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  اصفهاني رضايي محمدعليجعفر نكونام و  يآرابررسي تطبيقي 
  قرآني علمي ها گزارهپيرامون تفسير 

  *زهرا محققيان

  **محمدرضا حاجي اسماعيلي

  دهكيچ
ي علمي سخن رفته كه ذيل ها گزارهدر آيات بسيارى پيرامون برخي  ميكر قرآندر 
در اين راستا، پژوهش حاضر در تالش است به . مختلفى بيان شده است آراي ها آن

ـ  فارسـي  ميـان  در مطرح پرداز نظريه دوي ها ديدگاهبررسي و واكاوي  يعنـي   انزبان
اثبـات  اصفهاني بپردازد تا در نهايت  رضايي محمدعليي جعفر نكونام و ها ديدگاه

ي هـا  گـزاره يك در تحليل  ي هرها فرض پيشتفاوت  ها ديدگاهعلت اختالف  كند
بـراي نيـل بـدين هـدف، پـس از بسـط و تبيـين مسـئله،         . است ميكر قرآنعلمي 
 ذكرشده اننظر بصاح آرايآيات بيان و  گونه ايندر تحليل  ها فرض پيشين تر مهم

 ها فرض پيشي پژوهش حاكي از آن است كه ها يافته. شود ميشرح داده  ها آنذيل 
ظـاهري يـا نگـاه     نگاه دارند و قرآني علمي ها گزارهنقش بسيار مؤثري در تحليل 

، جامعيت قرآنيي چون زبان ها فرض پيشآيات مبتني بر دخالت  گونه اينعلمي به 
  .و تفاوت مخاطب آيات الهي است قرآن
، هـا  فـرض  پـيش ، نگاه ظـاهري، نگـاه علمـي،    قرآني علمي ها گزاره :ها دواژهيكل

 .اصفهاني، جعفر نكونام رضاييمحمدعلي 
  

  مقدمه .1
و  هـا  روش بـر اسـاس   قـرآن  ؛شناخت روش تفسيري است يهاي علوم قرآن يكي از شاخه
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 عقل و باطني اب قرآنروايت،  اب قرآن، قرآن اب قرآني مختلفي همانند روش تفسير ها گرايش
ي هـا  روشتفسـير علمـي نيـز يكـي از     ). 14- 12 :1390مؤدب، ( تفسيرپذير است علمي و

از ايـن   ،كـه  پـذيرد  مـي ي فرعي متفاوتي انجام ها روشاست كه در قالب  ميكر قرآنتفسير 
اما برخي ديگر ممكن است به تفسير به  ،شود ميميان، برخي به تفسير معتبر و صحيح منتج 

همانند  نظران صاحببرخي  سوياز همين مطلب موجب رد تفسير علمي . شودرأي منتهي 
گروهـي   از سـوي و تأييـد آن  ) 19: 1381 ،نكونـام ؛ 696: الف1392نكونام، (نكونام  جعفر

دوم حتـي آن را يكـي از    ةدسـت كـه  ي يجاتا شده اصفهاني  رضايي محمدعليديگر همانند 
  ).23 :1389رضايي اصفهاني، ( اند دهكرمعرفي  قرآني اثبات اعجاز ها راه

قـرن  ( اي دراز دارد و قدمت آن به زمان ابوعلي سـينا  تاريخچهكلي تفسير علمي به طور 
، عمري هكه از بطن تفسير علمي متولد شد ،قرآناما اعجاز علمي . گردد  ميباز) سوم و چهارم

مسلمانان واقع شده و بر همـين   در قرون اخير مورد توجه مسلمانان و غيرفقط و دارد كوتاه 
از ميـان مفسـران حاضـر، تفسـير     . يي پيرامون آن به نگارش درآمده اسـت ها كتاباساس نيز 

احمد عمر ابوحجر نيـز در   ؛اشاره كرده قرآنموارد اعجاز علمي به گسترده به صورت نمونه 
در ميـان خاورشناسـان نيـز، مـوريس     . دكتري خويش به اين موضوع پرداختـه اسـت  رسالة 

از كسـاني اسـت كـه     علـم  و قـرآن  ل،يانج و تورات انيم يا سهيمقا كتابنويسندة موركاي 
  . مبسوط آن را شرح و بسط داده است به طورو دارد  قرآنرويكردي مثبت به اعجاز علمي 

موافقـان و مخالفـان اعجـاز علمـي      آرايپژوهش حاضر با هدف تطبيق  ،اين راستادر 
ـ  فارسي ميان در مطرح پرداز نظريه ي دوها ديدگاهبه بررسي  قرآن  محمـدعلي ان يعنـي  زبان

نكونـام   و جعفـر ) است ميكر قرآنتفسير علمي زمينة در  پرداز نظريهكه (اصفهاني  رضايي
ي ها ديدگاهپس از بيان  ،و 1پردازد مي) هاي ديني است حوزة پژوهشان گر پژوهشكه از (

بررسـي   هـا  گـزاره يك را با ايـن   هرنحوة مواجهة ، قرآني علمي ها گزارهيك پيرامون  هر
در ايـن حـوزه،    نظـر  بصـاح  دوي ايـن  هـا  ديدگاهپس از بيان مسئله و  ،در ادامه. كند مي
ايـن   آرايبيـان و   قـرآن ي علمـي  هـا  گـزاره ي مـؤثر در تبيـين   هـا  فـرض  پـيش ين تر مهم

اميد است پـژوهش حاضـر راه را بـراي    . شود ميذيل آن شرح و بسط داده  نظران صاحب
  .ساير تحقيقات آتي در اين حوزه بگشايد

  
  بيان مسئله .2

 هـا  آنها آيه پيرامون حقايق علمي جهان وجود دارد كـه برخـي از    دهبيش از  ميكر قرآندر 
و در تعارض يا تضاد بـا دسـتاوردهاي علمـي جديـد قـرار       ندسازگار 2با نگاه ظاهري فقط
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ماه بـه دنبـال خورشـيد حركـت      كردهبيان  ميكر قرآندارند؛ براي مثال، خداوند سبحان در 
. رود] خورشـيد [يعنـي سـوگند بـه مـاه چـون پـى        ؛)2: شمس( »تَالها إِذا الْقَمرِ و«: كند مي
خورشيد يا خورشـيد بـه دنبـال مـاه چنـان      آمده است كه اين حركت ماه به دنبال  چنين هم

 الَ و الْقَمرَ تُدرِك أَنْ لَها  ينْبغي الشَّمس الَ«: اصابت كنند ديگر يكو به  برسندنيست كه به هم 
زَد كـه بـه مـاه      ؛)40: يس( »يسبحونَ فَلَك  في كُلٌّ و النَّهارِ سابِقُ اللَّيلُ يعني نه خورشيد را سـ

 .رسد، و نه شب بر روز پيشى جويد، و هر كدام در سپهرى شناورند
منظـور از   كه ايناول : كردطرح م توان ميت متعددي سؤاال، ذكرشدهدر مواجهه با آيات 

به دنبال هـم در  هرگز حركت ماه در پي خورشيد چيست؟ طبق نگاه علمي، ماه و خورشيد 
زيـرا مـدار حركـت     ؛تا حركت يكي در پي ديگري معنادار باشد كنند ميحركت نيك مدار 

 ،چنين هم. اما مدار حركت ماه به دور زمين است ،خورشيد به گرد كهكشان راه شيري است
همـين حركـت ظـاهري مـاه و خورشـيد اسـت، تعـارض آن بـا          قرآناگر گفته شود مراد 

همـان حركتـي    قـرآن است؟ و اگر گفته شود منظور  شدني دستاوردهاي علمي چگونه رفع
، انـد  كـرده هاي قوي و محاسبات دقيق علمي كشف  تلسكوپان امروز با مند دانشاست كه 

ند؟ آيا آنـان  كرد ميرا درك  قرآنت پاسخ داد كه مردم عصر نزول چگونه سؤاالبايد به اين 
 تـوان  مـي به طور كلي، آيا ! هميدند؟ف مياشتباه  ها را آن فهميدند و يا نمياز چنين آياتي هيچ 

وجـود   اي هگفت اين آيات دوپهلوست و تحمل هر دو معناي مـذكور را دارد و هـيچ قرينـ   
  يك از اين دو معنا را مراد كرده است؟ ندارند كه مشخص كند خداوند كدام

 برخوردار از فصاحت توان ميوجود ندارد، آيا چنين آياتي را  اي ههيچ قرين ها آناگر در 
و بالغت دانست و ادعا كرد كه خدا با اين آيات قصد هدايت داشته است؟ در اين صورت، 

ايراد كنـد كـه هـم بتـوان از آن      اي هچگونه معقول است كه خداي حكيم كالمش را به گون
بـراي تعيـين مـراد الهـي      اي همعناي باطل فهميد و هم معناي حق؟ و اگر در اين آيات قرين

مانـد و   مـي چيست؟ و آيا با وجود آن قرينه جايي براي معـاني ديگـر   وجود دارد، آن قرينه 
شده با قرينه را فهميـد   معينغير از همان معناي معناي ديگري  صحيح است كه از اين آيات
  و مراد الهي را همان دانست؟

هاي متعدد ديگر، بخشي از شبهات و ابهاماتي اسـت   نمونهبه همراه  ها، پرسش گونه اين
بـه  . جـدي اسـت   گيـري  پيو نيازمند بررسي و اند  كردهمطرح  نظران صاحباز كه بسياري 
 آن است نوشتار حاضر پس از شرح و بسط دو ديدگاه كلي در اين موضوع بر ،همين منظور

مقايسـه و   ديگـر  يـك را بـا   هـا  آن نظـران  صاحب آراي، يك هري ها فرض پيشبا كمك  ،تا
ديـدگاه خـود نيازمنـد مقـال      عيين صحت و سقم هـر نظر نهايي و ت ةارائالبته . كندارزيابي 
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نگارنـده آن را بـه پـژوهش     ،به همين دليل ؛طلبد ميرا  اي هديگري است و پژوهش جداگان
  .است كردهديگري موكول 

  
  ها ديدگاهبيان  .3

نكونام، يكي  جعفر: وجود دارد نظران صاحبچنين آياتي دو رويكرد متمايز در ميان مورد در 
ي ديني، معتقد است در اين آيات، مطـابق نگـاه ظـاهري و    ها حوزة پژوهشان گر پژوهشاز 
مسلح قابل درك است، سخن گفته شده؛ بنابراين مـراد از حركـت مـاه و     با چشم غير چه آن

؛ امـا در  )671: الـف 1392نكونـام،  ( در آسـمان اسـت   ها آنخورشيد همين حركت ظاهري 
است بر ايـن   ميكر قرآنان تفسير علمي پرداز نظريهاصفهاني، كه از  رضايي محمدعليمقابل، 

 شـدني  با ابزارهاي جديد علمي كشـف  چه آنباور است كه در اين آيات، طبق نگاه علمي و 
مقصود از حركت ماه و خورشيد همـان حركـت دورانـي    بنابراين است، سخن رانده شده و 

  ).89: 1389 اصفهاني، رضايي( ها شناسايي شده است تلسكوپاست كه امروزه با 
مطرح ميان علم  ةچهارگانخويش، ابتدا به سراغ روابط  ةنظريرضايي اصفهاني، در تأييد 

، قـرآن ، جـدايي مطلـق علـم و    قـرآن ، تعـارض كامـل علـم و    قرآنتداخل علم و ( قرآنو 
فقـط  و روايـات،   قرآنشواهدي از  بر اساسو از اين ميان،  رود مي) قرآنسازگاري علم و 
داند كه بعد از ذكـر چنـد    مي شدني از روح تعاليم و معارف اسالمي استنباطمورد چهارم را 

  :زير به اثبات خواهد رسيد ةمقدم
اسـت و   كـرده اسالم در موارد زياد به علم و عالمان توجه و آنان را تشويق : اول ةمقدم

چـه علـوم تجربـي     كند و هر كه مطالب علمي را بيان ميهست  قرآنحتي آيات زيادي در 
پس، جدايي مطلق علم و . شود كشف مي تر بيشي يابد، حقايق آن مطالب تر بيش رفت پيش

هـاي علمـي در    ، گزارهقرآندر . ناسازگار است قرآنويژه با آيات  بهدين با تعاليم اسالمي و 
)) 69: نحل( مثل شفا بودن عسل(و پزشكي  )...و  4: صافات، 28 :يس(شناسي  كيهانمورد 

هاي علمي جديدي را ارائه يـا علـوم انسـاني را     تواند نظريه مي كدام هروجود دارد كه ... و 
و مشوق آن ) علوم تجربي همراه با دليل عقلي(پس اسالم مؤيد علم قطعي . كنددهي   جهت

  .است قرآنبوده و علوم قطعي هم مؤيد و شاهد اعجاز 
گفـت ظـواهر    تـوان  مـي به همين دليل نتداخل علوم با دين صحيح نيست؛ : دوم ةمقدم

  .دارد بر علوم بشري را در همة قرآن
 همةوجود ندارد و  قرآنتعارضي ميان علوم تجربي محض با مطالب علمي : سوم ةمقدم

  .است شدني موارد جمع
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 هـا  آنموضـوعات   ، امـا سـازگار اسـت   قرآنعلوم تجربي با ، اساس مقدمات يادشده بر
 بيـان بـه  . اسـت  شـدني  راحتي رفع بهرسد  كه ابتدا به نظر مي يتداخل ندارد و موارد تعارض

بـه علـم    قـرآن هـم  ؛ و علم سازگاري، تعامل سازنده و تأييد متقابل است قرآنرابطة  ديگر،
را تأييـد و هـر روز مطلـب     قـرآن ها و اعجازهاي علمـي   شگفتيكند و هم علم  تشويق مي

و علوم بشري تعارض حقيقي ندارند  قرآن. كند را كشف مي قرآن جديدي از حقايق علمي
 اسـت  شـدني  رفـع هـاي مختلـف   كار راهو اگر تعارض ظاهري باشد، با تأمـل و كاربسـت   

  ).21: 1387 ،اصفهاني رضايي(
هاي مختلف كه بيش از نيمـي   حوزهرا در  قرآندر ادامه، آيات علمي  ،اصفهاني رضايي

  :كلي زير تقسيم كرده است ةدست چهارند به ده ميرا تشكيل  قرآناز 
كرده و انسـان  . ..آياتي كه اشاره به طبيعت، انسان، حيوانات و  :قرآناشارات علمي  .1

 أَفَـالَ (همانند خلقت شـتر   اند؛ ساز رشد علمي انسان زمينهرا به تفكر واداشته و به طور كلي 
  .)17: غاشيه( )الْإِبِلِ  إِلَى ينظُرُونَ
 ؛علـم مطـرح شـده    در قبالًانگيز كه  شگفتمطالب علمي : قرآنهاي علمي  شگفتي .2

يـا  ) 88: نمـل ( )... السحابِ مرَّ تَمرُّ هي و جامدةً تَحسبها الْجِبالَ تَرَى و( همانند حركت زمين
  ).30: انبيا( » حى شىء  كلُ الْماء منَ جعلْنَا و« پيدايش حيات از آب

كه در زمان نزول كسي از  قرآنهاي علمي مطرح در  رازگويي: اعجازهاي علمي. 3
هماننـد نيـروي    ؛ها بعـد از نـزول كشـف كـرده     مدت ها را بشر آن اطالع نداشته و ها آن

 تجرِى الشَّمس و(يا حركت خورشـيد  ) 10: لقمان) (تَرَونها عمد بِغَيرِ السماوات خَلَقَ(جاذبه 
 ) تَـذَكَّرُون  لَعلَّكـم   زوجـينْ  خَلَقْنَـا  ءيشـ   كُل من و(يا قانون زوجيت ) 38: يس( )لَّها لمستَقَرٍّ

 .)49: ذاريات(
مطالبي كه هنوز علم بدان دسترسي پيدا نكـرده و از  : قرآنهاي علمي  پردازي نظريه .4

يعني الهي بودن، دليلي بر نفي آن وحي  ةسرچشمبا توجه به  ،اما اند هنظر تجربي اثبات نشد
علـوم   ةحـوز  )الـف : از اند عبارت قرآنپردازي  هاي نظريه نمونه. لب علمي وجود نداردامط

علوم تربيتي، ( علوم انساني ةحوز )ب و ...)شناسي، پزشكي و  شناسي، زيست كيهان( طبيعي
  ...). اقتصاد، حقوق و

، جعفر نكونام قرار دارد قرآناصفهاني و قائالن به اعجاز علمي  رضاييدر مقابلِ ديدگاه 
كلـي تفسـير علمـي و     به طـور  است كه ي دينيها پژوهش ةحوز نظران صاحبكه يكي از 

وي معتقد است كـه  . پندارد ميو آن را نوعي تفسير به رأي  كند ميرا رد  قرآناعجاز علمي 
نازل شده ) ص( براي عرب حجاز عصر پيامبركتابي است كه به زباني رسا و قابل فهم  قرآن
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آن،  گـذر  رهاز  ،يي كنـد و نمـا  راهتا آنان را از عقايد و سنن باطل به عقايد و سـنن صـحيح   
كـه عـرب    به اين معنـا  ،قرآناعجاز علمي در . سامان دهد را زندگي اخالقي و انساني آنان

امـروزه قـادر بـه كشـف آن      هـا  نرا درك نكرده و انسا قرآنعصر نزول مراد الهي از آيات 
) ع( اساس روايات منقـول از ائمـه   از نظر وي، بر). 20: 1381 نكونام،( اند، باطل است شده
مبهم  قرآنكه معتقد باشد  هر«يا » گويد اي كه مردم نفهمند سخن نمي به گونه هرگز خدا«كه 

داونـد در  هدف خ ،»است هم خود را هالك كرده و هم ديگران را به هالكت انداخته است
بلكـه غـرض وي هـدايت بشـر و      ،يستنطرح معما يا ايجاد مسئله براي انسان  ميكر قرآن

 گويـد  نمـي سـخن    آلـود و گنـگ   رمز هرگز سعادت است و خداوند ةخانرساندن انسان به 
 ).ب1392 نكونام، ؛673 :الف1392 ،نكونام(

را  قـرآن كلي، از نظر نكونـام، حاصـل اعجـاز علمـي ايـن اسـت كـه مقاصـد          به طور
ان معاصر، بعـد  مند دانشنفهميدند و اكنون ) ص( مخاطبانش يعني عرب حجاز عصر پيامبر

اعجاز علمي (وي اين ادعا . اند هشد قرآنبر اثر كشفيات علمي قادر به فهم مقاصد  ،ها ناز قر
  :اندد ميزير باطل داليل  بهرا ) قرآن
عرب عصر نزول مقاصد الهي را نفهميده يا اشـتباه   فقط نهاين ادعا آن است كه  ةالزم. 1

 نيمب يعرب ق،يطر نيبد. نيز ادامه داشته است ها نفهمي تا قر كجبلكه اين نفهمي يا  ،فهميده
  .شود يمواقع  ديآن مورد ترد يبخش تيهداو  قرآنبودن 
ان امروز مند دانشهمان دستاوردهاي نوين علمي است كه  قرآناگر گفته شود منظور . 2

ت پاسخ داد سؤاال، بايد به اين اند كردههاي قوي و محاسبات دقيق علمي كشف  تلسكوپبا 
نـد؟ آيـا آنـان چنـين آيـاتي را هـيچ       كرد مـي را درك  قـرآن كه مردم عصر نـزول چگونـه   

ميدنـد، نـزول ايـن    فه مـي ن آيات را نميدند؟ و آيا اگر آنان ايفه ميفهميدند و يا اشتباه  نمي
آيات خطاب به آنان عبث نبود؟ و آيا معقول است كه از خدا فعل عبث سـر بزنـد؟ و اگـر    

ميدند، آيا مستلزم اين نيست كه خدا آن مردم را گمراه كرده و فه ميآنان اين آيات را اشتباه 
  آيا گمراه كردن با شأن خداوند سازگار است؟

چيزهايي است كـه هرگـز از   در مورد  شود مينوان اعجاز علمي ياد به عاز آن  چه آن. 3
. دنها را به ما بگوي الزم نبود علوم جديد آن ندآمد ميد و اگر به دست نآي نميبه دست  قرآن

. كننـد  مـي تحميـل   قـرآن و بـر   اند مدعيان اعجاز علمي چيزهايي را از علوم جديد فراگرفته
يم مفاهيمي را كه از خـود  توان ميما هرگز ن. ندارد قرآنآشكار است كه اين چيزها ربطي به 

ايـن  . نسـبت دهـيم   قرآنميم به فه ميمثل علوم جديد  قرآنو از غير  شود ميفهميده ن قرآن
 .و تفسير به رأي است و حراماست  قرآنتحميل آراي بشري بر 
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ت و در اوج فصاح قرآن بنابراين،. است) ص( عرب حجاز عصر پيامبر قرآنمخاطب . 4
پس معنا ندارد مقاصد الهي  ؛بالغت در سطح فهم ايشان و به قصد هدايت ايشان نازل شده

 .براي ايشان قابل فهم نباشد
منطقـي   ةمالزمـ نسبت داد كه هيچ  قرآنمفاهيمي را به  توان مين قرآنبه عنوان بطون  .5

به معناي فهم لـوازم   قرآنفهم بطون . با معناي عرفي و متعارف و قابل فهم آن نداشته باشد
كس كه بتواند در لـوازم آيـات    بلكه هر ،ندارداختصاص ) ع( هم به ائمه قرآنمنطقي آيات 

  .دسترسي داشته باشد ها ن آد به توان ميتدبر كند 
اگر . قرآننه ادعاي فصاحت و بالغت داشتن  ،تالي فاسد دارد قرآنادعاي مبهم بودن . 6

را  قـرآن اش اين است كه يـا خـدا سـطح فهـم مخاطبـان       الزمهمبهم است،  قرآنادعا شود 
دانسته و يا به زبان آنان آگاهي كافي نداشته و يا قصد سرگرداني و گيج كردن مخاطبان  نمي

در ) ع( امـام بـاقر  . اين لوازم باطـل اسـت   ةهمآنان را گمراه كند كه   خواسته ميرا داشته يا 
مبهم است  قرآنكه بپندارد  ؛ هراهلك و هلك فقد مبهم القرآن ان زعم من«: اند هحديثي فرمود

  ).پ1392نكونام، ( »هم خود را نابود كرده و هم ديگران را
كه اعتقاد به آن  چرا ،قابل قبول نيست قرآناز نظر نكونام، ادعاي اعجاز علمي  ،بنابراين

ازي پـرد  خرافـه سـرايي و   افسـانه بـافي،   خيـال انسـان را بـه    قرآنساختن ي يماورا ةواسطه ب
 كنـد  مـي دور  ،كـه هـدايت آدمـي اسـت     ،قرآنو در نهايت او را از غرض نزول  دكشان مي

 ).21- 20 :1381 ،نكونام(
مشـخص   گفته پيشي ها ديدگاه، ضرورت بررسي و واكاوي شده گفتهبا توجه به موارد 

ي صـاحبان  هـا  فـرض  پـيش د كه اختالف دو رويكرد در تفاوت رس مي به نظرشده و چنين 
ي هـا  فـرض  پـيش آن است تا با توجه بـه   به همين دليل در ادامه سعي نوشتار بر. ستها آن

  .به بررسي علت اختالف رويكردهاي ايشان بپردازد اننظر بصاحاين هريك از 
  

  ميكر قرآني علمي ها گزارهها در تفسير  دانسته پيشو  ها فرض پيش .4
هـا و   انديشـه علمـي،   غيـر ي علمـي،  هـا  دادهثابـت،   چيستي علوم ثابـت، غيـر   ةمجموعبه 

و در  اشندفهم، شناخت و تفسير ب ةمقدمكه مدخل و .. . حزبي و ديني، مذهبي، هاي گرايش
البته از اين لفظ تعابير مختلفي چون . شود ميگفته   فرض پيشگذار باشند تأثيرفهم  در نتيجه
خـورد   مـي انداز در لسان انديشمندان بـه چشـم    چشمساختار و  پيشفهم،  پيش، داوري پيش

  .)25 :1382مصباح يزدي، (
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ي هـا  گـزاره نوع تفسيري از متون مقدس از جمله تفسير علمي و تبيين  هر ،كلي به طور
زيرا هر مفسري بر  ؛ي شخص مفسر استها دانسته پيشو  ها فرض پيشدر گرو  قرآنعلمي 
 هـا  آنو در پرتو  كند ميي خويش معني متون را آشكار ها دانسته پيشو  ها فرض پيشاساس 

  ).123: 1381نصري، ( دده ميبه متن رنگ و بو 
پژوه معاصـر نـاگزير از    قرآننيز ميان دو  قرآني علمي ها گزارهدر تفسير  ،اين اساس بر

رسـد سـبب ايـن     كه به نظـر مـى   چرا ،يك هستيم هاي هر فهم پيشو  ها فرض پيشبررسي 
كـه قائـل بـه     ،براى مثال، نكونـام . ستها آنهاى صاحبان   فرض پيشاختالف نظرها تفاوت 

مسـلح   با چشم غيـر  چه آناساس  را بر قرآني علمي ها گزارهحقانيت نگاه ظاهري است و 
عـرب عصـر    قـرآن فرض است كـه مخاطـب    بر اين پيش ،كند است حمل مىشدني  رؤيت

شـان سـخن   دركبا آنان طبق معهودات و سطح  قرآناست و خداوند در ) ص( المپيامبر اس
كه معتقد به اعجاز علمـي   ،اصفهاني رضايياما  ؛)674- 673: الف1392نكونام، ( گفته است

چه با ابزارهاي جديد علمي  آناست و معتقد است كه در اين آيات طبق نگاه علمي و  قرآن
مردم در  ةهم قرآنفرض است كه مخاطب  بر اين پيش ،است سخن رانده شده شدني كشف

د كه مردم در عصر نزول از ناى از آيات وجود دار پاره قرآندر  ،به همين رو. نداعصار ةهم
اند به مراد آن  دانش توانسته رفت پيشمعاصر بر اثر  ةدورناتوان بودند؛ اما در  ها آنفهم مراد 

  .)25: ب1386 ،ياصفهان ىيرضا ؛32: 1389 ،ياصفهان ىيرضا( آيات پى ببرند
هـا و نـامنقح    فـرض  اختالف نظرها اختالف پيش ةريشآمد، روشن شد كه  چه آنبر  بنا
هـايى كـه    فـرض  ترين پيش برخى از مهم كه رسد اينك ضرورى به نظر مى. ستها آنبودن 
  .د بررسى و مدلل شودينتوانند در فهم درست آيات مورد بحث به كار آ مى

  
  قرآنزبان  1 .4

اين معنا   در اين نوشتار زبان به معناي لغت و صرف و نحو نيست،كه به قرآنمنظور از زبان 
و از قواعد صرفي و ) 2: يوسف( »تَعقلُون لَّعلَّكُم عرَبِيا قُرْءانًا أَنزَلْنَاه إِنَّا«عربي است  قرآنزبان 

بررسي اين معناست كه خداوند بـا چـه    قرآنبلكه منظور از زبان  ؛كند نحوي آن پيروي مي
زباني و در چه قالب و فضايي با مردم سخن گفته و از چه طريق و بـه چـه صـورت پيـام     

گفـت   تـوان  مـي  ،از ايـن رو ). 21: 1391 سعيدي روشن،( خويش را به مردم رسانده است
منظـر  اسـت كـه از    قـرآن هـاي   آمـوزه و  ها گزارهارزيابي مفاهيم،  قرآنموضوع اصلي زبان 

 .متفاوتي پيرامون آن وجود دارد آرايو  شود ميي گوناگون پژوهش ها ديدگاه
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زبـان عـرب حجـاز عصـر نـزول تلقـى       با را زبانى متفاوت  قرآناصفهاني زبان  رضايي
  :گويد داند و به موجب آن مى مى قرآنكند و منشأ آن را وحيانى بودن  مى

... زيرا از زبان علمـي، ادبـي و اصـطالحات خـاص و      ؛عرف عام صرف نيست قرآنزبان 
بلكه زبان عـرف خـاص    ،هاي خاص خود را دارد ويژگييك معاني و  استفاده كرده كه هر

بخـش بـودن، چندسـاحتي اسـت و داراي كاركردهـاي       معرفتنما و  واقعضمن  ،است كه
كرد آن هدايت بشر ين كارتر مهماست كه ... نمايي و  واقعگوناگون هدايتي، عاطفي، علمي، 

  ).96: ب1388 اصفهاني، رضايي( سوي خداوند استه ب

گاهي از زبان مجاز، تمثيل، استعاره، رمز و نمادانگـاري اخـص بهـره     قرآناز نظر وي، 
عالوه بر روش عام فهم كـالم عقـال،    ،قرآنبنابراين زبان  .دروغ در آن راهي ندارداما  ،برده

يعنـي روش فهـم و    ؛)97: همـان (و تفسـير اسـت   شناسي خاص خود در فهم  روشداراي 
ي بنيادين و خاص خود ها فرض پيشو  كند مياز مباني و قواعد خاصي تبعيت  قرآنتفسير 

در حالي كه زبان عرف  ،را در فهم و تفسير دارد و هر نوع تفسير به رأي در آن ممنوع است
  ).84: همان(رد كفهم و تفسير  توان ميعام را با اصول عقاليي محاوره و عرفي 

 كـرده اصفهاني سپس در آثار خويش زبان عرف خاص را به چند گونه تقسـيم   رضايي
مطرح مواجهه با آن رويكردهاي مختلفي  ةنحوكه يكي از اين انواع زبان علمي است كه در 

زدگي در تفسـير   علم ،ها آنپذيري نا دليل تجربهه ي قرآني بها گزارهمعنايي  بيشده؛ از جمله 
  ).88- 85: همان( بدون تحميل بر آيات قرآني علمي از ها گزاره، استنباط قرآنآيات 

 نيسـت  فتنيپذير قرآنتناسب و سازگاري با ظواهر نداشتن  به دليلرويكرد اول و دوم 
وجـود دارد كـه    قرآني علمي متعددي در ها گزارهاساس رويكرد سوم نيز،  بر). 87: همان(

 ةهمـ اسـتخراج  : افتـد  مـي ت است و به چنـد گونـه اتفـاق    نيز متفاو ها آنبرداشت از  ةشيو
، استخدام علـوم در فهـم و تفسـير    قرآنهاي علمي بر  نظريه، تحميل قرآنجزئيات علوم از 

 رضـايي ( قـرآن هاي  آموزهاساس  دهي به علوم انساني بر جهتي و پرداز نظريه، قرآنآيات 
  ).25- 24: 1389 ،ياصفهان ىيرضا ؛75- 71: ب1390اصفهاني،

با رعايت  ،سوم و چهارم ةشيواما  ،اول و دوم از نظر مبنا و پيامد صحيح نيست ةشيودو 
؛ 88: ب1388 ،ياصفهان ىيرضا ؛73- 72: ب1390 ،اصفهاني رضايي( ضوابط، صحيح است

 مثل( يعلم يها گزاره يها يژگيوالبته الزم نيست تمامي ). 72: الف1386 ،ياصفهان ىيرضا
هـدايت   قـرآن كه هـدف   چرا ،آيات رعايت شود گونه ايندر ) نبودن مجاز و داللت التزامي

... است و در اين راستا به زبان قوم سخن گفته و از عناصر موجود در زبان قوم مثل مجاز و 
  .)89 :ب1388 ،اصفهاني رضايي( استفاده كرده است
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  :در مقابل، نكونام معتقد است ،اما
ها آن را براى تفهيم و تفهم مقاصـد   هايى از انسان را چيزى بدانيم كه گروهاگر ما هر زبان 

اندازيم كه پيش خود نـامى   خود را به مشقّت نمى طبيعتاً ،برند به كار مى ديگر يكخود به 
هـا بـر آن زبـان نهـاده و ميـان آنـان معهـود و         انسان آن بلكه نامى را كه خود، وضع كنيم

بـراى   ،مـا . كنـيم  كنيم و همان نـام را بـر آن زبـان اطـالق مـى      معروف است شناسايى مى
شناسايى يك سخن كه آيا از نوع عرف عام است يا عـرف خـاص و در هـر صـورت از     

اگر . دهيم هاى عام يا خاص است، بايد مخاطب آن سخن را مورد مطالعه قرار كدام عرف
عرب يا فارس است، بايد آن زبان را عربى يا فارسـى بخـوانيم و    مثالًمخاطب آن سخن 

اگر مخاطب آن سخن گروهى از اهل يك زبان مثل عارفان يا فالسفه يا فقها و يا علماى 
در خصـوص سـخن    .، بايد آن را عرفانى يا فلسفى يا فقهى و يا علمـى بنـاميم  اند تجربى

فرشـتگان يـا اجنّـه     قـرآن روشن است كه مخاطبـان  . گونه بايد رفتار كرد  خدا نيز، همين
را به زبان فرشـتگان و اجنّـه نـازل كـرده      قرآنتواند ادعا كند كه خدا  نيستند و كسى نمى
هـاى بشـرى    در ميان گـروه . اى اى و اجنّه نه فرشته، بشرى است قرآناست؛ بنابراين زبان 

آن هم عرب . ها آننه فارس و ترك و جز ، ستعرب ا قرآننيز روشن است كه مخاطب 
در ايـن ميـان جـاى     چـه  آناعصار؛ به اين ترتيب، همة نه عرب ، )ص( عصر رسول خدا

 )ص( به عرف عام عرب عصر رسـول خـدا   قرآنبحث دارد اين است كه بدانيم آيا زبان 
 قـرآن هاى  از سوره يك هيچتواند ادعا كند  كسى نمى. ها آناست يا عرف گروه خاصى از 

مثـل شـاعران يـا منجمـان و     ) ص( خطاب به گروهى خاص از عرب عصر رسول خـدا 
هايى مثل عارفان يا فالسـفه و يـا علمـاى     در آن عصر، گروه. نازل شده است ها آننظاير 

 قـرآن هـاى   از سـوره  يـك  هـيچ بنـابراين چـون   . تجربى نيز در ميان عرب وجود نداشت
عرف عـام عـرب   ’ به قرآنآمد نداشته است، بايد گفت زبان  هچ آنمخاطبان خاصى نظير 

  ).ب1392نكونام، ( نازل شده است ‘)ص( عصر رسول خدا

ي علمي آن را ها گزارهاز جمله  قرآني ها گزارهبه اين ترتيب، از نظر نكونام، بايد تمامي 
كـه  چنـان   آنبوده است فهميد؛ نه  )ص( كه متعارف عرف عام عرب عصر رسول خدا چنان

  .فهمند علماى تجربى اعصار بعدي از جمله عصر حاضر مى
 هـا  آناى از آيات وجود دارد كه مـردم عصـر نـزول از درك     پاره قرآندر  ،از ديگر سو

قرن هفدهم ميالدي  كه در )49: ذاريات(همانند قانون زوجيت عمومي گياهان  ؛عاجز بودند
) 38: يـس ( در كهكشان راه شيري يا حركت خوشيد) 10: لقمان( كشف شد يا قانون جاذبه

را ثابـت   قـرآن آيـات اعجـاز علمـي     گونه ايناصفهاني،  رضايياز نظر . و ساير آيات مشابه
 دارنـد  قـرآن و داللت بر عرف خاص بودن زبـان  ) 62: ب1390 رضايي اصفهاني،( كنند مي

و اين اوج بالغت است كه كسي طوري سخن گويد كـه  ) 95: ب1388، رضايي اصفهاني(
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را اثبـات   قـرآن علم و فهم خود از آن برداشت كند و عظمـت   ةاندازكس و هر نسل به  هر
  ).74: 1375، رضايي اصفهاني( كند مي

  :اما نكونام معتقد است
. كنـد  مييد و تكاليف را مقرر گو مياش سخن  عقليارچوب ظرفيت هخداوند با بشر در چ

در حد نگاه ظاهري بود؛ لذا طبـق   قرآندر زماني نازل شد كه ظرفيت عقلي مخاطبان  قرآن
 سخن گفتـه و تكليـف كـرده اسـت     ها آننگاه ظاهري و بر اساس زبان عرف عام آنان، با 

  ).674: الف1392نكونام، (

ي نوين علمي نوعي تفسير به رأي اسـت  ها يافته بر اساسشده  ذكرتفسير آيات  ،بنابراين
از آنان خواسته شده  ها آنكه با ظاهر و سياق چنين آياتي كه خطاب به آنان نازل شده و طي 

. هاي الهي توجه كنند و به قدرت خدا پي ببرند و او را عبادت كنند سـازگار نيسـت   نشانهبه 
عربي روشن و آسان نازل شده به زبان  قرآندر آيات بسياري تصريح شده است كه  ،عالوه به

 لقَومٍ عرَبِيا قرآناً آياتُه فُصلَت كتاب«: كه آمده است چنانو هيچ گنگي و عجمگي در آن نيست؛ 
 آياتُه فُصلَت ال لَو لَقالُوا أَعجميا قرآناً جعلْناه لَو و«: نيز در ادامه آمده است). 3: فصلت( »يعلَمونَ

ء يمجأَع و رَبِيپذيرفت كه آياتي نازل بشود و عـرب عصـر    توان ميلذا ن«). 44: فصلت(» ع
  ).673: همان( »پي نبرده و يا اشتباه فهميده باشند ها آنبه مراد ) ص( پيامبر

در همان زمان نزول، برخي صـحابه مقصـود    ،كه چرا اي هنكونام در پاسخ شبه چنين هم
  :كهاست دانستند چنين پاسخ داده  نميرا  قرآنعضي الفاظ برخي آيات يا مفهوم ب

مقاصـد و  همـة  كالم ديگري مستلزم ايـن نيسـت كـه     مانند هر قرآنمبين و فصيح بودن 
بفهمند، چون در هر كـالم فصـيحي بسـا     كنند ميكساني كه بدان تكلم همة مفاهيم آن را 

كار رفته باشد كه فهم آن نيازمنـد تـدبر باشـد و    ه لطايف و ظرايف ب اي هممكن است پار
غـرض از عربـي    ،عالوه هب. را درك كنند ها آنانديش بتوانند  ظريفبين و  باريكتنها افراد 

قابل فهم بودن آن براي عرب است و اين بدون فهم برخـي از الفـاظ آن    قرآنمبين بودن 
م معناي تمام الفـاظ آن را  مرد همةپس كالم فصيح مستلزم آن نيست كه . نيز ممكن است

بلكه همين كه معناي تركيبي الفاظ آن را دريابند در صدق فصاحت در آن بسنده  ؛بفهمند
  ).209 :الف1379، نكونام( است

  
  قرآنيا تبيين مفهوم جامعيت  قرآنهدف نزول  2 .4

ن مفهـوم جامعيـت   يتبيـ  قرآني علمي ها گزارهي مهم در تفسير ها فرض پيشيكي ديگر از 
 الْكتاب كيعلَ نَزَّلْنا و«و ) 38: انعام( »ء شَي منْ الْكتابِ في فَرَّطْنا ما«است كه ذيل آيات  قرآن
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بكُلِّ اناًيتشَ لي پرسش اساسي در اين بخش  ،كلي به طور. شود مياز آن بحث ) 89: نحل( »ء
  نه؟ هست يا قرآني علمي در ها گزارهعلوم بشري و تمامي  همةآن است كه آيا 

موعظـه و هـدايت    قـرآن در جواب، نكونام معتقد است كه غرض اصـلي الهـي در   
كتـاب علمـي    قـرآن كـه   چرا ؛)675 :الف1392نكونام، (ي علمي ها گزارهنه بيان  ،است
 كـرده بلكه كتاب هدايت و موعظه است و بارها نيز خود به اين موضوع اشـاره   ،نيست
ي علمـي و  هـا  گـزاره  قـرآن نبايد انتظار داشت كـه در  بنابراين،  .)138 :آل عمران( است

نيـز بـه معنـاي     قـرآن از نظر وي، تبيان كل شيء بـودن   .)687 : همان( فلسفي آمده باشد
هرچـه بـه    بلكه به گواهي سياق آن به اين معناست كـه  ، نيست قرآنوجود هر علمي در 
  ).ب1392 نكونام،( آمده است قرآندر  است  مربوط هدايت مشركان مكه

موعظه و هـدايت   قرآنكه غرض اصلي الهي در  پذيرد مياصفهاني نيز  رضايي ،در مقابل
د كـه  رس ميي موجود در اين زمينه، به اين نتيجه ها ديدگاهپس از طرح  ،به همين دليل .است

، قرآندر . داللت ندارد) ها و جزئيات آن فرمولبا تمام ( تمام علوم بشري بر قرآنظاهر آيات 
علـوم بالفعـل در    همـة  ،اشاراتي به برخي از علوم شده كه استطرادي و عرضي اسـت گرچه 
نيز داللت بر اين مطلب دارند كه تمام احتياجات دينـي و  ذكرشده آيات . مذكور نيست قرآن

  ).22- 21: 1389 اصفهاني، رضايي( تفصيل يا مجمل ذكر شده است به قرآنهدايتي مردم در 
اصفهاني  رضاييهدفي داشته،  چه  آنخداوند از بيان مطالب علمي در قر كه اين در مورد
  :معتقد است

ولـي هـدف    ؛كنـد  مـي را ثابـت   قرآنچون اعجاز  ،است قرآنبيان مطالب علمي از اهداف 
كـه آيـاتي كـه     شود ميبا اين نكته روشن  اين مطلب خصوصاً. نيست قرآناصلي و عمده 

پـس   ؛در مورد هدايت و ديـن اسـت  ) ء يلكل ش اناًيتب( دده مينسبت  قرآنچيز را به  همة
ولي يكي از اموري كه مربوط به دين  ،هدف اصلي هدايت انسان و بيان معارف ديني است

از ايـن رو  . اعجاز علمي آن است قرآناست و يكي از ابعاد اعجاز  قرآناست اثبات اعجاز 
اما از اهداف عمده و اصلي  ،است قرآندر برخي موارد خود از اهداف  قرآنمطالب علمي 

  ).23- 22: همان( نيست

ي موجود در اين زمينه به ايـن نتيجـه   ها ديدگاهدر يكي از آثارش، پس از طرح  ،وي
) ها و جزئيات آن فرمولبا تمام ( تمام علوم بشري بر قرآند كه گرچه ظاهر آيات رس مي

 قـرآن شد كـه   يو مدعرا فقط كتاب هدايت و دين دانست  قرآن توان مين ،داللت ندارد
هـا و   مثـال برخـي   سبببه بلكه بايد در اين زمينه ، براي بيان مسائل علوم تجربي نيامده

اسـت و   قـرآن گر اعجاز علمي  كه بيان قرآنحق موجود در ه اشارات علمي صحيح و ب
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، قائل بـه  كند ميبارها و بارها انسان را به تفكر و علم دعوت  قرآن كه ايننيز با توجه به 
  ).21: همان( تفصيل شد

بيـان مطالـب علمـي را از     قـرآن انكار اعجـاز علمـي    اما نكونام با رد اين مدعا و اساساً
علمي  ي غيرها گزارهي علمي و حتي ها گزارهاز بيان  قرآنبلكه هدف  داند، نمي قرآناهداف 

و شيمي و كه فيزيك  رود مينزيرا از يك كتاب موعظه توقع  ؛داند ميتسهيل امر هدايت را 
ي علمـي يـا   ها گزاره قرآنبنابراين هيچ اشكالي ندارد كه در  .اصالح شود در آن نجوم مردم

البتـه  ). 687 ،674: الـف 1392نكونـام،  ( علمي براي تسهيل هدايت و موعظه ذكر شود غير
اسـاس   بلكـه بـر   ،علمي هرگز به معناي تأييد آن نيست برداري از خياالت باطل يا غير بهره

خداوند براي هدايت عرب عصر . مخاطب و رعايت حال او در امر هدايت است سطح فهم
 هـا  آنها و با توجه به واقعيات قابـل درك بـراي    پديدهبه  ها آناساس نگاه ظاهري  نزول بر

  ).679- 678: همان( كه با نگاه علمي تفاوت و حتي تعارض داشته باشد آنولو  ،سخن گفته
 ؛دانند ميرا هدايت  قرآنهدف  اننظر صاحباين  يدو كه هر شود ميبنابراين مشخص 

كـه سـاير اهـداف فرعـي      داند مياصفهاني هدايت را هدف اصلي  رضاييبا اين تفاوت كه 
امـا   ؛خواهـد آمـد   در پـي آن  نيـز  قرآناهداف علمي به منظور اثبات اعجاز علمي  چون هم

سائل علوم تجربي نيامده فقط كتاب هدايت است و براي بيان م قرآننكونام معتقد است كه 
اما نكونـام   ،ستها ناصفهاني، هدايت مخصوص تمامي انسا رضايياز نظر  ،چنين هم. است

  .داند ميهدايت را، به گواهي سياق آيه، مخصوص مشركان مكه 
  

  قرآنمخاطب  3 .4
در نظر گـرفتن مخاطـب    قرآني علمي ها گزارهي مهم در تبيين ها فرض پيشيكي ديگر از 

هاي مخاطب از سخن خود معاني ناسازگار با فهم او  ويژگيآگاه به  ةگويندزيرا  ،كالم است
ـ عقالنيز بر مبنـاي اصـول    ميكر قرآنجا كه  آناز ). 171: 1385، بابايي( كند ميرا اراده ن ي ن

كـالم   ةقرينـ ي مخاطب ها ويژگينيز  ميكر قرآنيم كه در گير ميمحاوره سخن گفته، نتيجه 
 و فهم مفاد ظاهري آيات كريمه بايد به آن توجه شود و ظهـور آيـات  است و هنگام تفسير 

  ).172: انهم( آيد به دست با توجه به آن
نسـل خـاص نـازل نشـده و      كي يبرا قرآنرضايي اصفهاني معتقد است  ،در اين راستا

 .است قرآنعظمت  ليدل شود ميكشف  اي دهيفهم نآقراز  اي هبا مروز زمان مطالب تاز كه اين
علـم   ةاندازكس و هر نسل به  كه هر ديسخن گو اي هبه گون ياوج بالغت است كه كس نيا

  :دارد ميوي در جاي ديگري بيان ). 74: 1375رضايي اصفهاني، (ن برداشت كند آخود از 
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و  هـا  نمكـا  همـة هـا و كتـابي جهـاني بـراي      نسـل و  ها نزما همةكتابي جاويد براي  قرآن
طور كه بر   همان ،، بلكه آيات آنشود ميزمان و مكان اسير ناز اين رو در قيد . هاست ملت

در برخـي  . ي ديگـر نيـز جـاري اسـت    هـا  ن، بر مردم زمـا شود ميمردم صدر اسالم تطبيق 
  ).51: ب1386، رضايي اصفهاني( احاديث نيز به اين مطلب اشاره شده است

باشـد،   منحصر به مخاطبـان صـدر اسـالم    قرآناگر آيات  ،از نظر رضايي اصفهاني
 قـرآن جري و تطبيق نيز، قاعدة مطابق . ميرد ميو  شود ميبه كتابي تاريخي تبديل  قرآن

هـاي   نسـل هـاي جديـدي در    مصـداق دارد و هر روز  اي ههر روز هدايت و مطلب تاز
در  مردم كه اين. و اين همان رمز جاودانگي اسالم است) 59 :انهم( كند ميبشري پيدا 

 اعجـاز  شـدن  باطل موجب باشند جاهل علمي قطعي واقعياتسري  يك هر عصري به
 كـه  اسـت  قـرآن  علمـي  اعجـاز  دليل شخود مطلب همين بلكه ،شود مين قرآن علمي
 اطالع حاضر، دوران در حتي ،انمند دانش و داشته اطالع علوم قطعيات از قرآن آورندة
 شـود  مـي  تر روشن قرآن علمي مطالب كند رفت پيش تر بيش علم هرچه و ندارند كافي

و  قـرآن وي براي تأييد نظر خـويش مؤيـداتي را نيـز از     .)75: 1375 ،رضايي اصفهاني(
  ).10-5: ب1386 ،رضايي اصفهاني( روايات نقل كرده است

حسب حاجات و مقتضيات مـردم عصـر    بر ميكر قرآناما در مقابل نكونام معتقد است 
هسـتند و  ) ص( حجاز عصر پيـامبر  عرب قرآنيعني مخاطبان  ؛نازل شده) ص( رسول خدا

زبانـان   عـرب  قرآننبود كه مخاطبان ين اجز  چيزي به زبان عربي نازل شد قرآنكه  آندليل 
جز ايـن نبـود كـه خـداي تعـالي       چيزي تدريج نازل شد بهكه  آنو علت ) 4: ابراهيم( بودند

؛ 691:الـف 1392 نكونام،( هاي آن مردم رعايت شود ظرفيتخواسته بود حاالت و نيازها و 
  ).20: 1381 نكونام،

بـه   قـرآن د كه همگي حاكي از آن است كـه  زن ميهاي بسياري را مثال  نمونهوي سپس 
) ص( تناسب شرايط متفاوت و متغير زماني و مكاني متعلق به مكـان و زمـان رسـول خـدا    

  :رد كهدا مينزول يافته و در نهايت بيان 
تنها به  قرآندانستن بدان معنا هم نيست كه ) ص( عرب حجاز عصر پيامبررا  قرآنمخاطب 

زيـرا اسـالم ديـن     ،نيسـت مد اكار ها نو مكا ها نايشان تعلق دارد و براي مردمان ديگر زما
ي آن متناسب با نيازهاي فطري نازل شده كه از زماني و ها آموزهو ) 30: روم( فطري است

كه ناظر  قرآني ها آموزهآن دسته از  ،ينبنابرا...  يابند نميمكاني به زمان و مكان ديگر تغيير 
كه به  قرآني ها آموزهاما آن دسته از  ،استمد اكاربه فطريات است براي هر عصر و نسلي 

يي كه آن شرايط ها نبراي مكان و زما ،شك بياقتضاي شرايط محيطي و مقطعي نازل شده، 
كـه  ... داري و  بـرده احكام مربوط به  ،براي مثال ؛باشدمد اكارد توان ميدر آن حاكم نيست ن
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امـا  . استفاده اسـت  بيي ديگر ها نو مكا ها نعصر رسول خدا بوده و لذا براي زما ةويژتنها 
بـه اقتضـاي فطريـات     قرآني ها آموزهاين موارد بسيار ناچيز و نادر است و قريب به اتفاق 

ي ديگـر نيـز   هـا  نو زما ها ننازل شده و لذا براي مكا) ص( مردم زمان و مكان رسول خدا
  ).21- 20: همان( نافذ و نافع است

اصل توجه نداشته باشيم، گرفتار تفسير به رأي، تناقض فهم  اين اگر ما به ،از نظر نكونام
را درست خواهيم فهميد و نه از  قرآننه  ؛آميز خواهيم شد تكلفي و نعقال و توجيهات غير

يعني در  ؛اعجاز علمي دارد قرآنحتي تصور خواهيم كرد كه . خواهيم پذيرفت تأثيرآياتش 
 گـذر  رهميدند و مردمان ايـن عصـر از   فه ميآيات هست كه مردم عصر نزول ن اي هپار قرآن

 ةآيـ حركت خورشـيد را در   ،مثالً ؛رشد علوم جديد به شناخت حقايق آن نايل خواهند آمد
»و سري الشَّمتَقَ تَجسملَها رٍّل كزيزِ تَقْديرُ ذلليمِ الْعحمل بر حركـت خورشـيد   ) 38: يس( »الْع

كه مردم عصر نزول چنين معنايي را از اين آيـه   آنحال  ،در كهكشان راه شيري خواهيم كرد
بالغـت و فصـاحت هسـت و بنـابراين در      قرآنييم در گو مياز يك طرف ...  ميدندفه مين

آياتي هست كه در سطح  قرآنييم در گو مياما از طرف ديگر  ،سطح فهم مخاطبان نازل شده
ـ سـفانه  أمت! ... فهم مخاطبانش نيست ي را كـه خداونـد از آسـمان بـه زمـين آورده تـا       قرآن
جا، از زمـين بـه آسـمان     بيهاي  اعجازتراشيساختن آن و ي يماورابا  ،مخاطبانش بفهمند ما

در اوج فصاحت  قرآندر حالي كه  .)21: انهم( يمكن ميبريم و از دسترس بشر خارجش  مي
معنا ندارد  پس ؛نازل شده انشايو به قصد هدايت عرب زمان نزول سطح فهم  در و بالغت

  .)691: الف1392نكونام، ( باشدنقابل فهم  ايشانمقاصد الهي براي 
را تـا حـد    قـرآن رد كـه مطالـب علمـي    دا مـي اما رضايي اصفهاني با رد اين سخن بيان 

چون مثال براي ساده كردن فهـم مطالـب    ؛ساده پايين آوردن خالف انصاف است هاي مثال
 اي هنشد كشفحقايق  قرآناما مطالب علمي  ،گوينده است و گاهي واقعيت و حقيقت ندارد

را  قـرآن رد و اعجاز علمـي  دا ميان را به اعجاب وامند دانش ها ندارد كه پس از قر را در بر
براي يك مطلب يك مثال علمي زده و  قرآنيشي است كه بگوييم اند هاين ساد. كند ميثابت 
چون اين مطالب علمي يك بعـد از اعجـاز    ،عالوه بر آن. صحيح از آب درآمده است اتفاقاً
  ).23: 1389 رضايي اصفهاني،( ند، پس از حد مثال باالترندده ميرا نشان  قرآن

ـ  هـا  ويژگيتن هم رضايي اصفهاني و هم نكونام، در نظر گرف ،بنابراين ه ي مخاطـب را ب
  فرض پيشبا اين تفاوت كه در  ؛قبول دارند قرآني علمي ها گزارهبراي فهم  اي هعنوان قرين

  بـه  قـرآن و  ينـد ها ندر تمامي اعصار و مكـا  ها نتمامي انسا قرآنرضايي اصفهاني مخاطب 
امـا از   ؛كند مين برداشت آعلم خود از  ةاندازكس و هر نسل به  كه هر فتهسخن گ اي هگون
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هسـتند و در صـورت غفلـت از    ) ص( عرب حجاز عصر پيامبر قرآننظر نكونام، مخاطبان 
  .آميز خواهيم شد تكلفي و نعقال اين اصل گرفتار تناقض فهم و توجيهات غير

  
ي علمـي از نظـر رضـايي    هـا  گـزاره بررسي تطبيقي يك نمونه از تفسـير   .5

  اصفهاني و نكونام
 )38: يـس ( »لَهـا  لمسـتَقَرٍّ  يتَجر الشَّمس و« ةآي قرآنبرانگيز  چالشمي ي علها گزارهيكي از 

ي الهـي بـراي شـناخت    هـا  نشانهو يكي از  كند مياست كه پيرامون حركت خورشيد بحث 
اساس  آيه بر اين .در پرتو آن، به خداوند و قدرت او پي ببرد ،خداوند شمرده شده تا انسان

  .تاباند برميي متفاوتي را ها ديدگاهي متفاوت ها فرض پيش
بـر زبـان عـرف خـاص سـخن گفتـه و        قـرآن كه  جا آناز نظرگاه رضايي اصفهاني، از 

د و شـون  مي قرآنتر شدن و گوياتر شدن مفاهيم علمي  واضحكشفيات جديد علمي موجب 
 آيه را اين، يندها نو مكا ها ندر تمامي زما ها نتمامي انسا قرآنمخاطب  كه ايننيز با توجه به 

 وي بر اين اعتقاد است كه تفسير آيه بـر . اساس دستاوردهاي نوين علمي تفسير كرد بر بايد
يعني حركت خورشيد از مشرق به مغرب، حركتـي كـاذب و ناشـي از     ،اساس نگاه ظاهري

كـه   طـور  همان. نه خورشيد ،زيرا در واقع زمين در حركت است ؛خطاي حس باصره است
حالي كه در عالم واقـع   در ،بيند ميهاي كنار جاده را در حركت  خانه شخص سوار بر قطار

علـوم   رفت پيشآيه نيز، با اين در مورد . هاي كنار جاده ساكن است خانهقطار در حركت و 
نـه حركـت   ( بلكه خورشيد هم داراي حركـت انتقـالي   ،بشري، روشن شد كه نه تنها زمين

  .است) بلكه واقعي ،كاذب
حركت علمـي  پنج مفسران قديم و معاصر،  هاينظربعد از بيان  ،سپسرضايي اصفهاني 

نشده بـراي   كشفهاي  حركتضمن تخمين ساير  ،و 3كردهشده براي خورشيد را بيان  ثابت
  :رد كهدا ميخورشيد، بيان 

يد گو ميقطعي اثبات شد كه خورشيد در حركت است، با توجه به ظاهر آيه كه  ةگوناگر به 
حركـت واقعـي    قـرآن گفت بـه احتمـال قـوي منظـور      توان ميخورشيد در جريان است، 

 نشده براي آن اسـت  كشفشده و  كشفهاي  حركتخورشيد يعني حركت انتقالي يا ساير 
  ).12: پ1386 رضايي اصفهاني،(

 حركـت  يعنـ ي اسـت؛  متفاوت يتيروا گر انيآثارشان ب ريدر سا شانيا سخن كه آن حال
 به). 81: 1375 ،ياصفهان ييرضا( است كرده يمعرف ديخورش يانتقال حركت فقطرا  يواقع

و  قرآن يمطالب علم از ذكرشده يةآگرفته كه  جهينت سو كياز  ياصفهان ييرضا گر،يد انيب
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چـه  ( ياز احتمـاالت علمـ   يكـ ي تـوان  يمـ قطـع ن  طـور  به نيبنابرا واست  ييرازگو ينوع
 اقيسـ  زيـ ن و هيآ ظاهر اساسبر  گر،يد ياز سو و، ديبرگز را) نشده كشفو چه  شده كشف

 كيـ در  ديخورشـ  يحركت دوران يعني يانتقال حركت هيآ ريتفس در، )40: سي( »سبحوني«
  ).89- 77: 1389 ،ياصفهان ييرضا(است  كردهمدار ثابت را انتخاب 

هاي خورشـيد   حركتدر مورد  قرآنآيا اشارات علمي «اين پرسش كه به در پاسخ  ،وي
  :قائل به تفصيل شده و گفته »يا نه؟ كند ميرا ثابت  قرآناعجاز علمي 

توسط كتاب مقدس گزارش شده بـود، اعجـاز علمـي     قبالً، چون ها حركتبخشي از اين 
خـالف   ، بـر قرآناما آن بخشي كه توسط كتاب مقدس گزارش نشده بود و توسط  ؛نيست

  ).90- 89: مانه( است آنقربيان شد اعجاز علمي  ،بطلميوسيت ئهي

قطع معناي آيه را استنباط و تعيين  به طور توان مياز نظرگاه رضايي اصفهاني، ن ،بنابراين
  .علم استبه كمك شده  كشفي ها حركتيك از  كدام منظور آيه كرد كه

آيه اين آن است كه سخنان و ادعاي حقانيت نگاه ظاهري بر اين در مقابل، نكونام با رد 
. حتي اگر با نگاه علمـي مخـالف باشـد    ،داردداللت بر حركت ظاهري خورشيد در آسمان 

  :رددا ميوي بيان 
 از توانستند مي نزول عصر عرب چگونه كه دهند نمي پاسخ هرگز قرآن علمي اعجاز مدعيان
 پرسـيده  مـردم  آن از اگـر  ببرنـد؟  پـي  خدا قدرت به ادعايي معاني اين با خورشيد حركت

 از خورشيد كه بيني نمي مگر: گفتند نمي آيا معناست، چه به كند مي حركت خورشيد شد مي
 از روز و شـب  آمـدن  پديـد  كـه  است اين جز آيا ،عالوه به كند؟ مي حركت غرب به شرق
  ).ب1392نكونام، ( آيد؟ مي پديد خورشيد ظاهري حركت همين

  ،از نظر نكونام
مذكور بر حركت خورشيد در كهكشان راه شيري نه تنها با فصـاحت و بالغـت    ةآيحمل 
بعد نيز نـاظر بـه همـين     ةآيزيرا  ؛كه با سياق آن نيز نامتناسب است ،افتد ميناسازگار  قرآن

. حركت ظاهري خورشيد است و حتي در آن از پديد آمدن شب و روز سخن رفته اسـت 
حركت خورشـيد در كهكشـان راه    گذر رهاز  شب و روز ةپديدكه روشن است كه  آنحال 

همين حركت ظاهري خورشـيد كـه معهـود مـردم      گذر رهبلكه از  ،شود ميشيري حاصل ن
ان اين عصر آن را به حركت زمين به دور خورشيد تأويل مند دانشعصر نزول بوده است و 

   ).20: 1381 ،نكونام( شود ميبرند حاصل  مي

را نگـاهي كـاذب    ذكرشـده  ةآيـ ، نگـاه ظـاهري بـه    خالف رضايي اصفهاني نكونام، بر
: رد كـه دا مـي و در بيان تفاوت ديدگاه خويش با ديـدگاه رضـايي اصـفهاني بيـان      داند مين
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آن ناشي از نگريستن به يك چيـز   به علمي نگاه با خورشيد حركت به ظاهري نگاه تفاوت«
براي توضيح و تبيـين ديـدگاه    ،سپس). 676 :الف1392، نكونام( »متفاوت است ةزاوياز دو 

  :يدگو ميو كند  ميخويش، مثال رضايي اصفهاني را تكميل 
تفاوت نگاه ظاهري به حركت خورشيد با نگاه علمي به آن مثل نگـاه سرنشـينان قطـار در    

را كـه سرنشـينان قطـار     چـه  آن. اطراف قطار اسـت  ياشياحال حركت به درختان و ديگر 
در حال حركت به سـمت   بيرون قطار ياشيادرختان و ديگر اين است كه  كنند ميمشاهده 

 بـه  حركت حال در را قطار خود و ثابت را اشيا آن قطارند از بيرون كه كساني اند؛ اما عقب
ايـن   كه ببينيد: بگويند خود مشاهدات ةدربار قطار سرنشينان اگر ،حال. بينند مي جلو سمت
 ناحقي سخن هيچ گذرد، مي ما چشم جلو از زيبايي مناظر چه و كنند مي حركت چطور اشيا
 گونـه  همـين  .انـد  هديد خود ظاهري نگاه با كه اند كرده توصيف را چيزي آن آنان. اند هنگفت
 از خورشـيد  كـه  گـردد  مـي  مشاهده ،شود مي نگريسته آسمان به ظاهري نگاه با وقتي است
 يافتـه اسـت   انعكاس ظاهري نگاه همين قرآن بنابراين در. كند مي حركت مغرب به مشرق

  ).677- 676: همان(

  :رد كهدا ميدر تأييد نظر خويش بيان  چنين هموي 
 گونة به علمي توسعة كه اكنون هم حتي ،كه اين قرآن ظاهري نگاه حقانيت نشانة از

 بدهند، خبر خورشيد و ماه حركت از اهندخو مي وقتي است، پيش به رو انفجاري
 كنند مي طلوع مشرق از ماه و خورشيد يا و...  است آمدن باال حال در خورشيد يندگو مي
 خورشيدمركزي نظرية كه حاضر عصر در حتي وقتي. نمايند مي غروب مغرب در و

 خورشيد از ظاهري نگاه بر تكيه با باز است اجماعي اي هنظري بلكه و است مشهورترين
 عصر در ،داشت انتظار بايد چرا ،شود مي گفته سخن ها آن ظاهري يها حركت و ماه و

 سخن جديد نجوم طبق نبوده، مطرح جديد نجوم دانش از اثري هيچ كه) ص( پيامبر
  ).673: همان( باشد؟ شده گفته

ي ها ويژگينظر گرفتن  و در قرآنبا عرف عام پنداشتن زبان  ،از نظرگاه نكونام ،بنابراين
اساس همان حركت ظـاهري   عنوان مخاطبان آيات الهي، بايد آيه را بره عرب عصر نزول ب

آميـز   تكلـف و ي نعقال غير هاي توجيهصورت گرفتار تناقض فهم و  در غير اين ؛دكرتفسير 
  .خواهيم شد

  
  گيري نتيجه .6

جعفـر نكونـام و    آرايپژوهش حاضر آن است كـه علـت اصـلي اخـتالف      ةين يافتتر مهم
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و دخالت  ها فرض پيشتفاوت  قرآني علمي ها گزارهاصفهاني در تفسير  رضايي محمدعلي
 قـرآن  ي علمـي ها گزارهبا  مواجهه در ،بنابراين. ستها گزارهدر تفسير اين نوع  ها آن تأثيرو 

و  انـد  آفـرين  نقشبسيار  ها فهم پيش و ها فرض پيش، ها آنتالش براي تبيين و تفسير  و كريم
  .ندداربسيار مهمي  تأثير

 ها فرض پيشين تر مهمو در نظر گرفتن مخاطب اصلي اين كتاب از  قرآنتوجه به زبان 
بـا   ،رضايي اصفهاني محمدعلي. است قرآني علمي ها گزارههاي مؤثر در تفسير  فهم پيشو 

معتقد است در اين  ،و توجه به جهاني بودن رسالت اسالم قرآنعرف خاص پنداشتن زبان 
 ؛سخن رانده شده است شدني يد علمي كشفبا ابزارهاي جد چه آنآيات طبق نگاه علمي و 

مخاطب  كه اينو با اعتقاد به  قرآنبا رد اين مدعا و عرف عام دانستن زبان  ،اما جعفر نكونام
آن است كه در اين آيات مطابق نگـاه ظـاهري و    عرب عصر نزول است، برفقط اين كتاب 

  .مسلح قابل درك است سخن گفته شده است با چشم غير چه آن
 داننـد  ميرا هدايت انسان  قرآنغرض و هدف اصلي  رضايي اصفهاني هم و نكونام هم

 ،نيسـت  قـرآن  در علمـي  هر وجود معناي بهبراي همه چيز  قرآنتبيان بودن  كه معتقدندو 
رضـايي   كـه  تفاوت اين با ؛بلكه منظور تمامي امور مربوط به هدايت و سعادت انسان است

ـ  مـي  اصيلي هدف را هدايت ،قرآناصفهاني، با توجه به فرازماني و فرامكاني بودن   كـه  ددان
 آن پـي  در نيـز  قرآن علمي اعجاز اثبات منظور به علمي اهداف چون هم فرعي اهداف ساير

منـدي   هـدايت دانستن آن،  با باطلو  قرآنبا رد ادعاي اعجاز علمي  ،نكونام اما ؛آمد خواهد
و از سياق آيات براي تأييد ادعـاي خـويش    ددان ميرا محصور در زمان و مكان نزول  قرآن
 بيـان  بـراي  و اسـت  هدايت مشـركان  كتاب فقط قرآندر نظر وي  ،بنابراين جويد؛ ميبهره 

  .است نيامده تجربي مسائل علوم
ي علمـي در آيـات مربـوط بـه     هـا  گزارهدر تفسير  ها فرض پيش تأثيرهاي  نمونهيكي از 

و تعـابير مختلـف پيرامـون تعيـين      قـرآن د كه اختالف در زبان ده ميحركت خورشيد رخ 
اگر مطابق ديدگاه جعفر نكونام . شود سبب ميتفسيرهاي متفاوتي را براي آيه  قرآنمخاطب 

نـازل شـده تـا آنـان را     ) ص( خطاب به مردم زمان و مكان رسول خدا قرآن كه قائل شويم
نزول يافته، بايد حقانيت نگاه ظـاهري   ها آنبه زبان و در سطح فهم  دايت كند و لذا لزوماًه

 ؛مسلح قابل درك است بپذيريم چشم غيربا كه  را يعني حركت ظاهري خورشيد در آسمان
اصفهاني يعني عـرف خـاص پنداشـتن     رضايي محمدعليدر صورت پيروي از ديدگاه  ،اما

و  شود ميثابت  قرآنو فرازمان و فرامكان دانستن هدف هدايتي آن، اعجاز علمي  قرآنزبان 
  .دكراساس دستاوردهاي علمي جديد تفسير  بربايد حركت خورشيد را 
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  ها نوشت پي
 

 ميـان  در مطـرح  پـرداز  نظريـه  يعني نكونام و اصـفهاني، دو  ،پرداز ذكر است اين دو نظريهشايان . 1
كه گرچه پيش از ايشان افراد ديگري در ايـن حـوزه ايـن آرا را مطـرح كـرده و       اند زبانان فارسي

از  وار هـاي ايـن دو بـزرگ    زبان معاصر، ديدگاه نظران فارسي در ميان صاحب ،اند هواداراني داشته
همـين اسـاس، نوشـتار     بر ،تري يافته و زبان، شهرت بيش نظران فارسي ساير صاحب هاي گاه ديد

  .وار پرداخته است دو بزرگبه اين فقط حاضر 
ر غيـ  چشـم  بـا  هايي است كه دريافت د، مراد از نگاه ظاهريشو    نوشتار بيان مي ةه در ادامك چنان. 2

به  علمي جديد كمك ابزارهاي با هايي است كه علمي يافته نگاه است و مراد از درك قابل مسلح
  .آيد دست مي

 پـنج  وضـعي، حركـت زمـاني و حركـت درونـي      حركت انتقالي دوراني، انتقالي طولي، حركت. 3
كه حركت انتقالي دوراني از عبارات كتاب مقدس ذكر  ندشده براي خورشيد حركت علمي ثابت
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