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Abstract
The scientific authority of the Qur'an is a novel concept and there is no clear
consensus about its definition. However, the scientific authority of the Qur'an
started to exist from the demise of the last prophet (prophet Mohammad), in
the sense that it was the first book which attracted the thought of Muslims,
and Muslims were looking forward to its training and in this regard various
sciences were found which led to the formation of great Islamic civilization. In
the history of Muslim scientific life, scientists believed that the details of all the
sciences could be extracted from the Qur'an. In contrast, some scholars
believed that the Qur'an is a guidebook and that sciences cannot be extracted
from the Qur'an. The works of Professor Motahari it can be shown that the
Qur'an has the authority to determine the principles, foundations, and
purposes of the sciences, gives a clear answer to questions that empirical
science is unable to answer, there are some secrets in the Qur'an about nature
that can be understood with the advancement of sciences and in the
humanities it has raised many issues in general that can be deduced from the
method of Ijtihad. According to him, there is no social, historical, ethical,
jurisprudential, philosophical material in the Qur'an in the usual language and
in the form of common terms; but many of the issues in those sciences are
completely deducible and also expresses the principles of education and ethics
and social and family systems and only the interpretation and possibly
matching the major and minor issues are done by the tradition or ijtihad. The
present study aims to explain and analyze the authority of Qur'an and its scope
through a documentary method and also describes and analyzes Motahari's
views on the scientific authority of the Qur'an.
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چکیده
مرععیت علمی قرآن مفهومی نوپدید است و تعریف مدورد وفداقی ندداردل ولدی مرععیدت
علمی قرآن به این معنا که نخسدتین کتدابی کده اندیشده مسدلمانان را بده خدود علد کدرد،
مسلمانان در پی آمدوزش آن بودندد و در ایدن راسدتا علدوم مختلفدی شدگر ترفدت کده بده
شدرو
شگرتیری تمدن بزرگ اسدلامی منتهدی شدد ،از زمدان رحلدت پیدامبر خداتم
میشود .در تاریخ حیات علمی مسلمانان ،دانشمندانی اعتقاد داشتند عزئیدات همده علدوم از
قرآن قابر استخرا است .در مقابدر ،دانشدمندانی معتقدد بودندد قدرآن کتداب هددایت اسدت و
نمیتوان علوم را از قرآن استخرا کرد .از آثار استاد مطهری استفاده میشدود قدرآن در تعیدین
مبانی ،اصول و اهداف علوم مرععیت دارد ،به پرسشهایی که علم تجربی از پاسخگویی به آنها
ناتوان است ،پاسخی روشن میدهد و رازهایی را در طبیعیات دارد که با پیشرفت علوم قابر فهم
میتردد و در علوم انسانی مسائر بسیاری را در قال کلیات مطرح کرده کده بده روش اعتهداد
قابر استنباط است .به باور ایشان ،در قرآن هیچ مطل اعتماعی ،تاریخی ،اخلاقی ،فقهی ،فلسفی
و غیره با زبان معمول و در قال اصطلاحات رایج بیان نشده اسدتل ولدی مسدائر بسدیاری از آن
علوم کاملًا قابر استنباط است و اصول تربیت و اخلاق و نظامات اعتمداعی و خدانوادتی را بیدان
کرده و فقط تفسیر و احیاناً تطبیق اصول بر فرو را بر عهده سنت و یا بر عهده اعتهداد تااشدته
است .تحقیق پیش رو ،به هدف تنقدی مرععیدت قدرآن و تسدتره آن و بدا روش اسدنادی ،بده
توصیف و تحلیر دیدتاه استاد مطهری درباره مرععیت علمی قرآن میپردازد.
کلیدواژهها
قرآن ،مرععیت قرآن ،تستره مرععیت قرآن ،استاد مطهری.
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مقدمه و بیان مسئله

زندتی بشر امروزی بر پایه علومی است که در طول تاریخ شگر ترفته و تگامر یافته و در
حال تگامر بیشتر است .از مهمترین ویژتی علوم موعود اعم از علوم انسانی یا علوم طبیعی
سگولاربودن و بیگانگی آن از رویگرد الهی و معنوی اسدت .نتدایجی کده از رهگدار علدوم
موعود بهره بشر امروزی و بهطورخاص عوامع اسلامیشده ،این پرسش را به دنبال دارد که
چگونه میتوان علومی پدید آورد یا در علوم موعود تصرف کرد و آن را بهتونهای سامان
داد که نتیجهاش زندتی بیگانه از قدسدیت و رویگدرد الهدی و معندوی نباشدد .آیدا مرعدع و
منبعی برای علوم میتوان یافت که علوم شگرترفته براساس آن در عین برآوردن نیازهدای
مددادی ،انسددان را از خدددا و فطددرت انسددانی و زندددتی عاوداندده بیگاندده نگنددد بددهطورخاص
قددرآن کدده آخددرین کتدداب وحیددانی و تحریددفنشددده در دسددت بشددر اسددت ،آیددا میتوانددد
مرععی برای علوم مورد نیاز بشر باشدد و چنانهده قدرآن میتواندد مرععیدت داشدته باشدد،
چگونه و در چه تسترهای مرععیت دارد دانشمندانی چون اسدتاد مطهدری چده نگداهی بده
پرسشهای مهم یادشدده داشدتهاند و چگونده بدا آن مواعده شددهاند ایدن تحقیدق بده روش
توصیفی د تحلیلی به تبیین دیدتاه استاد مطهری درباره مرععیت علمی قرآن بدا مراععده بده
آثار ایشان میپردازد.
 .1پیشینه

عنوان مرععیت علمی قرآن سابقه دیرینهای نداردل لگن قرآن بهعنوان مرعع و منبدع علمدی
دستکم در علوم اسلامی پیشینه بس طولانی دارد و اندکزمانی پس از پایانیدافتن سلسدله
نزول وحی ،علومی مانند علم قرائت و علم تفسیر با مرععیت قرآن بهتدریج شدگر ترفتندد
و در ادامه دیگر علوم اسلامی مانند علم حدیث و علم فقه با اتگای به قرآن سدر برآوردندد.
در روایات معصومان

آمده است در قرآن علم پیشینیان و آیندتان وعود دارد و قدرآن

سخنی را برای تویندهای باقی نگااشت (مجلسی3041 ،ق ،ج :62ص .)20همهنین نقدر شدده
است :قرآن برای زمانی خاص و مخاطبی خاص نیستل بههمین دلیر در هدر زمدانی تدازه و
برای هر مخاطبی تا قیامت نو اسدت (ابنبابویه3131 ،،ق ،ج :6ص .)31در سدده ششدم عالمدانی
چون غزالی ،در سده هفدتم کسدانی چدون ابوالفمدر مرسدی و در سدده دهدم علدال الددین
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سیوطی معتقد بودند همه عزئیات علوم از قرآن قابر استخرا اسدت (نک :رضهایی افهانانی،

 :3136ص )30-13که البتده ابواسدحاق شداطبی در سدده هشدتم بده ایدن دیددتاه انتقداد کدرد
(ابوعافی3062 ،ق :ص323-321؛ رضایی افانانی :3136 ،ص)30ل در هر حال مفهدوم مرععیدت
علمی قرآن در آثار موافقان دیدتاه نخست به چشم نمیخورد .مرععیدت علمدی قدرآن در
علوم و تولید علم دینی یدا اسلامیسدازی علدوم ،دغدغده اصدلی عصدر حیدات علمدی اسدتاد
مطهری نبودل بدین عهت کاربست مفهوم مرععیت علمی قرآن در آثار این استاد به چشدم
نمیخوردل ولی به باور ایشان قرآن نخستین کتاب علمی و مدینه نخستین مگان عوشدش و
عنبش علمی مسلمانان شناخته میشود (مطنری ،3131 ،ج :30ص.)112
 .2مفهومشناسی
 .2-1مرجعیت

مرععبودن و محدر مراععده دیگرانبدودن اسدت
مرععیت مصدر ععلی و در لغت به معنای َ
(دهخدا ،3133 ،ج :31ص.)64263
 .2-2علمی

واژه علمی منسوب به علدم اسدت (معهنن ،3131 ،ج :6ص .)6101علدم در لغدت بده معندای
دانستن ،یقینکردن ،ادراک مطلق یا حصول صورتهای اشیا نزد عقر است (همان) ،امدا در
اصطلاح کاربردهای متفاوتی دارد (نک :رضایی افانانی :3136 ،ص )61-62که از میان آن ،دو
کاربرد رایجتر است:
الف) علم به معنای مجموعه یافتههای نظاممند بشری در ارتباط با خود و عهان پیرامدون
که دارای موضو  ،تعریف ،غرض ،مسائر ،روش و( ..رئوس ثمانیه) است .در این کداربرد،
علم معادل  Knowledgeاست و شامر مواردی مانند اخلاق ،فلسدفه ،سیاسدت ،فقده ،اصدول،
صرف ،نحو و تفسیر میشود.
ب) علم به معنای دانش و معرفت خاصی که از تجربه حسدی (مسدتقیم یدا غیرمسدتقیم )
بهدست میآید .علم در این کداربرد معدادل  Scienceاسدت و در برابدر دانسدتنیهایی بدهکار
میرود که از آزمون حسی بهره نمیعویند (نک :مندوینژاد :3113 ،ص.)13-12
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 .3مرجعیت علمی قرآن

درباره مرععیت علمی قرآن تعریفهای تونداتونی ارائده شدده اسدت کده هریدن از آنهدا
میتواند بخشی از حقیقت را نشان دهد.
 .3-1منبعبودن قرآن برای علوم

«مرععیت منبعی» به ایدن معندا اسدت کده محتدوا و ممدمون روش ،اصدول یدا مسدائر را
بهطورمستقیم از قرآن میتیریم .مرععیت به ایدن معندا را اسدتاد مطهدری بدهاعمال پایرفتده
است .علم فقه بارزترین علمی است که قدرآن منبدع آن اسدت .حددود پانصدد آیده از قدرآن
(حدود ینسیزدهم) ،به احگام اختصاص یافته استل البته به اعتقاد استاد مطهری منبعبودن
قرآن منحصر به فقه نیست (مطنری ،3114 ،ج :64ص.)14
ایشان مینویسد :در کتاب آسمانی اسلام هیچ مطل

اعتماعی یا تاریخی با زبان معمدول

عامعهشناسی یا فلسفه تاریخ طرح نشده است ،همهنانکه هیچ مطل

دیگر اخلاقی ،فقهدی،

فلسفی و غیره با زبان معمول و در لفافه اصدطلاحات رایدج و تقسدیمبنددیهاى مرسدوم بیدان
نشده استل در عینحال مسائر زیدادى از آن علدوم کاملداً قابدر اسدتنباط و اسدتخرا اسدت
(همو ،3136 ،ج :6ص .)161بنابراین مرععبودن قرآن به معنای منبعیت آن برای برخی علوم از
نگاه استاد مطهری امری روشن است.
 .3-2تأثیرگذاری استلهامی

یگی از تونههای مرععیت علمی قرآن میتواند این باشد که قرآن مستقیم درباره مسئله
یا علمی سخن نگفته است ،اما میتوان از توصیفات ،قصص ،احگام و مواعظ قدرآن دربداره
چیزی ،برای آن مسئله و علم الهام ترفت .از نگاه استاد مطهدری اینتونده از مرععیدت نیدز
پایرفتی است« :قرآن مطال

و معانی تستردهای آورد ،بهطوریکه بعددها منبدع الهدام شدد،

هم برای فلاسفه و هم برای علمای حقوق و فقه و اخلاق و تاریخ و غیرهم» (همان :ص.)666
درباره برخی علوم بهطورخاص ،مانند فلسفه اسلامی (همهو ،3133 ،ج :31ص ،)313عرفدان
اسلامی (همو ،3111 ،ج :61ص ،)06شعر (همان :ص ،)312فلسدفه تداریخ (همهان ،ج :31ص 321و

ج :60ص ،)611استاد مطهری معتقد است در درعه اول قرآن نقش داشته است.
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 .3-3تأثیرگذاری حکمیتی

استاد مطهری نه تنها قرآن را منبع برای علوم میداند ،بلگه قرآن را مقیاس و معیار بدرای
علوم و همه منابع دیگر میداند« :استفاده از هر منبع دیگر موقدوف بده شدناخت قبلدی قدرآن
است .قرآن مقیاس و معیار همه منابع دیگر است .ما حدیث و سنت را بایدد بدا معیدار قدرآن
بسنجیم تا اتر با قرآن مطابق بود بپایریم و اترنه نپایریم» (مطنری ،3113 ،ج :62ص.)61
 .3-4تأثیرگذاری نگرشی و بینشی

از نیمه دوم سده نوزدهم تا نیمده اول سدده بیسدتم پیشدرفت علدم تجربدی ایدن تصدور را
بهوعود آورد که علم تجربی بدهتنهدایی میتواندد همده ابعداد عهدان را توصدیف کندد و بده
پرسشهای بشر پاسخ دهدل اما بهتدریج روشن شد در زندتی بشر و در عهان ،حوزههدایی
وعود دارد که علم نه تنها درباره آن ساکت است ،بلگه قادر بده پاسدخگویی نیسدتل مانندد
مبدأ و منتهای عهان و اینگه انسان چرا به این عهان آمده و سرانجام او چیست قوانینی کده
در این عالم وعود دارند از کجا آمدهاند و چرا این قوانین برای بشر قابدر فهدماندد و اساسداً
چرا عهانی که این قوانین در آن حاکم است ،باید وعود داشته باشدد (نهک :للنه،ی:3133 ،

ص)11 -13ل زیرا این پرسشها از سنخ پرسشهای فلسفیاند و از مقدمات تجربی نمیتدوان
نتیجه فلسفی ترفت و به عبارت دیگر بر مبنای نظریات علمی که خصلت تزینشدی دارندد،
نمیتوان تفسیر فلسفی از هستی که کلگرا است ،بنا نهاد (نک :فرامرز قراملکی :3131 ،ص.)34
از نظر استاد مطهری قرآن ین مرعع معرفتی اسدت و بده پرسدشهایی کده علدم نمیتواندد
پاسخگوی آن باشد ،پاسخهای روشن میدهد.
ایشان مینویسد:
قرآن چه نو کتابی است آیا کتاب فلسفی اسدت آیدا کتداب علمدی اسدت آیدا
کتاب ادبی است آیا کتاب تاریخی است و یا صرفاً ین اثر هنرى اسدت پاسدخ
این است که قرآن هیچکدام از اینها نیست  ...قرآن  ...نه فلسفه است و نه علدم و نده
تاریخ و نه ادبیات و اثر هنرىل در عین حال مزایاى همه آنها را دارد ،بهعلداوه یدن
سلسله مزایاى دیگر .قرآن کتاب راهنمایی بشر است و درواقع کتاب «انسان» استل
اما انسا ْن آنسان که خداى انسان او را آفریده و پیامبران آمدهاندد او را بده خدودش
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بشناسانند و راه سعادتش را به او بازتو کنندل ...انسان در مگت
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پیامبران  -که قرآن

کامرترین بیان آن است  -با انسانی که بشر از راه علدوم مدیشناسدد بسدی متفداوت
استل یعنی این انسان بسی تستردهتر است .انسانی که بشر از راه علوم مدیشناسدد،
در میان دو پرانتز (تولد  -مرگ) قدرار دارد و قبدر و بعدد ایدن پرانتزهدا را تداریگی
ترفته است و از نظر علوم بشرى مجهول اسدتل ولدی انسدان قدرآن ایدن پرانتزهدا را
ندارد ،از عهان دیگدر آمدده اسدت و در مدرسده دنیدا بایدد خدود را تگمیدر کندد و
آیندهاش در عهان دیگر بستگی دارد به نو فعالیت و تلاش و یا تنبلدی و سسدتیاى
که در مدرسه این عهان انجام میدهد .تازه انسان میان تولد و مدرگ آنچندان کده
بشر میشناسد ،بسی سطحیتر است از آنهه پیامبران میشناسانند .انسان قدرآن بایدد
بداند :از کجا آمده است به کجا میرود در کجا هست چگونه باید باشدد چده
باید بگند (مطنری ،3136 ،ج :6ص.)631-633

آموزههای قرآن نه تنها درباره پرسشهای یادشدده در خصدوص انسدان داندش روشدنی
عرضه میکند حتی میتواند در علوم طبیعی نیز منشأ فرضیههای عدید و شگرتیری نظریه
عدید باشد .از برخی آیات قرآن (ر.ک :شوری )63 :برمیآید در آسدمانها موعدودات زندده
وعود دارند و نیز در آیات متعدد مسدئله هفدت آسدمان مطدرح شدده اسدت (ر.ک :بقهر63 ::؛

فصلت36 :؛ ملک )1 :که میتوان براساس آن آیات ،در کیهانشناسدی نظریده عدیددی طدرح
کرد (نک :مکارم شنرازی ،3130 ،ج :64ص013-101؛ مراغهی ،بیتها ،ج :3ص331؛ ط،طهاوی ،بیتها،

ج :31ص .)13استاد مطهری معتقد است« :مسائلی که قرآن در باب طبیعت و بده اصدطلاح در
طبیعیات آورده است ،مثلاً درباره باد بحث کرده ،درباره بداران بحدث کدرده ،دربداره زمدین
بحث کرده ،درباره آسمان بحث کرده ،درباره حیوانات بحث کرده اسدت» (مطنهری،3133 ،

ج :0ص .)023-022ایشان همهنین مینویسد:
محتویات قرآن چیست آن چیزهایی است که تدریجاً در آینده باید کشدف کنندد
و بفهمند و حقاً وقتی که ما در حدود فهم و فگر خودمان نگاه میکنیم میبینیم که
آنهه که امروز بشر درباره اعجاز قرآن چه از عنبه زیبایی و چده از عنبده علمدی -و
مخصوصاً از عنبه علمی -کشف میکند و واقعاً میفهمد و واقعاً هدم بده دل انسدان
میچسبد نه ین چیزى که بخواهند ببندند و پیش خود بسدازند ،خیلدی بدیش از آن
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چیزى است که مثلاً در ده سده قبر چه از نظر زیبایی و چه از نظدر علمدی و فگدرى
میفهمیدهاند (همان :ص.)023

هرتز نباید و نمیتوان از قرآن انتظار داشت که همه قوانین علمی را بیدان کدرده باشددل
زیرا قرآن کتاب هدایت است و اشارات علمی آن در راستای تأمین هددف هددایت اسدت.
ُدر
قرآن افزون بر اینگه بشر را به کاوش در طبیعت و کشف قدوانین آن فراخواندده اسدت «ق ْ
خل َْقل بگو در زمین بگردید و بنگرید که چگونه [خدا]
کیف ب َ َد َأ ال ْ َ
یروا فی ال ْ َأ ْرض فَانْظُ ُروا َ
س ُ
آفرینش را آغاز کرد» (ع،کبوت ،)64 :قرآن در راستای اصر هدایت انسان موادی از علوم را
که بشر در عصر نزول از آن هیچ آتاهی نداشت ،مطرح کرده استل موادی که با پیشدرفت
علوم پس از قرنها ،راه فهم آن برای بشر میسر شد .صرفنظر از علوم اسدلامی ،دسدتکدم
برخی قوانین علوم انسانی را میتوان از قرآن کشف کرد و این نشدان میدهدد قدرآن خدالی
قوانین علمی نیست.
 .3- 5جهتدهی به علوم

ممگن است چنین تصور شود که علوم بهخودیخود چه به لحاظ موضدوعات و چده بده
لحاظ روشها تعددبردار نیستند که بتوان آنها را به دینی و غیردینی یا اسلامی و غیراسدلامی
تقسیم کرد (نک :سروش :3112 ،ص)643ل ولی به لحاظ مبانی و پیشفرضهای متافیزیگی که
هیچ علمی فارغ از آن شگر نمیتیرد ،میتوانند عهتدار و قابر تقسیم باشدند .کسدی کده
اعتقاد دارد انسان و عهان براساس طرح حگیمانه پدید آمدهاند و هدف و غایدت مشخصدی
دارند ،عملش در انتخاب نظریه و علمورزی متفاوت است از کسی که عهان را خودبسدنده
و خوداتگا میبیند و معتقد است هیچ عامر ماورائی و خار از خدود عهدان طبیعدت در آن
نقشی ندارد و هیچ هدف و غایتی برای آن وعود ندارد .بدرای نمونده برخدی صداح نظران
نوشتهاند:
دلیر اینگه بعمی فیزیندانان در چند دهۀ اخیر سراغ عهانهای نوسانی یا ماندتار
رفتهاند و از نظریه انفجار بدزرگ کده بدرای عهدان یدن آغداز زمدانی قائدر اسدت،
تریختهاند فرار از درکارآوردن خددا بدوده اسدت .بده قدول واینبدرگ (فیزیدندان
امریگایی برندۀ عایزۀ نوبر) نظریه حالت پایددار از لحداظ فلسدفی عالد تر اسدتل
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زیرا با آن تبیینی که در «سفر تگوین» [تورات] آمده است ،کمترین شباهت را دارد
(للن،ی :3133 ،ص.)312

از نگاه برخی دیگر صاح نظران:
عالمان نه تنها در حوزههای بگر و بیسابقه ،که در بدو پیدایش تمام علوم ناتزیر از
توسر به معارف و باورهدایی هسدتند کده در عامعده پیرامدون خدود مییابندد و ایدن
معارف و بینشها عز آرا و باورهای عرفی و عمدومی عامعدهای کده عالمدان در آن
میزیند و میاندیشند نیست ...این تحلیر همان است کده در بیدان برخدی از عالمدان
فیلسوف ،همهون اینشتاین ،بدین نحو صورتبندی و بیدان شدده کده علدوم معاصدر
ادامه و بسط آرا و باورهای عرفی و مشدترک عدامع زادتداه آن علوماندد (زیباکلهام،

 :3112ص.)334

قددرآن عهددان متگثددر و بددهظاهر پدیدددههای متفددرق و بیارتبدداط بددا هددم را یددن واحددد
بههمپیوسته میبیند که خدای حگیم آن را طرحریدزی کدرده ،رو بده تگامدر دارد و هددف
مشخص را تعقی

میکند .به بیان استاد مطهری:

ون) دارد .موعودات
عها ْن ماهیت «از اویی» (إنَا لله) و «بهسوى اویی» (إنَا إل َیه راععُ َ
عهان با نظامی هماهنگ به ین «سدو» و بده طدرف یدن مرکدز ،تگامدر مدییابندد.
آفرینش هیچ موعودى عبث و بیهوده و بدون هدف نیست .عهدان بدا یدن سلسدله
نظامددات قطعددی کدده «سددنن الهیدده» نامیددده مددیشددود ،اداره مددیشددود .انسددان در میددان
موعودات از شرافت و کرامت مخصوص برخوردار است و وظیفه و رسالتی خاص
دارد ،مسئول تگمیر و تربیت خود و اصدلاح عامعده خدویش اسدت .عهدا ْن مدرسده
انسان است و خداوند به هر انسانی بر طبق نیت و کوشش صحی و درستش پاداش
میدهد (مطنری ،3136 ،ج :6ص.)11

بنابراین هرین از عهانبینی الهی و عهان مادی در روش علدمورزی ،انتخداب نظریده و
اهداف و غایات علم تأثیر دارند .عهانبینیای که قرآن عرضه میکند ،به اقتمای خدود در
روش علددمورزی و انتخدداب نددو نظریدده و کدداربرد علددوم تأثیرتدداار اسددت و میتوانددد در
شگرتیری صنف خاصی از هر علمی مؤثر باشد.
از سوی دیگر از نگاه استاد مطهری (نک :همان :ص )11علم ابزارساز است و انسدان پدیش
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از ابزارسازی و بهکارتیری آن ،مقصدترا است و ابزار را همدواره در طریدق مقاصدد خدود
بهکار میتیردل اما مقاصد از کجا برای انسان پدید میآید آیا علدم میتواندد بدرای انسدان
مقصددد بسددازد یددا مقاصددد را کشددف کنددد در عددواب ایددن سددؤالها بایددد تفددت علددم در
مقصدسازی یا کشف مقاصد ناتوان اسدت .مقاصدد انسدان یدا براسداس طبدع حیدوانی او کده
فعلیت دارد شگر میتیرد که در این صورت از ابزار در طریق مقاصد طبیعی حیوانی فردی
و مادی خودخواهانه بهره میتیرد یا مقاصدد مولدود ترایشهدای متعدالی انسدان اسدت کده
این خود ناشدی از برداشدتی خداص و طدرز تفگدری خداص دربداره عهدان و انسدان اسدت و
عهانبینی که ایمان ماهبی بر انسان عرضه میکند ،قادر است مقاصد و آرمانهدای متعدالی
برای انسان بسازد.
استاد مطهری مینویسد:
قرآن کریم اولین کتابی است که اولًا در کمدال صدراحت ،ایمدان مداهبی را ندوعی
ون َو ل َُه َأ ْسل ََم َم ْن فدی
هماهنگی با دستگاه آفرینش خوانده استَ « :أ فَغَ َیر دین الله یبْغ ُ َ

ال َسماوات َو ال ْ َأ ْرضل آیا چیز دیگرى عز دین خدا را عستجو میکنند و حال آنگده
هرکه در آسمانها و زمین است ،سر بر فرمان او است» (آلعمران )11 :و ثانیداً ایمدان
ماهبی را عزو سرشت انسانها معرفدی کدرده اسدت« :فَد َأق ْم َو ْع َهدن للددین َحنیفداً
ت الله ال َتی فَطَ َر الن ََاس َعل َیهال حقترایانه روى خود را بهسوى دیدن کدن ،همدان
فطْ َر َ
که سرشت خدایی است که مردم را بر آن سرشته است» (روم( )14 :مطنهری،3136 ،

ج :6ص.)06

بنابرآنهه تاشت میتوان تفت عهانبینی قرآنی که مهمترین کارکردش تزریق ایمان
ماهبی است ،در عهتدهی علوم اعم از علوم اسلامی ،علدوم انسدانی و علدوم طبیعدی نقدش
بیبدیر دارد.
 .3-6مرجعیت استفراضی

تونهای از مرععیت قرآن میتواند به معندای فرضیهسدازی براسداس آموزههدای قرآندی
باشد .از برخی عبارتهای استاد مطهری استفاده میشدود براسداس بعمدی آیدات قدرآن در
باب طبیعیات دستکم میتوان فرضیهسازی کرد .ایشان میتوید:
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از قرآن همهنین استنباط میشود که آن عال َم آسمانها با این عالم فرق داردل یعندی
موعوداتی که در طبیعت هستند مثر زمین مدا ،مداه و خورشدید عماداتاندد ،یعندی
روح ندارند ،حس و شعور ندارندل ولی آن آسمانها آیا به شدگر یدن موعدودات
زنده هستند ،یعنی اندام آن آسمانها حگم بدن ین موعود زنده را دارد ،بده تعبیدر
فلاسفه نفوسی به آنجا تعلق دارد ،قوایی به آنجا تعلق دارد یا خیر ظاهر قدرآن ایدن
است که آن آسمانها با زمین ما ،بدا مداه و خورشدید کده اینهدا فقدط مداده بدیعدان
هستند ،متفاوت استل یعنی نفوسی به آنجا تعلق دارد ،قدواى شداعرى تعلدق دارد ...
این معنایی بود که عرض کردم آنهه که قرآن میتوید ،ضد هیئدت قددیم اسدت و
با هیئت عدید منطبق نیست ،نه به معناى اینگه مخالف است ،بلگه آنهده کده قدرآن
میتوید چیزى است که علم بشر هنوز در اطراف آن نمیتواند ین کلمده حدرف
بزند ،نمیتواند نفی کند و نمیتواند اثبات کند (همو ،3111 ،ج :63ص.)131
 .4مبانی مرجعیت علمی قرآن از نگاه استاد مطهری

مرععیت علمی قرآن بر قرآنشناسی و دیدتاه کلیتر درباره قرآن استوار است که از آن به
مبانی یاد میشود .مبانی مرععیت علمی قرآن در اندیشه استاد مطهری بهاختصار عبارتاند از:
 .4-1اصالتهای سهگانه

استاد مطهری درباره قرآن به سه اصالت باور دارد :اصدالت در انتسداب (وحددت نسدخه
موعود با نسخه اصلی) ،اصالت در مطال

(التقاطی و اقتباسدینبدودن مطالد ) و اصدالت در

الهی (مافوق بشریبودن) (همو ،3113 ،ج :62ص.)16
 .4-2فهمپذیری

پس از اثبات اصالت قرآن این پرسش مطرح میشود که آیا قدرآن بدرای همگدان قابدر
فهم است .پاسخ از نگاه خود قرآن روشن استل زیرا به صدراحت آیدات متعددد ،هددف از
بارک ل َ
یدب َ ُروا آیاتده
نزول قرآن تدبر و تفگر و بهآتاهیرسیدن است« :
ٌ
ْناه إل َین ُم َ
کتاب َأن ْ َزل ُ
کر ُأولُددوا ال ْ َأل ْبددابل قددرآن کتددابی اسددت فرخنددده و بابرکددت کدده آن را بهسددوى تددو
َو لیتَدداَ َ
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فروفرستادیم تا در آیات آن بیندیشند و تا خردمندان پند تیرندد» (ص .)63 :افدزون بدر ایدن،
خداوند همگان چه موافقان و چه مخالفان را تشویق بده تددبر در قدرآن کدرده اسدتَ « :أ فَلدا
اختلافداً کثیدراًل پدس آیدا در قدرآن
آن َو ل َْو َ
ون الْق ُْر َ
یت َ َدب َ ُر َ
ددوا فیده ْ
کان م ْن عنْد غَیدر اللده ل ََو َع ُ
نمیاندیشند تا به هماهنگی آیاتش پی برند و دریابند که آن از خدا است اتر قرآن از ندزد

غیرخدا بود ،بیتمان در آن ناسازتارى و ناهماهنگیهای بسیارى مییافتند» (نساء .)16 :نیدز
آن َأ ْم َعلی قُل ٍ
ُوب َأق ْفال ُهال آیا آنها در قرآن تدبر نمدیکنندد،
ون الْق ُْر َ
فرموده استَ « :أ فَلا یت َ َدب َ ُر َ
یا بر دلهایشان قفر نهاده شده است !» (محمد.)60 :
دعددوت بدده تدددبر در قددرآن معنددایش ایددن اسددت کدده قددرآن هددم قابددر فهددم اسددت و هددم
معرفتبخش استل اما از نگاه برخی مسلمانان (اخباریون) قرآن برای عموم قابر فهم نیست
و بهعبارتدیگر فهم عموم از قرآن حجیت و اعتبدار نددارد و قدرآن را فقدط معصدومان
میفهمند و فهم آنان حجیت و اعتبار دارد .استاد مطهری درباره این نگاه به قرآن میتوید:
«این عمر ین نو ظلم و عفا بر قرآن بود و پیدا است عامعهاى که کتاب آسدمانی خدود،
آنهم کتابی مانند قرآن را به این شگر طرد کند و آن را به دست فراموشی بسدپارد ،هرتدز
در مسیر قرآن حرکت نخواهد کرد» (مطنهری ،3113 ،ج :62ص .)11بهه زها ااراا هان شهیهه،
اشههاهرا از اهههل سههنت نیهها دهت هها بودنهها شههناات ههر ن بهه دهنههاف فهههن دهنههاف وههاهرف
تحتاللفظی ن است نه به دهناف تابر دا ن؛ ز را تابر دا ر ن براف اسهیان بهه لا هههاف
پنهانتر ن اااج از دسترس دا است .از نگاا استاد دطهرف نگاا ا نچنینهی بهه هر ن سهر
انحراف گمراهی دیشود (همان).
در مقابر دو تروه یادشده که قرآن را غیرقابر فهم بدرای عمدوم میدانسدتند و آن را بده
کناری نهادند ،تروههای دیگری بودند که بدون هیچ ضدابطه مشدخص و معقدولی قدرآن را
وسیله رسیدن به اهداف و اغراض خود قرار دادند (همان).
برای د گر دهت انا ر ن نازل شا تا صرفا دابااا ادوا دهنوف اابطه انسهان بها زههان
ارت ااهنما باشا؛ ادا ادوا دنیا ی به اود انسان اگذاا شاا است (نهک :رضهایی افهانانی،

 ،3136ج :1ص.)333
استاد مطهری معتقد است« :قرآن در برابر عمود و خشناندیشی اخباریون و نظایر آنها
و همهنین در مقابر انحرافات و برداشتهاى نارواى باطنیده و دیگدران راه وسدطی پیشدنهاد
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میکند که عبارت است از تأمر و تدبر بیغرضانه و منصفانه .قرآن نه تنها مؤمنین که حتدی
مخالفین را به تفگر و اندیشه درباره آیات خود فرامیخواند و توشزد میکند کده بده عداى
عبههتیرى در برابر آن ،به تأمر درباره آیاتش بپردازند» (مطنری ،3113 ،ج :62ص.)04
 .4-3جامعیت

قرآن به لحاظ اینگه آخرین کتاب آسمانی نازلشده از سوی خداوند برای بشر اسدت و
پس از آن هیچ کتاب دیگری نازل نمیتردد ،باید عامع باشد و همه آنهه که در هدایت و
سعادت بشر دخیر است ،در خود داشته باشد ،وترنه نمیتواند کتداب خداتم و پایدانبخدش
نزول کت

آسمانی باشد .استاد مطهری میتوید« :اهمیت قرآن عامعیت آن است و ایدن را

انسان بهخوبی درک میکند و بهترین دلیر بر اینگه قرآن وحدی الهدی اسدت همدین اسدت.
انسان میبیند که هر دانشمندى ،هرمقدار نبوغ داشته باشد ،وقتدی کده در مسدیرى مدیافتدد،
آنچنان غرق در آن مسیر میشود که دیگر اصلاً غیر آن را نمدیبیندد ...امدا ایدن تنهدا قدرآن
دن شَ دأْن"
است که همانطورى که خود خددا در افعدال تگدوینی خدودش "لدا یشْ دغَل ُُه شَ دأْ ٌن َع ْ
دن شَ دأْ ٍن"» (مطنهری ،3133 ،ج :0ص .)12همهندین از نگداه اسدتاد
کتابش هم "لایشْ دغَل ُُه شَ دأْ ٌن َع ْ
مطهری قرآن کتاب علمی مانند کتابهای علمی بشری نیسدتل ولدی مزایدای آنهدا را دارد،
به اضافه مزایایی که اختصاصی این کتاب است (همو ،3113 ،ج :62ص.)61
 .4-4فرازمانی

قرآن کتابی برای عهانیان (ر.ک :تکویر .63 :یوسف )340 :و حجت خدا بر هرکسدی اسدت
که به آن دسترسی پیدا میکند (ر.ک :انعام .)33 :لازمه عهانی و حجت مطلقبودن قدرآن ایدن
اسددت کدده همیشده عدداری و همیشدده نددو باشددد کدده چنددین اسددتل زیددرا بددرعگس کتابهددا و
اندیشدههای بشدری ،هدر روز کده بدر آن میتدارد ،تدازهتر ،قابدرفهمتدر و درونمایددههایش
آشگارتر میشود .شخصی از امام صادق

درباره راز ندو و تدازهبودن قدرآن در هدر زمدان

پرسید ،امام در پاسخ فرمودند :خداوند قرآن را برای زمانی خاص و مردم و مخاطبی خاص
قرار نداده استل به همین دلیر در هر زمانی تازه است و برای هدر ملدت و مخداطبی تدا روز
قیامت نو است (ابنبابوی3113 ،،ق ،ج :6ص .)13اسدتاد مطهدری بدا اسدتناد بده حددیث یادشدده
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میتوید« :اتر درست در معنی و مفهوم این حدیث دقدت کندیم ،دنیداى وسدیعی در مقابدر
خود میبینیمل میبینیم ائمه اهر بیت

با دید دیگرى قرآن را میدیدهاند» (مطنهری،3114 ،

دربداره قدرآن کده فرمدود

ج :64ص .)311ایشان همهنین با استناد به سخن پیغمبر اکدرم
یجرى َ
الش ْم ُس َو الْق ََم ُرل قرآن عریان دارد همانطور که خورشدید و مداه
یجرى کما ْ
ْقرآ ُن ْ
«ا ل ْ
عریان دارند» میتوید« :یعنی همانتونه که ماه و خورشید در ینعا ثابت نیستند که فقط
بر ین سرزمین معین بتابند و از آن سرزمین تجاوز نگنند ،قرآن کتابی نیست که مال مدردم
معینی باشد ،از مختصات ین ملت نیست ،بلگه دائماً در حال طلو کدردن اسدت» .مطهدری
معتقد است« :رسول اکرم با بیانات زیباى خود به مسلمین توشزد کدرد کده کتداب و سدنت
استعداد پایانناپایرى براى درک معانی تازهبدهتدازه و نوبدهندو دارد .او دربداره قدرآن کدریم
ده َو ل َدا تُبْل َدی
یق َو بَاطن ُ ُه َعم ٌ
فرمود" :ظَ اه ُر ُه َأن ٌ
وم َو َعل َی ن ُ ُجومه ن ُ ُج ٌ
یق ل َُه ن ُ ُج ٌ
وم ل َدا ت ُ ْح َصدی َع َجائب ُ ُ
غ ََرائبُهل ظاهر قرآن زیبا و باطن آن ژرفاست ،او را حددى اسدت و فدوق آن حدد حدد دیگدر
است ،شگفتیهاى آن برشمرده نمیشود و تازتیهاى آن کهنه نمیتردد"» (کلن،ی3043 ،ق،
ج :6ص.)133
تاهی در روایات از ویژتی فرازمانی قرآن و محتوای آن بده «حیدات بددون مدرگ» تعبیدر
شده است (همان).
 .4- 5بههمپیوستگی ساختاری قرآن

دن ال َْحددیث
ده ن َ َدز َل َأ ْح َس َ
بخشهای مختلف قرآن معطوف و ناظر به یگدیگر اسدت« :الل ُ

کتاباً ُمتَشابهاً َمثانیل خداوند بهترین تفتار را فرو فرستاده ]به صورت[ کتابی ]که تمام آیات
آن در فصاحت لفظ و متانت بیدان و عمدق محتدوا[ شدبیه یگددیگر کده هدر یدن از آیداتش

معطوف به دیگرى و روشنگر و مفسر دیگرى است» (زمرَ « .)61 :مثانی» عمع مثنیة بده معندای
عطفشده است .قرآن مثدانی نامیدده شدده اسدت ،بددان عهدت کده آیدات آن بده یگددیگر

منعطفاند و هرین دیگرى را شرح و بیان میکند ،بدون اینگه اختلافی در آنها یافت شود
و یگدیگر را نفی و دفع کنند (طباطبهایی3033 ،ق ،ج :33ص)612ل چنانکده میفرمایددَ « :أ فَلدا
اختلافداً کثیددراًل آیددا در قددرآن
دو کد َ
در َ
ددب َ ُر َ
ددوا فیدده ْ
دن عنْددد غَیددر اللدده ل ََو َعد ُ
یتَد َ
دان مد ْ
آن َو لَد ْ
ون الْقُد ْ

نمیاندیشند و اتر از نزد غیر خدا میبود در آن ناسازتارى و ناهمگونی بسیار مدییافتندد»
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(نساء)16 :ل بنابراین برای فهم و تفسیر این کتاب در درعه نخست باید به بخشهای مختلدف
خود این کتاب مراععه کرد.
از نگاه استاد مطهری قرآن ین ساختمان بههمپیوسدته اسدت ،در بیدان مسدائر ،شدیوهای
مخصوص به خود دارد و برای فهم آن باید از خود قرآن کمن ترفت و این روشی اسدت
مورد تأیید ائمه اطهار

است (مطنری ،3113 ،ج :62ص.)10

استاد مطهری معتقد است مسائر بسیاری از علوم از قرآن قابر استنباط و استخرا است
(همو ،3136 ،ج )161 :6و قرآن این مسائر را بهصورت کلی و اصولی طرح کدرده و اسدتنباط
و تطبیق کلی بر عزئی بسته به فهم و درک صدحی ماسدت (همهو ،3133 ،ج :32ص )611و از
سوی دیگر ایشان معتقد است آیات قرآن مجموعداً یدن سداختمان بههمپیوسدته را تشدگیر
میدهندل اما مانند ین کتاب علمی رایج بشری نیست که مباحث مربوط به ین موضو را
یگجا بیان کندل بنابراین در مرععیت قرآن برای علوم نمیتوان به ین آیه یا بخشی از قرآن
استناد کرد ،بدون اینگه آن آیه و آن بخش را در ساختار کلی قرآن مورد توعه قرار داد.
 .5گستره مرجعیت علمی قرآن از نگاه استاد مطهری

در اینگه قرآن مرعع و منبع علوم است بهطوراعمال عای تردید نیستل دستکم در علومی
که بهطورخاص به نام علوم اسلامی شناخته میشوند ،مرععیت قرآن مسلم اسدتل ولدی پرسدش
این است که تستره مرععیت علمی قرآن تا کجا است و اینگه آیا قدرآن میتواندد در علدومی
که به نام علوم انسانی شناخته میشوند و حتی در علوم طبیعی مرعع باشد.
ازآنجاکه مرععیت قرآن برای علوم اسلامی مسلم اسدت ،دربداره آن بحدث نمدیکنیم و
تنها به مرععیت قرآن در علوم طبیعی و انسانی اشاره میکنیم.
 .5 -1علوم طبیعی

علوم طبیعی به علومی تفته میشود که هدف آن شناخت طبیعت و کشف روابدط بدین
پدیدههای آن است .پرسش این اسدت کده آیدا قدرآن میتواندد در علدوم طبیعدی مرععیدت
داشته باشد ،به این معنا که تزارههای علوم طبیعی در قرآن وعود دارد و دانشمندان به عای
مشاهده و تجربه حسی به متن قرآن مراععه کنند و اندوا علدوم طبیعدی را سدامان دهندد .یدا
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قرآن میتواند صنف خاصی از علوم طبیعی را شگر دهد ،مثلداً علدوم طبیعدی کده بدا مبدانی
قرآنی و توحیددی پدیدد میآیدد میتواندد متفداوت باشدد از علدوم طبیعدیای کده بدا مبدانی
انسانمحوری شگر میتیرد .همهنین آیا قرآن میتوانا هلوم طریهی اا زهتدهی کنا ،بهه
ا ن دهنا که از انواع هلوم طریهی دا زهت هاالت سههادت بشهر بههرا گرفتهه شهود نهه دا
زهت ظلم و بهرهکشی از بشر
تروهی از دانشمندان مسلمان مانند غزالی (سده ششم) ،زرکشی (سده هشتم) و سیوطی
(م )011معتقد بودند اصول همه علوم در قرآن وعود دارد (غزالهی ،بیتها ،ج :3ص160؛ همهو،

 :3124ص )13-11و همه علدوم از قدرآن قابدر اسدتخرا اند (زرکنهی3031 ،ق ،ج :6ص )164و
انوا علوم در قرآن وعود دارد و هیچ باب و مسدئلهای اساسدی نیسدت عدز اینگده در قدرآن
چیزی هست کده بدر آن دلالدت کندد (سهنوطی3063 ،ق ،ج :6-3ص)622ل افدزون بدر ایدن ،در
روایتی از امام صادق

آمده است« :قرآن مشتمر بر اخبار حدال حاضدر ،اخبدار پیشدینان و

اخبددار آینددده ،اخبددار آسددمان و اخبددار زمددین اسددت و اتددر کسددی شددما را بددرآن آتدداه کنددد
شگفتزده میشوید» (برقی3133 ،ق ،ج :3ص)623ل درعین حدال ایدن امدر بددیهی اسدت کده
کسی نمیتواند ادعا کند تزارهها و عزئیدات علدوم طبیعدی در ظدواهر قدرآن وعدود دارد و
برای دانشمندان قابر فهم است .اما توعه قرآن به طبیعیات نیز عدای انگدار نیسدت .در عدای
عای قرآن توعه به باد و بداران ،زمدین ،کوههدا ،دریاهدا ،کدرات آسدمانی ،عدالم حیواندات،
تیاهان و مانند آن دیده میشود و حتی برخی قرآنپژوهان معتقدند میتوان براساس دادههدای
قرآنی اقدام به نظریهپردازی علمی قرآنی کرد (نک :رضایی افهانانی ،3136 ،ج :1ص)21ل بدرای
نمونه از برخی ظواهر قرآن برمیآید که در کرات دیگر موعودات زنده وعدود دارندد (نهک:

شوری )63 :و به بیان استاد مطهری از ظاهر قرآن برمیآید آسمانهایی که قدرآن از آن خبدر
میدهد برخلاف زمین و ماه و خورشید ،خود دارای حیات و شدعورند (مطنهری ،3111 ،ج:63

ص ،)131چیزی که علم هنوز نتوانسته است آن را اثبدات یدا رد کندد و نیدز قدرآن از وعدود
هفت آسمان خبر داده است (نک :ملک1 :؛ نوح31 :؛ فصلت )36 :که در این زمینه نیز علم هنوز
به نتیجهای نرسیده است.
استاد مطهری از کسانی نیست که معتقدند همه عزئیات علوم در ظاهر قرآن وعود دارد
و برای عموم قابر فهم است یا براساس آیات قرآن میتوان در علدوم طبیعدی نظریدهپردازی
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کردل ولی به اعجاز علمی قرآن اعتقاد دارد و مهمترین بعد اعجاز قرآن را در اعجاز علمدی
و فگری آن میداند .ایشان معتقد است مباحث یا اشارات علمیای در قرآن آمده است کده
با توعه به زمان و مگان نزول و کسی که این کتاب را آورده و مردمدی کده ایدن کتداب در
میانشان نازل شده ،فوق توان بشری است و یگی از اعجازهای علمی قرآن در مسائر طبیعی
است .طبیعیاتی مانند باد ،باران ،زمین ،آسدمان و حیواندات کده در قدرآن مدورد توعده قدرار
ترفته است ،پیشرفت علم روز بخشی از آن را کشف و تبیین کرده است و به تعبیر دقیدقتر
یافتههای علمی روز تا حدودی با ظواهر قرآن درباره برخی طبیعیات انطباق یافتده و ممگدن
است رازهای دیگری در قرآن درباره طبیعیات باشد که در آیندده بدا پیشدرفت بیشدتر علدوم
برخی دیگر از آنها کشف شوند و انطباق بیشتری بدا مباحدث طبیعدی قدرآن حاصدر تدردد.
ایشان برای نمونه مواردی را ذکر میکند که قرآن میتوید پیش از آنگده زمدین و آسدمان
السدما َو هدی ُدخدا ٌن...ل سدپس بده
آفریده شود ،بهصورت دود بوده است« :ث َُم ْاسدتَوى إل َدی َ
آسمان پرداخت ،و آن پشتهای از دود بود» (فصلت .)33 :استاد مطهری یافتههای علدم روز را
درباره پیدایش عهان (نظریه مهبانگ = انفجار بدزرگ) را بدا ممدمون آیده منطبدق میداندد
(مطنری ،3133 ،ج :0ص .)021-021ایشان میتوید ظاهر قرآن نشان میدهد عال َم آسمانهایی
که قرآن از آن سخن میتوید برخلاف زمدین و مداه و خورشدید کده فاقدد حیدات و شدعور
هستند ،دارای حیات است که البته علم تاکنون نتوانسدته دربداره آن اظهدار نظدر کندد (همهو،

 ،3111ج :63ص.)131
آنهه از بیان استاد مطهری درباره مرععیت علمی قدرآن در علدوم طبیعدی قابدر اسدتفاده
است ،این است که قرآن درباره برخی طبیعیات سخن تفته که اعجازآمیز است و پیشدرفت
علوم میتواند آن را کشف و آشگار کندل اما از برخی عبارتهدای اسدتاد مطهدری اسدتفاده
میشود براساس بعمی آیات قرآن در باب طبیعیات دستکم میتدوان فرضیهسدازی کدرد.
ایشان میتوید:
از قرآن همهنین استنباط میشود که آن عال َم آسمانها با این عالم فرق دارد ،یعندی
موعوداتی که در طبیعت هستند مثر زمین مدا ،مداه و خورشدید عماداتاندد ،یعندی
روح ندارند ،حس و شعور ندارندل ولی آن آسمانها آیا به شدگر یدن موعدودات
زنده هستند ،یعنی اندام آن آسمانها حگم بدن ین موعود زنده را دارد ،بده تعبیدر

11

سال اول ،شماره دوم ،زمستان 8931

فلاسفه نفوسی به آنجا تعلق دارد ،قوایی به آنجا تعلق دارد یا خیر ظاهر قدرآن ایدن
است که آن آسمانها با زمین ما ،با ماه و خورشید که اینها فقط ماده بیعان هستند
متفاوت است ،یعنی نفوسدی بده آنجدا تعلدق دارد ،قدواى شداعرى تعلدق دارد ...ایدن
معنایی بود که عرض کردم آنهه که قرآن میتوید ،ضدد هیئدت قددیم اسدت و بدا
هیئت عدید منطبق نیست ،نه به معناى اینگه مخالف اسدت ،بلگده آنهده کده قدرآن
میتوید چیزى است که علم بشر هنوز در اطراف آن نمیتواند ین کلمده حدرف
بزند ،نمیتواند نفی کند و نمیتواند اثبات کند (همان).

ناتفته نماند که استاد مطهری در ادامه سخن پیشین خود میافزایدد« :وقتدی قدرآن یدن
مطلبی را تفته است ،تفتۀ قرآن براى ما احتیا به هیچ سند دیگر ندارد ،بزرگتدرین سدند
است .قرآن تفته است هفت آسدمان در مدافوق همده سدتارتان وعدود دارد ،مدا هدم قبدول
کردیم» (همان :ص )130-131اصر این مطل

که به ورای قرآن سند دیگری نیاز نداریم ،در

عایی که دلالت قرآن بر مطلبی قطعی باشد درست استل اما در عایی که بده دلالدت ظهدور
که قطعی نیست مطلبی از قرآن استفاده شود ،نمیتوان چنین سخنی تفت و دلالت آیات قدرآن
بر وعود هفت آسمان در بالای همه ستارتان قطعی نیستل زیرا عدد هفدت آسدمان کده در
آیات متعدد آمده ،چنانکه برخی مفسران اشاره کردهاند ممگن است کنایه از کثرت باشدد
(نههک :می،نهه3060 ،،ق ،ج :3ص ،111مراغههی ،بیتهها ،ج :61ص313؛ مکههارم شههنرازی ،3130 ،ج:60

ص.)623
 .5 -2علوم انسانی

علوم انسانی بده علدومی تفتده میشدود کده دربداره انسدان و رفتارهدا و روابدط او بحدث
میکند ،مانند تاریخ ،تربیت ،اخلاق ،اقتصاد ،سیاست ،روانشناسی ،عامعهشناسدی .مرععیدت
قرآن در علوم انسانی به صورتهای ذیر متصور است:
الف) عهتدهی به علوم انسانیل
ب) وعود همه تزارههای علوم انسانی در قرآنل
) پدیدآوردن صنف خاصی از علوم انسانی.
پرسشی که مطرح است این اسدت کده مرععیدت علمدی قدرآن در کددامیدن از مدوارد
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یادشده قابر طرح است .آیا قرآن تنها میتواند علوم انسانی را عهتدهی کند ،به ایدن معندا
که استفاده از این علوم را در عهت عدالت و سعادت انسان قرار میدهد و هدف غدایی آن
را قرب به خدا تعریف میکند یا افزون بر آن ،براساس برخی آموزههدای قرآندی میتدوان
در علوم انسانی موعود دخر و تصرف کرد و آن را اصلاح و تگمیر نمود و صنف دیگری
از علوم انسانی عز آنهه وعود دارد ،پدید آورد یدا بالداتر از ایدن ،قدرآن مشدتمر بدر همده
عزئیات مسائر علوم انسانی است که اتر کشف و تبیین شود نو عدیدی از علدوم انسدانی
را به وعود میآورد
فرض اخیر منتفی استل زیرا چنانکه ظاهر قرآن مشتمر بر عزئیات علوم طبیعی نیست،
مشتمر بر عزئیات علوم انسانی نیز نیستل زیرا اولاً قرآن کتاب علمی به معنای رایج بشدری
نیست تا در خود انوا تزارههای علمی را ترد آورده باشدل ثانیاً قرآن به سبن خاص خود
به کلیات پرداخته و کمتر به عزئیات توعه کرده است ،حتدی در حدوزه ارتبداط بنددتان بدا
خدا و عبادات  -مانند نماز ،روزه و حج  -که بهیقین از اهداف اصلی ندزول قدرآن بهشدمار
میآیددد ،تنهددا بدده ذکددر کلیددات و اصددول بسددنده کددرده و عزئیددات بدده بیددان پیددامبر
معصومان

و

و اعتهاد واتاار شده است .استاد مطهری میتوید:
قرآن همواره مسائر را بهصورت کلی و اصولی طرح میکندل ولی استنباط و تطبیق
کلی بر عزئی بسته به فهم و درک صحی ماست ...قرآن یگییگی اسم نمدیبدرد...
و نباید هم وارد عزئیات بشود .قرآن آمده است تا عاودانه بماندل پس باید اصول و
کلیات را روشن کند تا در هر عصرى باطلی رو در روى حق قرار میتیرد ،مردم با
معیار آن کلیات عمر کنند (مطنری ،3133 ،ج :32ص.)111

امددا عهددتدهی قددرآن بدده علددوم انسددانی و نیددز اصددلاح و تگمیددر علددوم انسددانی براسدداس
آموزههای قرآنی و پدیدآوردن صنف خاصی از علوم انسانی قابر بررسی است.
از نگاه استاد مطهری مرععیت قرآن در علوم انسانی عدیتر استل زیرا:
اولاً «بدیهی است که اسلام نه مگت
آسمانی اسلام هیچ مطلد

عامعهشناسی اسدت و نده فلسدفه تداریخ .در کتداب

اعتمداعی یدا تداریخی بدا زبدان معمدول عامعدهشناسدی یدا فلسدفه

تاریخ طرح نشده استل همهنان که هیچ مطلد

دیگدر اخلداقی ،فقهدی ،فلسدفی و غیدره بدا

زبددان معمددول و در لفافدده اصددطلاحات رایددج و تقسددیمبندددیهاى مرسددوم بیددان نشددده اسددت.
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در عین حال مسائر زیادى از آن علوم کامل ًا قابر اسدتنباط و اسدتخرا اسدت» (همهو،3136 ،

ج :6ص.)161
ثانیاً ایشان در برشمردن «وظایف اصلی حوزه» ،فراتدرفتن علدوم انسدانی و روشدنکردن
وضعیت آنها از نظر اسلام را یگی از وظایف اصلی حوزه میداند و بدهطورخاص اطلدا بدر
فلسفه تاریخ و تعلیم مگات مختلف این فلسفه و روشنساختن فلسفه تاریخ از نظدر قدرآن را در
حد اعتهاد و تخصص از وظایف اصلی حوزه بهشمار آورده است (همان ،ج :60ص.)610-616
این بدان معنا است که قرآن میتواند در علومی مانند فلسفه تاریخ مرعع و منبع باشدد و آن
را اصلاح و تگمیر کند .درباره فطریبودن دین نیز معتقد است نخستینبار قرآن ایدن نظریده
را در عهان مطرح کرده است (همو ،3131 ،ج :1ص.)113
ثالثاً در مورد علم منطق که برای صیانت از راهیابی خطا بده اندیشده پدیدد آمدده ،اسدتاد
مطهری معتقد اسدت منطدق ارسدطویی یدا منطدق صدوری تنهدا مربدوط بده صدورت اسدتدلال
است که اتر بهدرستی بهکار ترفته شود ،از بروز خطا در کیفیت ترتید

قیداس علدوتیری

میکندل اما این منطق بده مصدونیت از خطدا در مدادۀ فگدر و اسدتدلال کمگدی نمیکنددل بده
همین دلیر برخدی دانشدمندان مانندد بدیگن و دکدارت در کندار منطدق صدوری ،معیارهدایی
(منطددق مددادهای) بهدسددت دادهانددد کدده تددا حدددودی میتوانددد از خطددای در مدداده فگددر و
استدلال علدوتیری کنددل امدا از نگداه اسدتاد مطهدری ،پدیش ایدن دانشدمندان ،قدرآن منطدق
مددادهای بددرای مصددونیت فگددر و اسددتدلال بهدسددت داده کدده تقدددم فمددر و فمددر تقدددم
بر دانشمندان ،یادشده دارد .استاد مطهدری آنتداه مدواردی مانندد پیدروی از ظدن و تمدان،
تقلیددد از تاشددتگان ،سددرعت در قمدداوت ،هددوای نفددس و تمایلددات نفسددانی و پیددروی از
بزرتان (شخصیتزدتی) را بهعنوان منشأهای خطای در فگر از نگاه قرآن ذکدر میکندد و
موارد یادشده را مستند به آیات قرآن بررسی میکندد (همهو ،3133 ،ج :0ص 030-012و ج:62

ص.)22-20
رابعاً استاد مطهری نظریه فطرت را که امالمعارف (همان ،3136 ،ج :6ص )014و امالمسائر
معارف اسلامی (همان :ص )21میداند ،با استناد به قرآن اثبات میکند و در علوم مختلف آن
را مبنا قرار میدهد.
خامساً ایشان از میان سه عهانبینی علمی ،فلسفی و دینی ،عهانبینی دینی و توحیددی را
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که از منبع قرآن و سنت استفاده و صدورتبندی کدرده بدر عهدانبینی فلسدفی و عهدانبینی
علمی مقدم میشمارد و آن را واعد همه ویژتیهای لدازم بدرای یدن عهدانبینی خدوب و
کارآمد میداند (همان :ص.)11 -33
افزون بر موارد یادشده ،استاد مطهری در شاخههایی از علوم انسانی که وارد آنهدا شدده
مبنای کار خود را قرآن قرار دادل برای نمونه در بحث شناخت عامعه و تحولات آن و اینگه
اصالت فرد درست است یا اصالت عامعه یا اصالت هر دوی آنها ،مباحث را بر مبنای قدرآن
دنبال کرده است (همو ،3131 ،ج :31ص .)330ایشان همهندین در بحدث حقدوق زن و فلسدفه
خددانواده ،فلسددفه اخلدداق و تعلددیم و تربیددت در اسددلام مباحددث را بددر مبنددای قددرآن بنیددان
نهاده است.
بنابرآنهده تاشدت میتددوان تفدت اولداً اسدتاد مطهدری نظریددهپردازی در علدوم انسددانی
براساس قرآن را ممگن میداند و ثانیاً ایشان تلاش دارد در مباحث تونداتونی کده وارد آن
میشود قرآن و معارف دینی را اصر و مبنا قرار دهد و به روش اعتهادی و رویگرد فلسدفی
به مباحث بپردازد.
 .6راهکارهای تثبیت مرجعیت علمی قرآن

ضرورت دارد راهگارهای تثبیت مرععیت علمی قرآن کشف و بهکار ترفته شود تا دوباره
عهان اسلام خسارت مهجوریت قرآن را تجربه و تحمر نگند.
 .6 -1تأسیس علوم میانرشتهای

قرآن به همه ابعاد وعدودی انسدان توعده دارد و بدههمین عهدت ،موضدو میانرشدتهای
بسیاری را مطرح و به حس و عقر و وحی بهعنوان ابزار و منابع دانش بشر توعه کرده است
(نک :رضایی افانانی ،3136 ،ج :1ص)24ل بدین عهت از نیازهای اساسی برای تثبیت و تحگیم
مرععیت علمی قرآن تأسیس مراکز و علوم میانرشتهای اسدت کده در سدایه آن میتدوان از
عزئینگری و عزیرهای عمرکردن در علوم رهایی یافت.
از نگاه استاد مطهری آشنایی با علوم انسدانی و سداماندهی آن وظیفده و مأموریدت ویدژه
حوزههددای علمیدده اسددت (مطنههری ،3136 ،ج :60ص )611-633و ایددن امددر بدددون تخصددص
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میانرشتهای که از سویی تخصص در معارف قرآنی را دارد و از سدوی دیگدر تخصدص در
علمی از علوم انسانی ،نتیجهای ندارد.
 .6-2عرضه بر قرآن

بعد از قرآن یگی از منابع مهم فهدم دیدن و احگدام و وظدایف دیندی ،سدنت (بده معندای
سخنان ،رفتار و امما و تأیید) معصومان
دین دارد ،اما برای کس

است .با همه اهمیتی که سنت در فهدم معدارف

اعتبدار بایدد بده قدرآن عرضده شدود و چنانهده مخدالفتی بدا قدرآن

نداشت ،معتبر و قابر استناد است .این نه بدان عهت است کده معصدومان

ممگدن اسدت

سخن یا رفتار یا تأیید خلاف قرآن داشته باشند ،بلگه بدان عهت است کده سدخنانی بده ندام
ایشان ععر و بهعنوان سنت معصوم

تزارش شده استل چنانکه از پیامبر

نقر شده

است« :شمار کسانی که به من دروغ میبندند فزونی یافت ،هرکس بهعمدد بدر مدن دروغدی
نسبت دهد ،عایگاهش را در دوزخ ببیند» (کلن،ی3043 ،ق ،ج :3ص .)26یدا در تدزارش سدنت
معصوم ممگن است تزارشکننده و راوی درست نفهمیده باشد یا براساس فهدم خدود نقدر
به معنا کرده و درنتیجه سدنت معصدوم

آنتونده کده بدوده منتقدر نشدده اسدتل بندابراین

معیاری لازم بود که سنت درست از نادرست تشخیص داده شود و این معیدار چیدزی نیسدت
عز قرآن که اصالت و اعتبارش مسلم است.
درباره علومی که برای ساماندهی به زندتی انسان تگون یافتهاند یا تگون مییابند ،برای
اعتبارسنجی به این معنا که آیا میتوانند تأمینکننده سعادت علمی و عملی مؤمنان باشند یدا
ندده بایددد بدده قددرآن عرضدده شددوند و چنانهدده بددا معیارهددای قرآنددی هماهنددگ باشددند ،قابددر
بهرهبرداریاند و مواردی که مخالف با معیارهای قرآنیاند ،باید اصدلاح و تگمیدر شدوند و
این عرضه و اصلاح و تگمیر همواره باید عریان داشته باشد ،در غیر این صورت علوم مسیر
خود را خواهند رفت و قرآن مهجور و متروک میماند.
از نگاه استاد مطهدری در دیدن اسدلام سده دسدتگاه بدرای تصدفیه فگدر و اندیشده وعدود
دارد که نخستین آن قرآن است و حتی دو دستگاه دیگر یعنی عقر و سدنت اعتبدار خدود را
از تأیید قرآن کس

کردهاند .ایشان مینویسدد« :اسدلام دسدتگاه تصدفیهاى قدرار داده اسدت

که با آن میشود این آلودتیها (آلودتیهای فگری) را پداک کدرد .در درعده اول خدود
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قرآن است .ما باید بر آن عرضه بدداریم .یدن دسدتگاه دیگدر عقدر اسدت کده قدرآن عقدر
را حجت قرار داده است .دستگاههاى تصدفیه دیگدر ،احادیدث و سدنن متدواتر پیغمبدر
یا ائمه

اسدت کده یقیندی اسدت و عداى شدن و شدبهه در آنهدا نیسدت» (مطنهری،3111 ،

ج :63ص.)33
در هر حال از نگاه استاد مطهری در اسلام برای تصفیه افگار و اندیشهها معیارهایی قدرار
دن
َدر م ْ
داده شده که قرآن نخستین معیار است .ایشان با استناد به آیه 122سوره توبه (فَل َْولدا ن َف َ
کر ف ْرق ٍَة من ْ ُه ْم طائفَ ٌة لیتَفَقَهوا فی الدین) میتوید« :تفقه در دین مستلزم این است که انسدان
واقعاً نقاد باشد و کار نقادى او به آنجا کشیده شود که هرچیزى را که تفته میشود و با امر

دین تماس دارد ،بتواند تجزیه و تحلیر کند» (همان :ص.)333
 .6 -3استنباط صحیح از قرآن

درباره مرععیت علمی قرآن در علوم باید از هرتونه افراط و تفریط پرهیز کرد ،نه آنگه
مانند برخی عالمان (غزالی ،بیتا ،ج :3ص160؛ همو :3124 ،ص11؛ زرکنی3031 ،ق ،ج :6ص164؛

سنوطی3063 ،ق ،ج :6-3ص )622معتقد شویم عزئیات همه علوم اعم از علوم طبیعدی و علدوم
انسانی در قرآن وعود داردل چرا که نتیجهاش این میشود کده دسدت بده اسدتنباط و تأویدر
ندداروای قددرآن ببددریم ،و ندده ماننددد برخددی دیگددر کدده بددر ایددن بدداور بودنددد قددرآن بدده
رابطه انسان با خدا و آخدرت پرداختده و زنددتی دنیدای بشدر از قلمدرو هددف ندزول قدرآن
خار است (نهک :بازرلهان ،بیتها :ص .)24ایدن دو ندو نگداه کده در برداشدت و اسدتنباط از
قرآن تأثیر بسدزایی دارندد ،هریدن بدهندوعی بده مهجوریدت قدرآن منتهدی میشدوند .اسدتاد
مطهری از ین سو معتقد است در قرآن هیچ مطلد

علمدی در بداب عامعهشناسدی ،فلسدفه

تدداریخ ،اخلدداق ،فقدده ،فلسددفه و عددز آن بدده زبددان علمددی و در لفافدده اصددطلاحات رایددج و
تقسیمبندیهای مرسوم بیان نشده استل ولی مسائر زیادى از ایدن علدوم (علدوم انسدانی) از
قرآن قابر استنباط و استخرا است (مطنری ،3136 ،ج :6ص )161و از سوی دیگر بر اسدتنباط
صحی از قرآن تأکید میکند (همهان ،ج :32ص)111ل بندابراین بدا اسدتنباط صدحی از قدرآن
میتوان علومی کده در آن نهفتده اسدت ،اسدتخرا کدرد و مرععیدت علمدی آن را حفدظ و
عملیاتی کرد.
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 .6 -4تطبیق کلیات بر جزئیات

از دیگر راهگارهای تثبیت مرععیت علمی قرآن تطبیق کلیات بر عزئیات اسدت .قدرآن
بیشتر به کلیات میپردازد و عزئیات را مطرح نمیکند .این بدان عهت است که قرآن نازل
شد تا عاودانه بماند و ذکر عزئیات مربوط به هر عصر که نهایت ندارد ،با عاودانگی قدرآن
سازتار نیست .استاد مطهری چنین میتوید:
قرآن همواره مسائر را بهصدورت کلدی و اصدولی طدرح مدیکنددل ولدی اسدتنباط و
تطبیق کلی بر عزئی بسته به فهدم و درک صدحی مدا اسدتل مثلداً در قدرآن ننوشدته
در عنگی کده در فلدان روز بدین علدی و معاویده درمدیتیدرد ،حدق بدا علدی اسدت.
َاصدلحوا
دن ال ُْم ْدؤم َ
در قرآن همین قدر آمدده اسدت کده « َو ا ْن طائفَتدان م َ
نین اق ْتَتَلدوا ف ْ

داخرى فَقدداتل ُوا الَتددی تَبْغددی َحتددی تَف د َ الددی ْامددر
ددیهما َعلَددی الْد ْ
بَین َ ُهمددا فَددا ْن بَغَد ْ
دت ْ
احد ُ
الله» (حجرات .)3 :این قدرآن و طدرز بیدان قدرآن [اسدت]ل امدا قدرآن نمدیتویدد در
فلان عنگ فلان کس حق است و دیگرى باطر .قرآن یگییگی اسدم نمدیبدرد ...و
نباید هدم وارد عزئیدات بشدود .قدرآن نبایدد موضدوعات را شدماره کندد و انگشدت
روى حق و باطر بگاارد .چنین چیزى ممگن نیست .قرآن آمده اسدت تدا عاودانده
بماندل پس باید اصول و کلیات را روشن کند تا در هدر عصدرى بداطلی رو در روى
حق قرار میتیرد ،مردم با معیار آن کلیات عمر کنند ...قرآن میخواهدد مسدلمانان
رشد عقلی و اعتماعی داشته باشند و به موع

همدان رشدد عقلدی ،مدرد حدق را از

غیر مرد حق تمییز دهند .قرآن نیامده اسدت کده بدراى همیشده بدا مدردم مانندد ولدی
صغیر با صدغیر عمدر کندد ،عزئیدات زنددتی آنهدا را بدا قیمومیدت شخصدی انجدام
دهد و هر مدورد خداص را بدا علامدت و نشدانه حسدی تعیدین نمایدد (مطنهری،3133 ،

ج :32ص.)611

در مرععیت قرآن برای علوم که دستکم در علوم انسانی از نگاه استاد مطهدری مدورد
قبول است ،روش تطبیق کلیات بر عزئیات کارآمد خواهد بودل زیدرا قدرآن در ایدن حدوزه
مانند دیگر حوزهها تنها به کلیات و بیدان معیارهدا اکتفدا کدرده اسدت کده بده روش اعتهداد
میتوان از آن تگلیف عزئیات هر علمی را مشخص کرد.
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نتیجهگیری

از آنهه درباره مرععیت علمی قرآن از نگاه استاد مطهری بیدان شدد ،نتدایج ذیدر بده دسدت
میآید:
 .1راه نجات بازتشت به قرآن و پایرفتن پیشوایی قرآن در همه عرصه زندتی علمی و
عملی است.
 .2قرآن مثر بعمی کتابهاى ماهبی نیست که سلسلهایی از مسائر رمدزی را در مدورد
خدا و خلقت و تگوین مطرح کرده باشد و حداکثر اندرزهاى ساده اخلاقی را بده آن
ضمیمه کرده باشد و بسان کتاب علمی رایج بشری هم نیست و به صورت موضوعی
همه مباحث را یگجا و به زبان علمی و در قال

اصطلاحات رایدج در علدوم مختلدف

بیان نمیکند.
 .8قرآن دربردارنده عزئیات علوم طبیعدی و علدوم انسدانی حتدی بهصدورت پراکندده در
سورههای مختلف هم نیستل زیرا بیان عزئیات که نهایت ندارد ،با عاودانگی قدرآن
سازتار نیست.
 .4قرآن اصول معتقَدات و افگار و اندیشههایی را کده بدراى یدن انسدان بدهعنوان یدن
موعود «باایمان» و صاح

عقیده لازم و ضرورى اسدت و همهندین اصدول تربیدت و

اخلاق و نظامهدای اعتمداعی و خدانوادتی را بیدان کدرده و تنهدا توضدی و تفسدیر و
تشری و احیاناً تطبیق اصول بر فرو را بر عهده سدنت یدا بدر عهدده اعتهداد تااشدته
است.
 .3مسائر بسیاری از علوم مانند عامعهشناسی ،فلسفه تاریخ ،اخلاق ،فقه ،فلسفه و غیر آن
کاملًا از قرآن قابر استنباط و استخرا است.
 .8قرآن از دو عهت میتواند مرعع علوم باشد:
الف) عهانبینیای عرضه میکند که در بستر آن علوم مورد نیاز بشر بدون عدوارض
منفی و بر وفق فطرت بشر شگر میتیرد.
ب) به لحاظ عامعیت و فرازمانیبودن و عریانداشتن در هر عصر و نسدلی کلیدات و
معیارهایی را بیان کدرده اسدت کده از آن میتدوان بده روش اعتهداد علدوم انسدانی را
استنباط و متحول کرد.
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