت ،روزنهها را از البهالی آیات و روایات مستند جستجو نمود؛ بهگونهای که
هم از محور اصلی منحرف نشده و از خود ،ادعای تازهای ابدا نکرده باشیم و هم پا به پای
علوم کالسیک گام برداریم و به نظریهای دست یابیم که حتیالمقدور مورد قبهول دانهش و
دین و ترکیبی مأخو از هر دو باشد .به این ترتیب ممکن است به نظریه یا فرضهیهای برسهیم
که چند قدم جلوتر از مشهودات عادی و مسلمات اعالمشدۀ امروزی علم یا منطوق صهریح
تفاسیر و روایات باشد .در این صورت برای آزمایش و پذیرش فرضهیه ،همهانطهور کهه در
تفحصات علمی و کارهایی مثل زمینشناسی و هواشناسی متداول است کهه از روی شهواهد
و قرینهها یا گمانهزنیها 1و آثار ،2نظریهای اتخا یا نقشهای ترسیم مینمایند و بر اسهاس آن
نظریه و نقشه ،به توجیه و پاسخگویی به موارد و مسائل مختلف برمیآیند ،ما نیز باید چنهین
کنیم .هر قدر نظریه یا نظریات پیشنهادی ،گواهینامه و تأییدیه از دو استاد صاحب صالحیت
یعنی دین و دانش بگیرد ،نسهبت بهه آن امیهد بیشهتر و نظهر مسهاعدتر پیهدا مهیکنهیم(ر.ک؛
بازرگان ()436-435 :1311 ،ره بیانتها ،بینهایت کوچکها ،باد و باران در قرآن ،توحید،
طبیعت ،تکامل و مطهرات در اسالم و راه طی شده).

برخی از پژوهشگران رویکرد تطبیق را در پیش گرفتهاند ،مانند مقالۀ «مقایسهۀ مراحهل
تکامل جنین انسان از دیدگاه قرآن ،حدیث و علم جنینشناسی» (کامکار و دیگران:1331 ،
 ،)131مقالۀ «حکمت تحریم گوشت خوک در قرآن ،حهدیث و علهم» (عالیهی و دیگهران،
 )41 :1312و مقالۀ «نابرابری درآمدی از دیدگاه اسالمی و تهأثیر آن بهر ردشهد اقتصهادی در
ایران» (بختیاری و دیگران.)33 :1311 ،
1. Sondage
2. Affleurement
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گروه سوم ،با تفسیر علمی قرآن ،اثبات هماهنگی علم و دین را مد نظر قهرار دادهانهد،
همانند طنطاوی در الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم .همچنین سید رضا پاکنژاد در کتهاب
«اولین دانشگاه و آخرین پیامبر» عالوه بر آنکه سهعی نمهوده بها بههرهگیهری از گهزارهههای
اخالقی و احکام فقهی اسالم و تلفیق آن با مسائل علمی ،رویکردی دیگر را مطهر نمایهد،
تصریح میکند که قصد تطبیق نظریهه هها و حدسهیات دانشهمندان غهرب بها آیهات قهرآن را
ندارد؛ بلکه میخواهد نشان دهد که بسیاری از دانشمندان توانستهاند با تهالش علمهی خهود،
نقاب از چهرۀ برخهی از رازههای آفهرینش ،آنچنهان بردارنهد کهه مهورد تأییهد قهرآن قهرار
گیرند(پاکنژاد ،1360 ،ج )3 :1ولی گروه چهارم به تأثیر آموزههای دینهی در دسهتیابی بهه
غایتهای مختلف پرداختهاند ،مانند :مقالۀ «نقش آموزههای دینی در حل بحرانهای زیست
محیطی»(بیدهندی و دیگران )3 :1331 ،و نیز مقالۀ «شاخصهای سالمت معنوی از دیهدگاه
آموزههای وحیانی» (مرزبند و دیگران)61 :1311 ،؛ البته از این منظهر ،نهه همهاهنگی علهم و
دین ،بلکه صرفاً سودمندی دین برای جامعۀ بشری اثبات مهیشهود .گهروه پهنجم نیهز تعهداد
اندکی از اسالمشناسان و قرآنشناسان بودهاند که رویکرد حهاکم بهر مطالعهات ایشهان ،نقهد
یافتههای علمی و نشان دادن نقاط ضعف و کمبودهای یافتهههای موجهود علمهی بهر اسهاس
آموزههای قرآنی و اثبات برتری مطالب بهدست آمده از قرآن بودهاست ،مانند :مقالهۀ «نقهد
و بررسی سلسله مراتبی بودن نیازهای انسان در نظریهۀ مهازلو بها رویکهردی بهر آیهات قهرآن
کریم» (مروتی و دیگهران ،)146-121 :1312 ،مقالهۀ «بررسهی تطبیقهی حقهوق کهودک در
قرآن و کنوانسیون حقهوق کهودک» (ایروانهی و دیگهران )36-65 :1311 ،و مقالهۀ «مقایسهۀ
سبکهای فرزندپروری بامریند با سبک فرزندپروری مسهئوالنۀ اسهالم» (پهرچم و دیگهران،
.)133-115 :1311
اگر بهصورت کالن ،رویکرد علوم انسانی اسالمی را که اهتمام به آن ،با توجه به قهرار
گرفتن در زمرۀ سیاستهای علمی کشور و توجهه بسهیاری از اندیشهمندان ،بههدلیهل ماهیهت
موضو آن ،یعنی «انسان» و ماهیت احکام و اهداف دین که ناظر به «انسان» است ،گسهترش
یافته ،رویکرد مستقلی در نظر بگیریم ،آنگاه میتوان به نظریهپردازان برجستۀ ایهن عرصهه،
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از متقدمانی چون شهید مطهری ،تا افراد پیشگام و پرتالش ،چون مصبا یزدی یاد کهرد کهه
با توجهی دقیق به سایر نظریه ههای مطهر در ایهن حهوزه و بها در نظهر گهرفتن تفهاوتههای
مههاهوی علههوم توصههیفی بهها علههوم توصههیهای ،نظریههۀ مسههتقلی را در ایههن عرصههه مطههر
نمودهاند(ر.ک؛ مصبا یزدی 205-204 :1312 ،و .)212-203
یکی از نتایج طبیعی مطالعات میانرشتهای قرآن کریم ،انتساب نظریهها به قرآن است.
کالم هین متکلمی را نمیتوان بهرأی خود تفسیر کرده و سپآ آن را به متکلمش اسهناد داد
و در این جهت نیز فرقی بین کالم دینی با غیر دینی نیست؛ البته تفسیر بهرأی متهون دینهی بها
خطر عقوبت الهی همراه است(ر.ک؛ جوادی آملی ،1331 ،ج.)136 :1
امروزه بسیاری از صاحب نظهران علهوم مختلهف ،تهالش وافهری دارنهد تها نظریههههای
خویش را اصطالحاً قرآنی معرفی کنند؛ حال آن که برخی دیگر ،همان نظریات را مخهالف
یا غیر قابلتطبیق با قرآن میدانند .در این راه ،گهاهی اسهتنباطههایی صهورت مهیگیهرد کهه
مبتنی بر برداشتهای روشمند یا ضابطهمند نیست و در بسیاری از آثار نسبت به این موضو
صریحاً اشارهای نشدهاست ،ولی در مقدمۀ کتاب «اولین دانشگاه و آخرین پیهامبر» نویسهنده
تصریح کرده« :از آن جا که بسیاری از آیات قرآن دارای معانی گوناگون اسهت و لاهات و
وارهها در زبان عرب ،دارای استعداد خاصی است که میتوان با یک لاهت ،بهه چنهد معنهی
اشاره نمود ،لذا نگارنده کوشیدهاست آن معنی را انتخاب کند که با وضع کتاب و موضهو
مورد بحث ،تناسب داشته باشد» (پاکنژاد ،همان ،ج )3 :1انتساب نظریهها به قهرآن و تمهایز
آنها با سایر نظریههای موجود از این جهت ،موجب حمل بار ارزشی بر آنها و احیانهاً جلهب
عواطف دیندارانۀ عوام و گاه خواص در جامعۀ علمی میشود که این روند ممکن اسهت در
بلندمدت به تردید در حقانیت قرآن کریم بینجامد .چنانکهه بهه گهواه تهاریخ ،مسهیحیت بهه
همین عارضه دچار شده و در رنسانآ ،به تعارض با علهم محکهوم گردیهد(ر.ک؛ مطههر ،
 ،1336ج.)21 :16
در این مقاله ،هماهنگی آموزههای قرآن با عقل و علم بههعنهوان پهیشفهرض کهه ایهن
موضو در زمرۀ مبانی مطالعات میانرشتهای قرآن کریم محسوب میشود ،بههعنهوان اصهل
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موضههوعه و پههیشفههرض در نظههر گرفتههه شههدهاسههت؛ لههذا درصههدد اثبههات آن نیسههتیم .بلکههه
میخواهیم بدانیم چگونه میتوان ادعای قرآنی بودن نظریهها را ارزیابی کرد؟
روشن است که ارزیابی انتساب نظریه های علمهی بهه قهرآن کهریم ،منهوط بهه تعریهف
ضوابط و شهاخص ههایی بهرای سهنجش اسهت؛ بخشهی از ایهن ضهوابط و شهاخصهها مبهانی
معرفتشناختی ،هستیشناختی و غایتشهناختی علهم را ارزیهابی مهیکننهد و بخشهی دیگهر،
روش پژوهش را مورد ارزیابی قرار میدهند .در مطالعات میانرشتهای ،اگر روش حاکم بهر
هر یک از رشتهها متمایز از یکدیگر باشد ،ضوابط روشی نیز متمایز خواهد بهود؛ بخشهی از
ضوابط ،مربوط به رشتۀ نخست و بخشی دیگر ،مربوط به رشتۀ دوم است .لهذا در مطالعهات
میانرشتهای قرآن ،بخشی از ضوابط ،مربوط به فهم قرآن یا انتساب به قرآن بهوده و بخشهی
دیگر ،مربوط به ارایه دیدگاه رشتههای دیگر است.

 .3پیشینۀ پژوهش
اندیشمندان ،به منظور اتقا ِن خهوانش یهک نظریهه علمهی بهه عنهوان علهم دینهی ،مطالعهات و
پژوهشهایی را انجام داده و به بررسی معیارهای مختلفی پرداختهاند .در این مطالعهات ،سهه
رویکرد کالن؛ نقلمحور ،مبنامحور و اجتهاد محور به چشم میخورد(..علیتبار و دیگهری،
 )30 :1315رویکرد مبنامحور ،به بررسی محتوایی نظریات مطر شده مهیپهردازد ،ولهی دو
رویکرد دیگر ،به بررسی روشی آثار نیز میپردازند .آنها عالوه بر معیارههای عمهومی بهرای
«علمی بودن» نظریهها ،متناسب با هر کدام از این رویکردها ،معیارهایی بهرای «دینهی بهودن»
نیز ارایه کهردهانهد( .سهوزنچی )114-113 :1331 ،و عهواملی همچهون :دقهت در موضهو ،
محمول ،مبانی و مبادی ،پیشفرضها و اصول موضوعه ،روشها و ابزارها ،منابع ،اههداف و
غایتهای اتی و متوسط ،و فواید و کاربردها ،محیط جارافیایی ،عوامل فرهنگی و تمهدنی
و ...را از جملۀ معیارها و مؤلفههای گوناگون علهمِ دینهی برشهمردهانهد( .رشهاد)12 :1333 ،
البته به تحلیل برخی پژوهشهگران ،برخهی ،از ایهن معیارهها« ،مؤلفههههای رکنهی» (غیهر قابهل
چشمپوشی) ،برخی« ،ممیزههای ماهوی» و برخی دیگر ،صوری و برونی (قابل چشمپوشی)
هستند( .همو )5 :1400 ،امها بههرغهم پهژوهش ههایی کهه نهاظر بهه مفهاد فهوق و بهرای تعیهین
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معیارهای علم دینی صورت گرفته ،هینکدام ناظر به شیوۀ استناد یک نظریه ،به منهابع نقلهی
دین ،یعنی کتاب و سنّت نبوده است؛ اما در برخهی از آثهاری کهه بههمنظهور معرفهی «تفسهیر
علمی» و یا تبیین روشهای تفسیری بهصورت عامّ ،تدوین شده ،میتوان بهه قواعهدی بهرای
استناد به آیات قرآن دست یافت .همانند «درآمدی بر تفسیر علمی قرآن» رضهایی اصهفهانی
که سعی نموده با در نظر گرفتن پیشهینۀ تفسهیر علمهی و سهنّتههای رایهج فکهری در تطبیهق
یافته های علمی با قهرآن در جههان اسهالم و غهرب و تبیهین مرزههای آن بها تفسهیر بههرأی و
تأویلهای نابهجای مورد استفادۀ برخی از مفسران و نیز بیان مثالهای فهراوان از نظریههههای
علمی قابل تطبیق با قرآن ،اصهولی را بهرای تفسهیر علمهی ارائهه نمایهد( .رضهائی اصهفهانی،
 ) 1333با این حال در این کتاب نیز دربارۀ ضوابط استناد و انتساب نظریهه علمهی بهه قهرآن،
جز در مقام تعارض علم و دین سخنی به میان نیامده است .شادی نفیسی نیز د مقاله مبهانی
اختصاصی تفسیز علمی قرآن ،به معرفی ضهوابط مبنهایی در تفسهیر علمهی هماننهد پهذیرش
معرفتبخش بودن و قابلیت تطبیق زبان قرآن با زبان علم ،واقعنمایی گزارههای قرآن و ....
پرداخته( ،نفیسی )162-156 :1315 ،که میتوان از آنها قواعدی برای روششناسی استناد
به قرآن استخراج نمود .چنانکه برخی با نقد کارکردگرایی در فهم گزارههای دین ،تهالش
نمودهاند زمینۀ استناد به قرآن برای دستیابی به واقعیتها و یافتههای علمهی ،محفهوب بمانهد.
(سعیدی روشن )25-24 :1333 ،گفتنی اسهت در برخهی از آثهار پیشهین و معاصهر همچهون
البرهان زرکشی ،االتقان سیوطی ،مناهل العرفان زرقانی ،دراسات قرآنیه محمد حسین علی
الصایر و التفسیر و المفسرون معرفت ،به شرایط عمومی مفسر و زمینههای الزم برای تفسیر،
اشاره شده که از آنها میتوان ضوابط روششناختی در استناد به قرآن را نیز استنباط نمهود؛
بهعنوان نمونه آنچه معرفت با تکیه بر سخن زرکشی ،بر لزوم اطالعات وسیع مفسهر نسهبت
به علوم مختلف؛ همانند زبان و ادبیات عرب ،صرف ،نحو و لات،سهنت علهم اصهول و فقهه
و .....مطر نموده است( .معرفت ،1333 ،ج )60-51 :1اما با وجود مطالعات صورتگرفتهه
پیشگفته ،همچنان اثری که بهصورت خاص به بررسی ضوابط روشهی انتسهاب نظریههههای
علمی به قرآن پرداخته باشد و تبیین دقیقی از ضوابط روشی که برای سنجش و ارزیابی نو
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استناد به مهمترین منبع دین ،یعنی قرآن کریم ،ارائه دهد ،مشاهده نمیشود.

 .8پرسش پژوهش
این پژوهش بهدنبال پاسخ به این پرسش است کهه از دیهدگاه آیهتاهلل جهوادی آملهی ،چهه
ضوابط روشی برای ارزیابی انتساب نظریههای علمی به قرآن وجود دارد؟
استخراج ضوابط روشی انتساب به قرآن ،مقدمۀ تعریف شاخصهای روشی آن اسهت
و استفاده از شاخصهای روشی برای سنجش نظریههای مختلف در مطالعات میهانرشهتهای
قرآن ،سادهترین راهکار برای تشهخیص ماالطهههها و احتهراز از التقهاط ،تحمیهل و تحریهف
معارف قرآن است .بنا بر این ،گام بعدی پژوهش ،بهعنوان پیشنهاد ادامۀ مسهیر ایهن پژوههه،
تبدیل ضوابط فهم قرآن به شاخصهای روشی انتساب به قرآن خواهد بود.

 .2ضابطهمندی فهم قرآن
هر گونه نظریه پردازی در حهوزۀ قهرآن ،متوقهف بهر داشهتن فههم صهحیح از قهرآن اسهت و
محققی که در صدد مطالعۀ میانرشتهای قرآن است ،بههدنبهال تفسهیر نیسهت؛ بلکهه خواههان
برخورداری از معرفت صحیح نسبت به موضو تحقیق در نظر قرآن است.
از دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی ،قرآن برای همۀ انسانها قابلفهم بوده؛ زیرا زبان آن،
زبان فطرت و با انسانیت آدمیان ،هماهن

است .زبان دین ،معمّاگونه و رمزگونهه نیسهت تها

کسی آن را نفهمد؛ زیرا دین برای هدایت همه آمده است و چیزی کهه بهرای ههدایت همهه
است ،باید حقایقش به گونهای بیان شود که همگان حقانیهت آن را بفهمنهد و برتهریاش را
در مقایسه با سایر افکار بیابند .هر چند برای فهم لطایف و اسرار کتابهای آسمانی نیهاز بهه
تفسیر وجود دارد و پیامبران نیز کتابهای الهی را برای مردم تفسیر میکنند؛ ولهی اصهول و
محورهای اصلی معارف این کتابها برای همگان روشن و قابل فهم اسهت(ر.ک؛ جهوادی
آملی ،1333 ،الف .)33 :قرآن برای فطرت همه بشر آمدهاست و فطرت ،ههم فجهور و تقهوا
را بهخوبی درک میکند و هم بدیهیّات را میشناسد؛ یعنی میفهمد کهه محهال اسهت یهک
شیء با حفظ جهات وحدت ،هم باشد و هم نباشهد .ههر کسهی بها ایهن سهرمایه مهیتوانهد از
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محضر قرآن بهرهمند میشود(ر.ک؛ همو ،1333 ،ب.)450 :
همچنین ،قرآن بهوسیلۀ اصطالحات علوم مختلف ،ماننهد فلسهفه ،کهالم ،فقهه ،تهاریخ،
ادبیات ،اصول ،هنر و علوم تجربی فهمیده نمیشود؛ زیرا تنها برای متخصصان ایهن رشهتههها
نیامدهاست .اگر کسی اصول از پیش ساخته را به همراه ببهرد و بخواههد قهرآن را بهر اصهول
موضوعۀ رشته علمی خود تطبیق دهد و آن اصول را بر قرآن تحمیل کند ،نههتنهها چیهزی از
قرآن نخواهد فهمید؛ بلکه آیات آن را در غیر معنای اصلی خود بهکهار خواههد بهرد(ر.ک؛
همو .)450 :1333 ،البته جدا کردن مرز اصطالحات و عدم تحمیل رأی بر قهرآن ،بههمعنهای
نادیده گرفتن سرمایههای عقلی و علمی در فهم آن نیست(ر.ک؛ همو،1331 ،ب.)113 :
البته عمومیبودن تدبر در قهرآن و فههم آن و نیهز میسهور بهودن درک معهارفش بهرای
همگان ،بدینمعنا نیست که هر کسی بدون ضوابط میتواند به یافتههای خویش استناد کند؛
بلکه هرکسی میتواند در قرآن تدبر کند ،اما فقهط کسهی مهیتوانهد بهه یافتههههای خهویش
احتجاج کند که به ضوابط فهم آن ،پایبند باشد(ر.ک؛ جوادیآملی ،1331 ،ج.)33 :1

 .6ضوابط روشی فهم صحیح قرآن
در دیدگاه آیت اهلل جوادیآملی ،رعایت شش ضابطه روشی یل ،برای فهم صحیح قهرآن
به عنوان یکی از دو جانب مطالعات میانرشتهای ،الزم و ضروری است:

 .0-6آشنایی با علوم پایه ،با پرهیز از جمود بر قواعد اعتباری آن علوم
نخستین الزمۀ فهم صحیح قرآن ،آشنایی مناسب با قواعهد ادبیهات عهرب و علهوم پایهۀ فههم
قرآن است؛ بدینرو کسی که آشنایی مناسبی با علم لات و قواعد ادبیات عرب و علوم پایۀ
دیگر که در فهم قرآن دخیلاند ،ندارد ،هر چنهد حهق تهدبّر در مفهاهیم قرآنهی را دارد؛ امها
نمیتواند بهیافتۀ خویش ،استناد و احتجاج کند(ر.ک؛ همان ،ج .)33 :1لذا از طرف دیگهر،
مرجع اصلی در فهم قرآن ،خود قرآن است؛ جمود بر برخی قواعهد اعتبهاری مشههور علهوم
پایه که از پشتوانۀ عقالنی خاصی ه برای خروج از محدودۀ اعتبار محض ه برخوردار نیست،
جایز نمیباشد .بر این اساس به نظر عالمه جوادی آملی ،شاید برای کسی که هنوز کهالماهلل
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بودن قرآن ثابت نشده ،مجاز باشد که ابتدا به قوانین ادبی مراجعه کنهد تها اعجهاز و معهارف
قرآن را بفهمد؛ اما برای کسی که قرآن را کالماهلل میداند ،قرآن ،مهمترین مرجهع و قهانون
ادبیات بوده و فقدان کتاب ادبی در جاهلیت ،شاهد صحت این ادعا است .کسی کهه ایهن را
مبنای فهم قرآن قرار ندهد ،ممکهن اسهت بهر اسهاس عدهرف ادبیهات عهرب ،اسهتعمال «مهن»
موصوله را فقط برای ویالعقول و «ما» موصوله صرفاً برای غیر عاقل جایز بدانهد .حهال آن

که در پارهای از آیات همچون آیۀ  45سورۀ نورَ « :و اللَّ ُه َخل ََق ك َُّل دَابَّ ٍة ِمنْ منٍ ٍ مَ ِننُ ُْم َمنْ

َْي َو ِمُ ُْم َمنْ ََييشن َعنىل أَربَن ٍ» ،لفهظ «مَهن»
ََييش َعىل بَط ُِ ِه َو ِمُ ُْم َمْ ََييش َعىل رِجل ِ
برای غیر عاقل بهکار رفته است؛ درحالی که در آیۀ سوم سورۀ نساء « َو إِن ِخفتُم أَالَّ تُق ِسنطُاا

نْ الُسننٍ ِ » ،لفههظ «مهها» بههرای ویالعقههول اسههتعمال
نٍُ لَ ُ
حننم ِمن َ
ِ
ف ال َيتننٍم مَننٍك ِح ُ
واا مننٍ ن َ
شدهاست(ر.ک؛ همان ،ج212 :13ه.)213

 .5-6توجه به گوناگونی گزارههای قرآنی
در مطالعات میانرشته ای ،باید در استناد مطالب به قرآن به تنهو گهزارهههای قهرآن کهریم،
توجه نمود زیرا گزارههای گوناگونی دارد که نمیتوان همۀ آنها را یکسهان تحلیهل نمهود و
از معارف آن بهره گرفت .انوا گزارههای قرآنی عبارتاند از:

 .0-5-6گزارههای اِخباری
حقایقی که در قرآن به صورت تحلیلهای عقالنهی و بها برههان و احتجهاج ،بیهان مهیشهود،
قضایا و گزارههای اخباری است .گزارههای اخباری سه دستهاند:

 .0-0-5-6گزارههای عقالنی استداللی
قرآن کریم بعضی حقایق را با تحلیل عقالنی تبیین میکند؛ برای نمونهه ،بخهش عظیمهی از
مطالب قرآن ،مربوط به اثبات توحید و خداشناسی است و قرآن برای همۀ این مسائل ،حتی
توحید ،برهان اقامه میکند .همچنین قرآن ،در معرفی معاد و تحلیل مواقف قیامت ،به اثبات
امکان و ضرورت معاد میپردازد؛ همانطور برای ضرورت بعثت پیهامبران و کیفیهت نهزول
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وحی ،تبیین عقلی مطر میکند( .ر.ک؛ جوادی آملهی ،1333 ،الهف11 :هه )12البتهه تبیهین
عقالنهی قههرآن بهها زبههان علههوم عقلههی رایههج ،ماننههد فلسههفه و کههالم متفههاوت اسههت؛ قههرآن از
روشهههای مختلفههی ماننههد :اسههتفاده گسههترده از تمثیههل بههرای تن هزّل دادن معههارف سههنگین،
بهههرهگیههری از شههیوه جههدال احسههن ،پیونههد زدن مسههائل نظههری بهها احکههام عملههی ،پرهیههز از
کلّیگویی بهوسیلۀ بیان مصداق و فنّ تکرار استفاده کردهاست(ر.ک؛ همان ،ج44 :1هه.)52
افزون بر آن ،در کتابهای فلسفی ،در ضمن بحث از جهانبینی و مسهائل نظهری ،از مسهائل
حکمت عملی سخن بهمیان نمیآید و فقط به استدالل اکتفا میشهود؛ (ر.ک؛ همهو،1331 ،
ج.)15 :3

 .5-0-5-6گزارههای مربوط به حقایق و واقعیات عینی
بخشی از حقایق قرآنی ،به تبیین کیفیّت آفرینش انسان و جهان اختصاص دارد؛ در فهم ایهن
گزارهها ،نباید از لوازم منطقی آیات غفلت ورزید .توضیح آن که گهاه در بررسهی آیهها ،
پرسشها فراوانى به هن متبادر میشود که برخى از آن پرسشهها بههوسهیلۀ صهراحت یها
ظهور لفظى آیات دیگر پاسخ مییابد؛ اما بعضی دیگر از پرسشها ،از ظهور منطهوق آیهات
بعد استنباط نمهى شهود ،بلکهه از راه اسهتلزام یها مالزمهه یها تهالزم و از مجمهو مهذکور و
محذوف ،یا منطوق و مفهوم و مسکوتعنه پاسخ مییابد(همو ،1331 ،ج.)124 :1
َنق
به عنوان نمونه حکم به آفرینش جهان در شش دوره در آیۀ «إِنَّ َربَّ ُ
ح ُم اللَّ ُه الَّذي َخل َ
ِ
ض ف ِستَّ ِة أَيٍَّمٍ » (األعراف )54/یا طبقات هفهتگانهۀ آسهمان در آیهۀ « ُهن َا
الس
اموات َو اْلَر َ
َّ

ٍ
ف اْلَر ِ
اموات َو ُه َا ِبحُل
السام ِ م ََس َّاا ُه َّْ َسب َ َس
ض َجنيعًٍ ث ُ َّم استَاى إِ َ
الَّذي َخل ََق لَحُم مٍ ِ
َل َّ
ش ٍ َعليم» (البقره( .)21/ر.ک؛ همو،1333 ،الف )12 :که از لوازم آیات فهمیهده مهیشهود
َ

که مقصود از «یوم» در ِستَّة أیٍّمٍ خلقت آسمانها و زمین ،شبانهروز عادی زمین نیسهت ،چهه
این که در قرآن از فصلهای چهارگانۀ طبیعت با عنهوان أربعنة أیّنٍمٍ یهاد شهده اسهت؛ بلکهه
منظور از ِستَّة أیٍّمٍ  ،شش مرحله است (ر.ک؛ همان ،ج :1ص125ه .)126زیرا پیدایش روز و

شب اصطالحی پآ از آفرینش نظام کیهانی (و خورشید و ماه و زمین) اسهت( .همهان ،ج:5
 )160چنانکه با همین روش ،فهمیده شود که منظور از هفت آسمان نیز عهدد هفهتِ عهادی
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نباشد( .همو،1333 ،الف)12 :

 .3-0-5-6گزارههای تاریخی
بخشی از حقایقی کهه در قهرآن آمهده ،گهزارهههای تهاریخیِ داسهتانههای پیهامبران الههی و

امّتهای آنان است .چنانکه دربارههابیل و قابیل میفرماید :ماجرای فرزندان آدم را به حهق
وق» (المائهده .)23/ایهن تعبیهر نشهان
برای آنان تالوت کنَ « :و ات ُ
نل َعلَنيِْم كَ َبنََ اب َُن َ َد َم بِنٍل َ

ل آن مشهوب بهه تخیّهل
میدهد که هم اصل ماجرا ،تخیّلی نبهوده و حقیقهی اسهت و ههم نقه ِ
نیست؛ پآ نقل و منقول هر دو حقاند( .همو،1333 ،ب )433 :این داستانها کهه از آدم( )
تا خاتم(ص) ،بهعنوان پیامبر یا ولیّ الهی نقل شده و نیز مطالب مربهوط بهه امّهتههای آنهان،
همگی گزارههای خبری مربوط به تاریخ محقق است؛ خهواه مجموعهۀ آن داسهتان ملکهوتی
باشد ،مانند ماجرای آدم و حوا و شیطان ،یا مرکّب از مدلک و ملکهوت باشهد ،ماننهد جریهان
خضر و موسی( ) ،یا سراسر مدلکی باشهد ،ماننهد داسهتان موسهی( ) بها فرعهون و قهارون یها
داستانهای پیامبران دیگر( .همو،1333 ،الف )13 :این نکته شایان کهر اسهت کهه اگهر چهه
همۀ داستانها گزارههای اخباری است کهه از واقعیهات خبهر مهیدههد؛ ولهی در ضهمن ایهن
داستانها گزارههای انشایی نیز آوردهاست تا نیکان در پرتو آن وعدهها به بهشهت راه یابنهد.
(همو،1333 ،الف)13 :
به عنوان نمونه ،مطالب مربوط به حضرت موسی( ) کهه بها کهر نهام آن حضهرت در
بیش از صد بار در قرآن آمده ،گر چهه جزئیهات تهاریخ زنهدگی او ،هماننهد تهاریخ تولهد و
مدت شیرخوارگی او اصالً در قرآن کر نشدهاست؛ ولی از وحهی الههی بهه مهادرش بهرای
ان داختن کودک در دریا و ایجاد طمأنینه در قلب مادر و مژده بازگشت فرزند به مادر سخن
به میان آمدهاست( قصص )13 ،10 ،3 /همانطور که از تهاریخ هجهرت موسهی بهه مهدین و
زمان بازگشت او به مصر ،گفتاری در قرآن نیست؛ لیکن خدمت رایگان او برای تهأمین آب
دام فرزندان شعیب ،دامداری دختران شعیب و پاکدامنی آنان ،و همچنهین مشهاهدۀ آتهش و
رفتن به سوی آن ،شهود نور و اسهتما کهالم توحیهدی خهدا از درخهت (قصهص)33-23 /
مطر شدهاست(ر.ک؛ همو ،1331 ،ج43 :1ه .)41روش قرآن کریم در تبیین ایهن دسهته از
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گزارهها ،گزینش صحنههای درس آموز تاریخی و اکتفها بهه مهواردی اسهت کهه بها ههدف
قرآن ،یعنی هدایت انسانها سازگار است و سنتهای الهی را بازگو مهیکنهد (ر.ک؛ همهو،
 ،1331ج )43 :1لذا توجه به دو نکته ضروری است :اوالً هینیک از داستانهایی کهه قهرآن
کر میکند ،ساختگی و تخیلی نیست؛ بلکهه واقعیهتههایی اسهت کهه در گذشهته را داده
است ،ثانیاً هدف قرآن از آوردن آنها نیز سرگرم کردن مردم نیسهت؛ بلکهه نتهایج حقهی در
تعلیم و تزکیه مردم از آن میگیرد(همو،1333 ،ب.)301 :

 .5-5-6گزارههای انشایی
بسیاری از مسائل قرآنی ،اخباری نیستند؛ بلکه زبهان انشهایی دارنهد .از مههمتهرین فهرقههای
گزارههای اخباری با گزارهههای انشهایی ،حمهل صهدق و کهذب اسهت .صهدق و کهذب از
اوصاف متقابلِ خبر هستند که اگر جملهای عنوان خبر داشت ،یا صدق است ،یا کهذب؛ امها
چنانچه جملهای خبر نباشد ،نه صدق خواهد بود و نه کذب(ر.ک؛ همهو،1336 ،الهف ،ج:2
 )32گزارههای انشایی قهرآن عبهارتانهد از :امرهها و نههیهها ،وعهدههها و وعیهدها ،مسهائل
استفهامی ،نیایشها ،ترجی و تمنّی .در میان گهزارهههای انشهایی ،گهزارهههای امهر و نههی و
وعده و وعید بیشتر دیده میشود .قرآن بهوسیلۀ اوامر و نواهی ،انسانها را به کیفیّهت تنظهیم
زندگی در دنیا آشنا میکند و به وسیلۀ وعدهها و وعیدها ،کیفیت زندگی اخروی را بهازگو
میکند( .ر.ک؛ همو،1333 ،ب.)13 :
توجه به این حقیقت الزم است که گزارههای انشایی و «باید»هها و «نبایهد»ههای الههی،
همانند اوامر و نواهی ،امور اعتباری و قراردادهای بشری نیسهتند؛ بلکهه ریشهه در تکهوین یها
«هست»ها و «نیست»ها دارند .بدین روست که احکهام االههی و اوامهر و نهواهی شهریعت در
ساختن انسانِ متکامل ،سهم بهسزایی دارد .تحلیل آنچه در دیوان شریعت بهعنوان «ممنهو »
مطر است ،در دفتر حقیقت بهعنوان «ممتنع» است؛ اوامر و نواهی الهی کهه ظهاهراً تکلیهف
هستند ،در واقع حقوقی هستند که بهدلیل عدم آگاهی انسان به مصالح خویش ،اقدام به آنها
نمیکند( .همو،1333 ،الف )236 :لذا «باید»هها و «نبایهد»ههای الههی ،بیهانگر مصهالح انسهان
ی مهادی یها جسهمانی
هستند؛ اما نمی توان مصالح انسان را محدود به منهافع یها مصهالح دنیهو ِ
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دانست(ر.ک؛ همو،1333 ،ج.)104 :
* .گزارههای انشایی خبری و گزارههای خبری انشایی
برخی از خبرهای قرآنهی ،معنهای انشهایی و بعضهی از انشهاهای قرآنهی معنهای خبهری دارد.
بهعبارت دیگر ،گاهی جملۀ خبری به داعی انشا و زمانی ،جملۀ انشایی بهه داعهی خبهر ،القها
میشود (ر.ک؛ جوادیآملی ،1331 ،ج )131 :3داللت جملهه خبریههای کهه بهه داعهی انشها
صادر شده باشد ،از داللت جمله انشایی بر حکم قویتر است(ر.ک؛ همان ،ج )353 :5نیهز،
جملۀ انشایی در مطلب تکوینی ،داللت بیشتری بر نفو قدرت و غلبۀ امر الههی دارد؛ از ایهن
رو کاربرد انشا در امور تکوینی و وقوعی ،بهجای اِخبار ،بلیغتهر اسهت(ر.ک؛ همهان ،ج:11
 .)541برای تشخیص این موارد ،وجود قرینههای کهه دالّ بهر آن باشهد ،الزم اسهت؛ در غیهر
اینصورت ،حملِ بر خالف ظاهر جایز نیست (ر.ک؛ همان ،ج.)300 :12

 .3-5-6گزارههای تمثیلی
بخشی از حقایق در قرآن ،به صورت مَثَل کر شدهاست که به آنها گزارههای تمثیلی گفتهه
میشود .تمثیل ،تنزل دادن و رقیق کردن معارف بلند بهوسیله مَثَل است و فرق آن با قصهص
قرآنی این است که قصص ،متن ماجرای واقعی گذشتگان است .قهرآن بهین ایهن دو مطلهب
تفکیک کرده و هرگز اجازه نمیدهد که این دو با یکدیگر آمیخته شوند .چنانکهه در آیهۀ

َِنبٍُْ لِل َُّ ِ
 21سورۀ حشر ،بعد از تمثیل عظمت قهرآن فرمهودَ « :و تِل َ
نٍَ لَ َعلَّ ُْنم
نَ اْلَمانٍ ُ ك ِ
ح ُرونَ » (حشر )21/لذا اگر پیش یا پآ از بیان مطلبهی ،قرینههای بهر تمثیلهی بهودن وجهود
يَتَ َف َّ
داشته باشد ،تمثیل است؛ در غیر اینصورت ،تمام آنچه گفته شده ،حقیقتی است کهه اتّفهاق
افتههاده یهها را خواهههد داد(ر.ک؛ همههو،1333 ،ب433 :ه ه .)433گههزارههههای تمثیلههی قههرآن
عبارتاند از:

 .0-3-5-6بیان نمونه و تحلیل حوادث واقعی
گاه قرآن آنچه که بهصورت موردی اتفاق افتاده ،نقل ،تجزیه و تحلیل مهیکنهد ،سهپآ بها
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استنتاج از آن ،اصل کلی را نتیجه گرفته و بیان میفرماید .بهعنوان مثال ،قرآن کریم پهآ از
ْي» (القصص )14/یها « َو كَنذلِ َ
نقل یک ماجرا ،میفرمایدَ « :و كَذلِ َ
َ كُُجِن
َ كَجزِي ال ُنو ِسُ َ

ْي» (األنبیاء .)33/معنای این روش آن اسهت کهه قضهیّه مهذکور ،نمهادین یها قضهیّهای
ال ُنؤ ِمُ َ
شخصی نیست که دیگر بار تکرار نشود؛ بلکه همواره سنّت خهدا چنهین اسهت(ر.ک؛ همهو،
،1333الف.)14 :

 .5-3-5-6تشبیه
گاهی اصل داستان واقع نشدهاست ،بلکه قرآن مطلبی را بهوسیلۀ تشبیه تبیین میکنهد؛ یعنهی
نخست بر اساس حکمت ،با برهان و دلیل قطعی مسهئله را عرضهه مهیکنهد ،امها بهرای افهراد
سادهاندیشی که توان هضم برهان و استدالل ندارند ،مطلب را در قالب مثهل بیهان مهیکنهد.
(همو،1333 ،ب )215 :مثالً آنچه در آیۀ  22سورۀ انبیاء« :لَا كٍنَ ميِْام َلِ َْة إِالَّ اللَّ ُه لَف ََسنََتٍ»
ُ اللَّن ُه َمناَ ً
َض َ
در قالب برهان تمانع برای اثبات توحید کر شده ،در آیۀ  21سهورۀ زمهرَ َ « :
نُ ُهم ال
ونن َُ لِلَّن ِه بَنل أَك َ ُ
ُشكٍ ُ ُمتَشٍكِ ُسانَ َو َر ُج ً َسلَامً لِ َر ُجلٍ َهل يَستَاِيٍنِ َماَ ً ال َ
َر ُج ً مي ِه ُ َ
يَعلَ ُنانَ » بهصورت مَثَل نیز بیان شدهاست(ر.ک؛ همو ،1331 ،ج41 :1ه.)42
اگر در مواردی ،در کنار بیان حقیقی ،تعابیر تمثیل آمهده باشهد ،ماننهدَ « :و اَضُِ لَ ُْنم
َماَ ً ( »...یآ ،)13/برای نفی خصوصیت فرد بوده تها نشهان دههد آن مهورد ،مثهالی از یهک
اصل کلی است .در این موارد ،تمثیل بهمعنای تشبیه نیست؛ بلکه بیان نمونه است ،چنهانچهه
چیهزی واقهع نشهده باشهد ،تمثیهل ،بیهان نمونهه نبهوده و بههمعنهای تشهبیه اسهت(ر.ک؛ همهو،
،1333ب.)433 :

 .3-3-5-6بیان سمبلیک و نمادین

قرآن کریم عظمت خویش را با این مَثَل کر میکند« :لَا أَك َزلٍُ هذَا القُرَنَ َعىل َجبَلٍ لَ َرأَيتَ ُه

ِ
صَعًٍ ِمْ خَش َي ِة اللّ ِه» یعنی عظمت قرآن به قدری است که اگر بر کوه نازل شهود،
خٍشعًٍ ُمتَ َ
کوه متالشی میشود ،ولی قرآن در واقع بر کوه نازل نمیشود؛ بلکه این مَثَل ،جنبهۀ نمهادین
دارد و میخواهد ظرفیت وجودی انسان کامل را در تحمّل قول ثقیل بیان کند(ر.ک؛ همهو،
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،1333الف.)14 :

 .8-3-5-6تمثل واقعیتی محسوس یا غیر محسوس
در قرآن کریم ،مثال ،گاهی به معنای تمثّل است و تمثّل عبارت است از پدیدهای واقعی که
حقیقت باالتری را نشان میدهد .مثالً دنیا مثالی برای برزا ،و برزا مثالی بهرای حشهر اکبهر
است .از اینرو ،خداوند وقتی اوصاف بهشت را شر مهیدههد ،آن را بههعنهوان مَثَهل کهر

جَُّ ِة الَّت ُو ِع ََ ال ُنتَّقُانَ ميٍْ أَكٍْر ِمْ مٍ ٍ غَْيِ ِ
َسٍْ َو ( »...محمّد )15/ایهن در
میکندَ « :ما َُل ال َ
حقیقت ،وصف بهشت بوده و صرفاً مثالی از حقایق برتر است(ر.ک؛ همان16 ،ه.)13

 .5مدّنظر قرار دادن پیوند مسائل جهانشناختی با خداشناختی در قرآن
در مطالعات میان رشتهای ،توجه به این حقیقت الزم است که زبان و بیان علم با بیان و زبهان
قرآن ،در تبیین و ارایه واقعیات ،متفاوت است .ایان بهاربور در کتهاب مشههور علهم و دیهن،
زبان دین را زبان عامل و زبان علم را زبان ناظر نامیدهاسهت(ر.ک؛ ایهان بهاربور ،1361 ،ص
 )320 -225به تعبیر عالمه جوادیآملی در تبیین این تفاوت ،یکهی از مههمتهرین فهرقههای
قرآن با کتب علمی ،این است که کتابهای علمی فقط به بررسی و تبیین سیر افقهی اشهیا و
پدیدههای جهان ،یعنی دورانهای مختلف و تطوراتی که پشت سر گذاشته و تحهوالتی کهه
در پیش دارد ،میپردازد؛ اما قرآن عالوه بر نگاه اجمالی بهه ایهن سهیر افقهی ،سهیر عمهودی
پدیدههای جهان و ارتباط آنها با مبدأ و معاد موجودات ،یا مبدأ فاعلی و مبهدأ غهایی سهیر و
تحول آنها سخن میگوید(ر.ک؛همو،1333 ،الف )104 :بهعنوان مثال در آیاتی کهه سهخن
از بارش باران و رویش گیاهان به میان آمده ،مانند آیۀ «أَ لَم تَ َر أَنَّ اللَّ َه أَك َز َ ِم َ
نْ َّ
السنام ِ منٍ ً
مَََخ َرجٍُ ِب ِه َثَ ٍ
َرات ُمختَلِفًٍ أَلااكٍُْ َو ِم َْ الجِبٍ ِ ُجََد بيض َو ُحنر ُمختَلِنٌ أَلااكُْنٍ َو غَرابين ُ

ُساد» (الفاطر ،)23/یا پیدایش انوا باغهای مختلف را متهذکر شهده ،از قبیهلَ « :و ُهن َا الَّنذي
ٍ
ٍ
أَكشَ ََ َجَُّ ٍ
وشنٍت َو الَُّخ َ
َْي َمع ُر
ٍت َمع ُر
نل َو الن َّزر َم ُمختَلِفنًٍ أُكُلُن ُه َو ال َّزيتُنانَ َو الر َّمنٍنَ
وشٍت َو غ َ
َْي ُمتَشٍ ِب ٍه» (األنعام ،)141/یا رتق و فتق سماء را بازگو کهردهاسهت ،چنهانکهه در
ُمتَشٍبًٍِْ َو غ َ

ِ
ض كٍكَتنٍ َرتقنًٍ
الس
ناموات َو اْلَر َ
آیۀ  30سورۀ انبیاء بیان شدهاست« :أَ َو لَم يَ َر ال َ
َّذيْ كَ َف ُروا أَنَّ َّ
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ش ٍ َح » ،در همگی ،از مبدأ فاعلی بارش بهاران ،حرکهت
مَ َفتَقٍُ ُهام َو َج َعلٍُ ِم َْ الام ِ ك َُّل َ
حبّههای جامد به خوشههها ،شهاخهههایی کهه از حیهات گیهاهی برخهوردار هسهتند ،احهدا
راههای سفید و سرا و سیاه کوهستانی و نیز ،مبدأ فاعلی انوا میوهها و دانههههای خهوراکی
سخن به میان آمدهاست(ر.ک؛ همو ،1331 ،ج43 ،1ه.)43
بر اساس دیدگاه آیت اهلل جوادی آملهی ،در صهورتی کهه مطالعهۀ یهک پدیهده بهدون
پیوند با مبدأ فاعلی و غایی آن باشد ،فهم صحیح و کاملی از آن بهدست نخواهد آمد؛ زیهرا
برهان علمی هنگامی بهسزا و کارآمد خواهد بود که عقلی باشد ،نه تجربهی .برههان تجربهی
میتواند با بهانهها و عذرهای گوناگون مواجه شود؛ اما برهان عقلی بهانهبهردار نیسهت .اگهر
برای بطالن یک قانون ،دلیل تجربی آورده شود ،ممکهن اسهت کسهانی بگوینهد ایهن قهانون
سودمند و شایستهاست؛ امّا کارگزاران نتوانستند آن را درست اجرا کنند .نیهز ،برههانِ عقلهی
هنگامی قدرت بیشتری خواهد داشت که لمّی باشد و در حدّ وسط آن ،علّت فاعلی یا علّت
غایی را بنماید(ر.ک؛ همو،1331 ،الف )244 :بههعبهارت دیگهر ،بهتهرین راه شهناخت ههر
چیز ،معرفت و تحلیل آن از راه مبدأ فاعلی و نظام طولی است و تکمیل علم تجربی بهوسیلۀ
برهان لمّی و یا تجربۀ پدیده از راه نظام طولی خواهد بود(ر.ک؛ همو .)13 :1334 ،هر چنهد
علّت مادّی یا صوری میتواند حدّ وسط باشد؛ اما علهتههای مهادّی و صهوری تنهها ضهامن
ماهیّت شیءاند؛ در حالی که علتهای فاعلی و غایی ،عهدهدار تأمین و تدوام اصهلِ هسهتی
شیءاند .از آنجا که هستی اصالت دارد ،نه ماهیّت ،علتههای فهاعلی و غهایی سهودمندتر از
علتهای مادّی و صوریاند .چه اینکه همۀ موجودات جهان دارای مادّه و صهورت نیسهتند،
اما غیر از خدا ،همۀ موجودات مبدأ فهاعلی و غهایی دارنهد(ر.ک؛ همهو،1331 ،الهف)244 :
بدینسان در مطالعه میانرشتهای ،باید به تفاوت زبانِ علم و دین ،توجه نمهود و آن را مطمهح
نظر قرار داد؛ زیرا در قرآن ،تبیین پدیدهها با روش عقلی و با تحلیل از طریق پیونهد بها مبهدأ
فاعلی و ارایه برهان لمی ،صورت میپذیرد ولی در علوم تجربهی ،تبیهین پدیهدههها صهرفا از
طریق تجربه و بدون مد نظر قرار دادن مبدأ فاعلی و با ارایه برهان انهی ،متهداول اسهت .ایهن
تفههاوت زبههانی ،نبایههد زمینههه تعههارض آمههوزههههای وحیههانی و یافتههههههای علمههی را فههراهم
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آورد(ر.ک؛ ایان باربور ،علم و دین).

 .4بهرهمندی روشمند از عقل و یافتههای علمی در فهم قرآن
در مطالعات میانرشتهای باید از سرمایههای عقالنی و یافتههای علمی ،به صهورت روشهمند
و با رعایت چهارچوب های مدلل ،بهره جست تا به جههل و جمهود از یهک سهو و افهراط و
تفریط از سویدیگر ،گرفتار نشد .بنابر نگرش عالمه جوادی آملی ،خداوند متعال ،قهرآن را
به اوصاف نور(مائده ،)15/هدایت (بقره )2/و تبیان (نحل )31/معرفی کردهاست؛ زیرا قرآن
نه از حیث محتوا نیازمند خارج خود بوده و نه از حیث داللتْ ،محتاج چهارهجهویی بیرونهی
است؛ لیکن این ،مستلزم آن نیست که انسان با قرآن ،جاهالنه برخهورد کنهد و دارایهیههای
عقلی و علمی را در فهم آن نادیده بگیرد( .ر.ک؛ همهو،1333 ،ب )441 :در فههم کتهاب و
ص
سنت ،بسیاری از معلومهات بههمنزلهۀ سهرمایه و مبهانی فههم درسهت اسهت کهه اگهر شهخ ِ
مراجعهکننده ،آنها را کنار بزند و بخواهد خالیالذهن با ایهن متهون مواجهه شهود ،نتیجههاش
جمود و یا کژفهمی خواهد بود .همانطور که عقل در ادراک کلیات خداشناسی ،ضرورت
نبوت و سایر مبانی پایهای دین حجت است ،دیگر معهارف یقینهی و برههانی نیهز نبایهد طهرد
شوند(ر.ک؛ همو،1331 ،ب.)116 :
عقل ،اصل نیاز بشر به قانون ماورای طبیعت را میفهمهد و خطهوط کلّهی مسهائل فقهه،
حقوق و اخالقی را نیز درمییابد؛ امّا مسائل فراوانی وجود دارد کهه عقهل درک نمهیکنهد.
عقل در خطوط کلی ،میزان و در مسائل جزئی مفتا است؛ یعنی تا گنجینۀ علهوم مهیآیهد،
در را باز میکند و دستور به بهرهمندی از گنجینۀ قرآن یها روایهات مهیدههد و پهآ از آن،
مصبا است و او را به فهم قرآن و روایات رهنمون میکند .بهه همهین دلیهل ،بایهد بههدنبهال
فهمی از آیات باشیم که با مبادی بَیّن یا مدبَیّن مقبول عقل منافات نداشته باشد( .ر.ک؛ همهو،
،1333ب443 :ه )441خطر عزل عقل و جمود بر نقل ،رهآوردی غیر قابهل قبهول دارد؛ زیهرا
عقل همانطور که در فهم و درک معانی و مفاهیم الفاب ،خواه منطوق و خواه مفهوم ،خواه
موافق و خواه مخالف ،مستمع خوبی اسهت ،در اقامهۀ دلیهل در قلمهرو معهارف عقلهی نهاطق
خوبی بهشمار میرود و هرگز نباید از نطق عقهل غفلهت کهرد و او را فقهط در حهدّ اسهتما
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نگهداشت(ر.ک؛ همو،1336 ،الف ،ج.)341 :1
از طرف دیگر ،تحصیل علوم تجربی و ظرفیت دل را گسترش میدهد و توانهایی فههم
و تحمّل معارف قرآن را باال میبرد و به انسان شر صدر میدههد(ر.ک؛ همهو،1333 ،ب:
 )441قلبی که از اندیشۀ مستدلّ برخوردار است ،آمادگی بیشتری برای دریافت علوم قرآنی
دارد و هر چه انسان در اندیشه جهان آفرینش ،از آیات کتهاب تکهوینی خداونهد بههره ببهرد
قدرت او در فههم آیهات کتهاب تهدوینی و قهرآن کهریم افزونتهر مهیگهردد( .ر.ک؛ همهو،
،1336الف ،ج )21 :1آنچه در این میان صحیح نیست ،تحمیل بافتههای علوم تجربی قبهل از
تبدیل شدن به "یافتۀ علمیِ" مستدل و دقیق بر قرآن است؛ به گونهای که معنای آیات صرفاً
بر اساس فرضیّهها تبیین شود( .ر.ک؛ همو،1333 ،ب )441 :زیرا فرضیّههای علمی و تجربی
دائماً در حال تاییر و تحوّلاند و بسیار روی مهیدههد کهه بها گهذر زمهان فرضهیّهای جدیهد،
فرضیّه سابق را باطل میسازد .تطبیق نابهجای قرآن با این فرضیهههای موقّهت ،مسهتلزم وههن
قرآن است؛ چنانکه گروهی با تحمیل رهآورد هیئت بطلمیوسی بهر قهرآن ،بهه چنهین وضهع
نامطلوبی مبتال شدند( .ر.ک؛ همو ،1331 ،ج153 :1ه )151حال آنکهه قهرآن از ههر بطالنهی
مصون است« :ال یَأْتیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ ال مِهنْ خَلْفِههِ» (فصهلت .)42/البتّهه از فرضهیّههها،
میتوان قبل از آن که قطعیت یابند ،بههعنهوان یهک احتمهال تفسهیری یهاد کهرد و چنهانچهه
قطعیّت یابند ،بهعنوان معنای تفسیر مورد قبول قرار میگیرند(ر.ک؛ همو،1333 ،ب.)450 :

 .9پرهیز از جمود بر شأن نزول و مصادیق در عین توجه به آنها
در مطالعات میانرشته ای ،باید به این نکته توجه داشت که آیات و آموزههای قرآن،
همواره جاری است و سبب و شأن نزول و موارد و مصادیق و تطبیقهای روایی ،تخصیص
دهنده و تقییدگر آن نیستند؛ زیرا قرآن کریم هرگز در محدودهای ،محصور نمیشود؛ در
غیر این صورت ،جهانی و جاودانه نخواهد بود؛ چنانکه از امام باقر( ) روایت شده است:

َ القَا ُم َمٍت ِ
ف قَامٍ ثُ َّم َمٍتَ أُولَ ِئ َ
ش َو
َت اْليَ ُة ل ََام بَ ِق َ ِم َْ القُرَنِ َ
« َو لَا أَنَّ اْليَ َة إِذَا كَ َزلَت ِ
لَ ِح َّْ القُرَنَ يَجرِي أَ َّولُ ُه َع َىل ِ
َخر ِِه َمٍ دَا َم ِ
ض» (عیاشی ،1421 ،ج)10 :1
الس َام َواتُ َو اْلَر ُ
ت َّ
اگر بنا بود آیها که دربارۀ قومى خاص نازل شده باشد ،پآ از مر ِ آن قوم ،از قرآن
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چیز برجا نمىماند؛ لیکن تا زمانى که آسمانها و زمین باقى است ،همۀ قرآن در جریان
خواهد بود».بر اساس این روایت ،همانگونه که مهر و ماه همواره روز و شب را روشن
میکند و بهدورهای خاص اختصاص ندارد ،چنین نیست که هدایت و تدبّر قرآن برای
دورانهای گذشته باشد و برای دیگر دورانها بهرهای جز تالوت نداشته باشد .در سخن
دیگری از آن حضرت( ) جاودانگی قرآن از باب تشبیه معقول به محسوس ،به هماره
س َو ال َق َن ُر كُل ََّام
درخشان بودن آفتاب و ماه تشبیه شده است ...« :يَجرِي ك ََام يَجرِي الشَّ ن ُ
ش ٍ ِمُ ُه يَحُانُ َع َىل اْلَم َا ِ
ات ك ََام َيحُانُ َع َىل اْلَح َيٍ ِ » (صفّار...« )116 :1404 ،
َجٍ َ تََو ُ
ِيل َ
قرآن جریان دارد ،همانطور که خورشید و ماه جریان دارند؛ هر گاه تأویل چیزی از آن
فرا برسد ،همان سان که بر مردگان قابل تطبیق است ،بر زندگان نیز قابل تطبیق خواهد بود».
امام صادق( ) نیز درباره مصونیت قرآن از گزند کهنگی و فرسایش ،میفرمایدِ « :إنَّ اللَّ َه
ٍَ دُونَ ك ٍ
ٍَل لَم يَج َعل ُه لِ َز َمٍنٍ دُونَ َز َمٍنٍ َو لَُِ ٍ
ف كُل َز َمٍنٍ َج َِيَ َو ِعُ ََ
تَبٍَ َر َك َو تَ َع َ
ٍََ مَ ُْ َا ِ

َل يَامِ ال ِق َيٍ َم ِة» (صدوق ،1331 ،ج )33 :2خدا آن را برای زمانى خاص یا
َض ِإ َ
كُل قَامٍ غ ٌّ

انسانهایی خاص قرار نداده؛ از اینروی ،تا روز قیامت ،در هر زمانی ،نو بوده و نزد هر
قومی تازه است» (جوادیآملی ،1331 ،ج233 :1ه.)234
بر این اساس ،یکی از نتایج تحقیق صحیح در قرآن ،فرق گذاشتن بین مفهوم اصلی و
موضو های مرتبط با آن است که یکی به معرفت آیه و دیگری به شناخت مصادیق آن
برمیگردد؛ چنان که ثمر دیگر آن ،فهمیدن حصر و عدم حصر آنها در مصادیق خاص
میباشد؛ زیرا کر مصادیق ،گاه جنبۀ تعیینی دارد و گاه جنبه بیان یکی از نمونهها .قهراً
نتیجۀ بررسی دقیق ،صیانت از تفریطِ جمود بر آنچه در اعصار پیشین رواج داشته و نزاهت
از افراطِ تجاوز از مرزهای تعیینشده خواهد بود(ر.ک؛ همو ،1336 ،ب.)141 :
بر این اساس ،روایات تطبیقی و نیز شأننزولهای دارای سند صحیح و معتبر که در
تبیین آیه حجیّت دارند ،هر چند راهگشای خوبی برای دریافت معنای آیه هستند ،اما هرگز
مخصِّص یا مقیِّد نیستند و گسترۀ معنای آیات را محدود نمیکنند؛ بلکه صرفاً بیانگر
مصداقی از مفهوم کلی آیاتاند(ر.ک؛ همو ،1331 ،ج )234 :1به عنوان مثال ،اگر در
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تفسیر آیۀ «مَل َيُظُ ِر اْلِكسٍنُ إَِل َعٍ ِم ِه» (عبآ )24/از امام صادق( ) روایت شدهِ « :عل ُن ُه
ال َِّذي يََ ُخ ُذهُ َع َّنْ يََ ُخ ُذهُ ؛ طعام در این آیه بهمعنای علم بوده و معنای آیه این باشد که
انسان باید بنگرد علمش را از چه کسی فرا میگیرد (ر.ک؛ کلینی ،1365 ،ج )50 :1؛ در
این بیان لطیف ،در مفهوم طعام معنای فراگیری که هم قابل انطباق بر مصادیق حسّی و هم
قابل انطباق بر مصادیق معنوی باشد ،لحاب شدهاست .زیرا طعام دو قسم است :طعام بدن و
طعام رو ؛ گر چه مصداق بودن نان برای طعام محسوستر است ،ولی مصداق بودن علم
که غذای رو است ،برای طعام دقیقتر است .حاصل آن که در بررسی یک آیه ،نمیتوان
به مصادیق حسّی و معنوی اکتفا نمود(ر.ک؛ همو،1333 ،ب.)422 :

 .01ممنوعیت قیاس و استحسان
در مطالعات میان رشته ای ،در فهم معارف قرآنی و استناد به آن ،نباید از قیاس و استحسهان،
بهره گرفت .قیاس که در دانش منطق ،تمثیهل نامیهده شهده ،عبهارت اسهت از اجهرای حکهم
موضوعی جزئی درباره موضو جزئی دیگر ،بدون داشتن قطهع بهه وجهودِ جهامع حقیقهی و
علت مشترک حکم .اگر میان دو موضو  ،جامع حقیقی و علت مشترک حکم وجود داشته
باشد ،قیهاس منطقهی خواههد بهود ،نهه تمثیهل( .همهو ،1331 ،ج )336 :13اگهر دربهارۀ یهک
موضو  ،دلیلی برای اثبات یا نفی وجود نداشته باشد ،آنچه در جهت تقریر آن ،گفتهه شهود
استحسان ،و آنچه در نفی آن بهازگو شهود ،اسهتبعاد اسهت( .همهان ،ج )10 :2زیهرا آنچهه از
قیاس و استحسان بهدست میآید ،حکم قطعی و مفید یقهین نخواههد بهود (همهو،1333 ،ب:
)33؛ لذا هرگز نمیتوان از طریق قیاس و استحسان ،چیهزی را بهه قهرآن نسهبت داد( .همهان:
)144

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش بهدنبال پاسخ به این پرسش که از دیدگاه آیتاهلل جهوادی آملهی ،چهه ضهوابط
روشی برای ارزیابی انتساب نظریههای علمی به قرآن در مطالعات میانرشتهای وجود دارد؟
برآیند کنکاشها نشان داد که بر اساس این دیدگاه:
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 .1اگرچه زبان قرآن ،زبان فطرت و با انسانیت آدمیان ،هماهن

و برای همۀ انسهانهها

قابل فهم باست؛ ولی باید ضوابط فهم روشمند قرآن ،رعایت گردد.
 .2از دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی ،در انتساب نظریات علمی به قرآن ،رعایهت شهش
ضابطه روشی یل ،الزم است :الف.آشنایی با علوم پایه ،با پرهیز از جمود بر قواعد اعتباری
آن علوم ب .توجه به گونهاگونی گهزارهههای قرآنهی ج .مهد نظهر قهرار دادن پیونهد مسهائل
جهانشناختی با خداشناختی در قرآن د .بهرهمندی روشمند از عقهل و یافتههههای علمهی در
فهم قرآن هه ..پرهیز از جمود بر شأن نزول و مصادیق در عهین توجهه بهه آنهها و .ممنوعیهت
قیاس و استحسان
 .3با توجه به تشابه ظاهری الفاب قرآن کریم با مصطلحات علهوم دیگهر ،بههخصهوص
علوم اسالمی ،جایز نیست معانی مصطلح آنهها بهر معهانی وارههای کتهاب و سهنت ،تطبیهق و
احیانا تحمیل شوند .بدین رو ،در تبیین گزارههای عقلی قهرآن ،نبایهد صهرفاً بههدنبهال یهافتن
قرینههایی برای تطبیق براهین قرآنی با براهین رایج فلسفی بود.
 .4باید تنو و گوناگونی گزارههای قرآن ،در مطالعات میانرشتهای مورد توجهه قهرار
گیرد و هین یافته علمی نباید بدون ارایه دالیل کافی بر قرآن ،حمل و توجیه شود و در بیان
تمثیلی و تمثلی قرآن ،باید به حقیقت ،هدف و منظور از تمثیل و تمثل ،توجه نمود.
 .5تفاوت بنیادین زبان قرآن در تبیین پیوند مسهائل جههانشهناختی بها خداشهناختی ،بها
زبان علوم تجربی در مطالعات میانرشته ای باید لحاب گردد؛ زیهرا در روش قهرآن ،کشهف
هر حقیقهت و معرفهت جههان شهناختی ،گهذرگاهی بهرای معرفهت خداسهت؛ ولهی در علهم،
پدیدهها ،بدون مد نظر قردادن آن ،تبیین میشوند ،در حالی که توجه به علت فاعلی و غایی
پدیدهها ،میتواند در کشف ابعاد مختلف وجود آنها تأثیر بهسزایی داشته باشد.
 .4در مطالعات میانرشتهای ،باید از سرمایههای عقالنی و یافتههای علمی ،به صهورت
روشمند و با رعایت چهارچوبهای مدلل ،بهره جست؛ بدین رو الزم است مطلبی به قهرآن
اسناد داده شود ،مخالف اصول روشن عقلی نباشهد چنهان کهه الزم اسهت یافتههههای علمهی
متقن .با رعایت کلیه قوانین فهم متن قرآنی ،با آن تطبیق یابد .ولی نباید گسهتره آیهات را بهه
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شان نزول یا مصداق خاص محدود نمود یا در انتساب یک نظهر علمهی بهه قهرآن ،از قیهاس
اصولی یا تمثیل منطقی و استحسان ،استفاده نمود.

پیشنهادها:
با توجه به تحقیقات صورتگرفته و مطالب مطر شده در این مقاله ،نخست یک پیشنهاد به
منظور ادامۀ مسیر پژوهش و سپآ دو پیشنهاد بهمنظور مدیریت و ارتقای دقت در مطالعهات
دانش میانرشتهای قرآن کریم ،ارایه میشود:
*.پیشنهادات
عالوه بر ضوابط روشی انتساب مطالب به قرآن در مطالعات میانرشتهای قرآن کریم کهه در
ایهن تحقیهق ،صهورت پهذیرفت؛ اسهتخراج ضهوابط و شاخصههههای بنهایی و مبنهایی ،امههری
ضروری است تا سنجش انتساب مطالهب در مطالعهات میهانرشهتهای قهرآن کهریم ،از دقهت
بیشتری برخوردار باشد.

 .0ارزیابی نظریههای موجود بر اساس ضوابط روشی مطالعات میانرشتهای
قرآن کریم
با توجه به معرفی ضوابط روشی مطالعات میانرشتهای قرآن کریم در این پژوهه ،میتوان بها
برسی نظریات دیگر و تکمیل آن ،نظریههای ارایه شهده موجهود در ایهن مطالعهات را مهورد
ارزیابی قرار داد.

 .5بهرهبرداری از رویکرد سلبی بهعنوان زیربنای مطالعات میانرشتهای قرآن
کریم
از آنجا که در پاره ای موارد یافتههای علمی با برداشتههایی کهه از معهارف قرآنهی وجهود
دارد ،در نظر بدوی یا دقیق ،ناسازگار مینماید ،الزم است رویکرد سلبی نیز مهورد اسهتفاده
قرار گیرد .رویکرد سلبی بهمعنای شناسایی مواردی است که یافتههای علمی بها آمهوزهههای
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قرآنی سازگاری ندارد؛ زیرا رویکرد سلبی دشواریهای رویکرد اثباتی را در اثبات صهحّت
فهم محقق از آموزههای قرآنی و نیز مطابقت یافتههای علمی با واقع ندارد .حداقل آن است
که رویکرد سلبی میتواند محدودۀ صحت یا بطالن یک نظریه را نشان دهد.
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جعفری ،محمدتقی .)1336( .ترجمه و تفسیر نهج البالغه .چهاپهفهتم .تههران :دفتهر نشهر فرهنه
اسالمی.
جوادیآملی ،عبداهلل .)1331( .تسنیم .چاپاول .قم :اسراء.
___________ .)1334( .معرفتشناسی در قرآن .تحقیق :حمید پارسانیا .چاپسوم .قم :اسراء.
___________.1336( .الف) .سرچشمۀ اندیشه .تحقیق :عباس رحیمیان .چاپپنجم .قم :اسراء.
___________.1336( .ب) .شریعت در آینۀ معرفت .تحقیق :حمید پارسهانیا .چهاپششهم .قهم:
اسراء.
___________.1333( .الف) .دینشناسی .تحقیق :محمدرضها مصهطفیپهور .چهاپپهنجم .قهم:
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اسراء.
___________.1333( .ب) .سروش هدایت .چاپدوم .قم :اسراء.
___________.1333( .ج) .نسبت دین و دنیا .تحقیق :علیرضا روغنی موفهق .چهاپپهنجم .قهم:
اسراء.
___________.1333( .الف) .حق و تکلیف در اسالم .تحقیق :مصطفی خلیلی .چاپپنجم .قم:
اسراء.
___________.1333( .ب) .قرآن در قرآن .تحقیق محمد محرابی .چاپهشتم .قم :اسراء.
___________.1331( .الف) .فلسفه حقوق بشر .چاپششم .قم :اسراء.
___________.1331( .ب) .منزلت عقل در هندسۀ معرفت دینی .تحقیهق :احمهد واعظهی .قهم:
اسراء .چاپچهارم.
جوهری ،طنطاوی .)1350( .الجواهر فی تفسیر القرآنالکریم .مصر :طبع البابی الحلبی.
رحیمپور ازغدی ،حسن .1333( .الف) .پنج گفتار .چاپاول :بیجا .طر فردا.
ههههههههههههههههههههههه  .1333( .ب) .عقالنیت .چاپپنجم .بیجا .طر فردا.
رشاد ،علیاکبر .)1333( .معیار علم دینی .فصلنامۀ هن ،شمارۀ .33بهار  .1333صفحات.12-6
___________ .)1400( .نگاهی دیگرباره بهه معیهار علهم دینهی .قبسهات .شهمارۀ .100تابسهتان
 .1400صفحات.14-5
رضائی اصفهانی ،محمدعلی .)1333( .درآمدی بر تفسیر علمی قرآن .چاپ اول .تهران :اسوه.
سعیدی روشن ،محمدباقر .)1333( .کارکردگرایی در زبان دینی و ارزیابی توفیقات آن .شمارۀ.13
پاییز  .1333صفحات.26-1
سههوزنچی ،حسههین .)1331( .معنهها ،امکههان و راهکارهههای تحقههق علههم دینههی .چههاپ اول .تهههران:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
صدوق ،محمدبنعلى بن حسین بن بابویه قمى .)1331( .عیون أخبار الرضها( ) .بهىجها :انتشهارات
جهان.
صفّار ،محمد بن حسن .)1404( .بصائر الدرجات .چاپدوم .قم :کتابخانۀ آیتاهلل مرعشى نجفى.
ضیائیفر ،سعید .)1333( .قلمرو دین و ضوابط علوم دینی .پژوهش های فلسفی-کالمی .سال دهم:
شماره( 1پیاپی .)33پاییز  .1333صفحات .14-31
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عالیی ،حسینعلی و رضایی آدریانی .ابراهیم( .پهاییز و زمسهتان  .)1312دوفصهلنامۀ قهرآن و علهم.
شمارۀ  .13صفحات 41تا .30
علیتبار ،رمضان و جایی ،فیروز .)1315( .معیار علم دینی با تأکید بر علوم انسانی اسالمی (از منظهر
عالمه طباطبایی) .قبسات .شمارۀ ،31پاییز  .1315صفحات.55-20
عیاشی ،محمد بن مسعود .)1421( .التفسیر .چاپاول .قم :مؤسسه بعثت.
قربانی ،رحیم .)1335( .دان کیوپیت و دین؛ نقد کتاب «دریای ایمهان» .معرفهتفلسهفی .دورۀسهوم.
شمارۀ .4زمستان  .1335صفحات101ه.121

کامکهار ،زههره .رضهوی .شههناز و امهیننهاجی .محمهدهادی( .پهاییز و زمسهتان  .)1331دوفصههلنامۀ
پژوهشهای علم و دین .شمارۀ  .2صفحات 131تا .151
کلینی ،محمد بن یعقوب .)1365( .الکافی .تهران .دارالکتباإلسالمیه.
مرزبنهد ،رحمهتاهلل و زکهوی .علههیاصهار( .تابسهتان  .)1311فصههلنامۀ اخهالق پزشهکی .شههمارۀ.20
صفحات 61تا .100
مروتههی ،سهههراب .بهرامههی .حمیدرضهها .یعقههوبی .مینهها و غالمههی .فههرزاد( .پههاییز و زمسههتان .)1312
دوفصلنامۀ پژوهشهای علم و دین .شمارۀ  .6صفحات 121تا .146
مصبا یزدی ،محمدتقی .)1312( .چاپاول .رابطۀ علم و دیهن .قهم :مؤسسهۀ آموزشهی و پژوهشهی
امامخمینی(ره).
معرفت ،محمدهادی .)1333( .التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب .چاپ جهارم .مشههد :دانشهگاه
علوم اسالمی رضوی.
مطهر  ،مرتضی )1336( .مجموعه آثار شهیدمطهری .چاپ نهم .تهران :صدرا.
نفیسی ،شادی .مبانی اختصاصی تفسیر علمی از قرآن کریم .پژوهشنامه تفسهیر و زبهان قهرآن .سهال
پنجم پاییز و زمستان  .1315شماره( 1پیاپی  .)1صفحات.163-141
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