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چکیده
مدعیان اعجاز علمی قرآن برآنند که در این متن قدسی ،به پارهای از مکشوفات علمی سدههای اخیر اشاره شدده
ّ
است« .دشواری تنفس با افزایش ارتفاع»« ،نسبت بسیار دقیق اجزاء پدید آورنده یدک گیداه »« ،نقدش بداد در تلقدیح
درختان و میوهها»« ،حرکت زمین و مرور کوهها به همراه آن»« ،وجود موجودات زنده در کرات آسمانی»« ،گسدتر
جهان و دور شدن کهکشانها از یکدیگر» و «تفاوت خطوط سرانگشتان انسدانها» از جملده مادادیقی هسدتند کده
ّ
مدعیان اعجاز علمی ،بدانها استشهاد میجو یند .مقاله حاضر با بررسی نقادانه هفت نمونه مزبور نشان میدهد کده
ادعای اعجاز علمی در این موارد ،مستلزم عبور از معهودات ذهنی مخاطبان ّاولیه قرآن و نادیده انگاری بستر تاریخی
نزول بوده و به تساهل در پایبندی به ظواهر آیات و ضوابط فهم متن میانجامد.
کلیدواژهها :اعجاز علمی ،تفسیر قرآن ،تفسیر علمی ،تفسیر فراتاریخی ،تفسیر تاریخی.
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ّ
به گفته اهل فن ،اصطالح «اعجاز» بدین معنی است که فرد مدعی منابی از مناصب الهی ،به عنوان

شاهدی بر صدق ادعایش ،کاری خارق قوانین طبیعت کند که دیگران از انجام آن ناتوان باشند (خوئی،
 .) 35قرآن باوران با وجود اجماع بر اعجاز قرآن ،در تعیین وجه اعجاز ،اختالفاتی چند ورزیدهاند .وجه
اعجاز ،خاوصیتی است که وجود در قرآن ،آوردن مثل آن را ممتنع و ناممکن ساخته است .در جهان
اسالم ،پس از سدهها تألیف و صدها سخن پیرامون وجه اعجاز قرآن ،در سده  14و  15هجری ،وجهی
جدید با عنوان «اعجاز علمی قرآن» مطرح شد« .اعجاز علمی» از دل جریانی تفسیری برآمد که با عنوان
«تفسیر علمی» شهرت یافته بود و هواداران آن ،به ارتباط یابی میان قرآن و علم پرداخته و آیات قرآن را بر
وفق دادههای جدید علم تجربی ،تفسیر به رأی میکردند .هواداران این رویکرد ،چون در ارتباط یابیهای
خود ،نکتهای شگفت و عجیب مالحظه میکردند از ماطلح «اعجاز علمی» بهره میجستند .بدینسان
ً
مراد از «علم» در تعبیر «اعجاز علمی» ،صرفا علم تجربی است (نه مطلق علم و دانش).
پرسش از میزان ّ
صحت یا سقم ادعاهای اعجاز علمی ،پرسشی در خور کاو است و در این راستا،
تحقیق حاضر به بررسی هفت نمونه از دعاوی اعجاز علمی قرآن میپردازد .هویداست که ّرد انگارههای

اعجاز علمی ،خللی در معجزه بودن خطاب قدسی قرآن پدید نمیآورد چون قرآن میتواند به وجوه دیگر،
کتابی اعجازین شمرده شود ،چنانکه در کتب «اعجاز القرآن» عالمان سدههای پیشین نیز سخنی از اعجاز
قرآن در حوزه علوم تجربی به میان نیامده است.
به هر تقدیر ،فرایند تفسیر در طول تاریخ اسالم ،با مسائل و نیازهای جامعه اسالمی مرتبط بوده است .در
این راستاّ ،
مفسران کم وبیش طیف مخاطبان خود را در نظر داشتهاند و حاجتهای زمانه ،برانگیزنده و
جهت دهنده به فعالیت های تفسیری ایشان بوده است .تفسیر علمی نیز متأثر از شرایط زمانه و مبتنی بر این
پندار پدید آمد که در دنیای مدرن ،حقایقی واال و برتر ،به مدد دانش تجربی بشر کشف شده است که برای
افزایش کارآمدی دین و به روز شدن گفتمان قرآن پژوهی ،باید آموزههای قرآن را با آن حقایق علمی ،پیوند و
ارتباط دهیم.
به عقیده راقم این سطور ،جریان تفسیر علمی و دعاوی اعجاز علمی ،مبتنی بر مفروضاتی تنقیح ناشده و
ّ
نقد پذیر شکل گرفتهاند .به عنوان نمونه ،محمد هادی معرفت در مقام تقریر مقدمات مبحث اعجاز علمی،
ّ
بیان میدارد که قرآن ،مرحله به مرحله از محدوده زمانی خویش فراتر رفته و دامنه تحدی را گستر داده
است و نه تنها عرب ،بلکه تمامی بشریت را برای ابدیت به هماوردی فراخوانده است (معرفت.)251 ،
ّ
بدینسان وی نمیپذیرد که روی سخن در آیات تحدی تنها با عرب معاصر نزول قرآن بوده باشد (همان).
به باور این قلم ،گرچه تحدی قرآن در دورانهای متأخر از عار نزول نیز قابل نقض شدن نیست اما در مقام
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ّ
فهم آیات تحدی ،باید عرب هم عار رسول خدا را مخاطب مستقیم آن آیات دانست و با در نظر داشتن آن
ّ
مخاطبان مستقیم ،مراد قرآن را در مقام تحدی درک کرد و وجه اعجاز را تشخیص داد .به عقیده سید
مرتضی نیز تحدی قرآن ،بر وفق عادت و عرف عرب در همآورد طلبی واقع شده است (سید مرتضی،
 .)117به عالوه ،اگر به فرض در آیات قرآن ،افراد ناموجود مورد خطاب قرار گرفتهاند ،باید آن خطاب به
زبان مخاطبان باشد ،حال آنکه خالفی نیست که قرآن بر وفق عربی سدههای متأخر سخن نگفته است و
دست کم ،در معنایابی الفاظ قرآن ،معیار و میزان ،عربی عار نزول است .فراتر از این ،مراد قرآن -به عنوان
یک کالم بلیغ و گویا -باید نزد مخاطبان مستقیمش قابل دست یافتن باشد .از این رو قرائنی که در عار
ّ
نزول موجود نبودهاند ،در مقام فهم مراد آیات ،قرائنی فاقد اعتبارند .مدعای این قلم آن نیست که تک تک
مخاطبان مستقیم ،همه آنچه را که در قرآن موجود است میفهمیدهاند بلکه مدعا آن است که اگر مدلولی
ً ّ
برای مخاطبان مستقیم ،امکان فهم نداشته است ،قطعا متکلم بلیغ هم آن را اراده نکرده است .زیرا قرآن ،با
زبان متعارف انسانها و به نحو رسا سخن میگوید و در زبان متعارف ،هدف از سخن گفتن ،انتقال معنا به
مخاطبان است .به تاریح قرآن نیز هیچ پیامبری ،جز به زبان قومش ارسال نشده است« :و ما ارسلنا من
رسول اال بلسان قومه» (ابراهیم )4 :بدینسان چون قرآن را به سان خطابهای بلیغ در نظر گیریم ،خطاب به
افراد ناموجود در زمان نزول ،فاقد معناست و ارتباط فراتاریخی از طریق زبان تاریخمند ،ناممکن جلوه
میکند.
ً
مقدمه نقد پذیر دیگری که معموال موافقان تفسیر و اعجاز علمی بر آن تکیه میکنند ،تفکیک گزارههای
ً
علمی ،به دو قسم فرضیهها و قوانین ثابت شده است .مثال مکارم شیرازی  -به عنوان یکی از موافقان تفسیر
علمی معتدل -بیان میدارد که «اگر از محیط فرضیهها قدم بیرون بگذاریم و در جریان قوانین علمی که با
ّ
دالیل قطعی یا مشاهدات مسلم ثابت شده است ،وارد شویم و داللت آیات قرآن در این امور صریح و
روشن باشد ،چرا از تطبیق این مسائل بر آیات قرآن ،سر باز زنیم؟» (مکارم ،پیام قرآن  .)145 /8 ،حال آنکه
ّ
در علم ،گاه بسیاری از مطالبی که پیشتر قطعی تلقی شدهاند ،امروزه نقض میشوند و چنین نیست که فقط
فرضیهها در معرض ابطال باشند و نظریههای اثبات شده از تعدیل و اصالح و حتی ابطال ماون باشند و
چنین نیست که بتوان به سهولت و سادگی ،مرز فرضیهها را از نظریات ثابت شده جدا کرد .به عالوه ،امکان
تحولی که در علم تجربی جاری است در خود دانش تفسیر نیز جریان دارد و سخن گفتن از تفسیر صریح و
قطعی بدون مقید کردن آن به معلومات وقت مفسر ،نوعی تفسیر ناشناسی است 1.به هر تقدیر ،در باب
ً
مقدمات مبحث اعجاز علمی ،جای سخن فراوان است اما تحقیق حاضر صرفا به نقد هفت نمونه از
ماادیق مفروض اعجاز علمی نظر دارد و بر آن نیست که در مقدمات این بحث ،توقف نماید.
 .1راقم این سطور در مقالهای با عنوان «فرضیهای در باب علت خطاپذیری فهمها از قرآن» در این باره به تفایل سخن گفته است.
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گمراهیا را اراده کند ،سینها را تنگ و سخت میگرداند گویی که میخواهد در آسمان باال رود)...
محمد هادی معرفت در سیاق سخن از اعجاز قرآن ،به این آیه استشهاد جسته و آن را اشاره به «دشواری
ّ
تنفس با افزایش ارتفاع» میشمارد (معرفت .)256 ،به گفته وی این آیه داللت دارد که اگر کسی در
الیههای فوقانی ّ
جو ،فاقد وسیله حفاظتی باشد ،دچار دشواری و تنگی نفس میگردد (همان.)257 ،
ّ ََ
تاعد نف ُسه» را به معنای دشواری نفس کشیدن و تنگی سینه و
خاستگاه استدالل معرفت آن است که وی «
احساس درد و رنج میداند (همان )256-257 ،و از دیگر سو بر آن است که علم امروز به پدیده فشار هوا
در سطح زمین و تناسب آن با فشار درجه خون از داخل بدن که موجب تعادل فشار بیرونی و درونی است،
پی برده است (همان.)256 ،
به عقیده موسوی سبزواری نیز علوم جدید ثابت کردهاند که هنگام باال رفتن به آسمان ،تعادل میان فشار هوا
و فشار داخلی بدن انسان از بین میرود .پس هر مرحلهای که انسان باالتر میرود ،فشار داخلیا افزون
میشود تا آنکه به مرحله مرگ میرسد (سبزواری .)365 /14 ،بدینسان مفسر ما بر آن است که قرآن کریم
ّ
در این آیه ،متذکر امری شده که علم جدید آن را کشف کرده است (همان) .مراغی هم بر آن است که
مفسران گذشته نتوانستند که این آیه و امثال آن را تفسیری روشن کنند چون به ّ
سر آن راه نیافتند تا آنکه علوم
پیشرفت کرد و کشف های جدید رخ داد و در نتیجه آن ،شرح عمق و بیان مراد آیه امکان پذیر شد (مراغی،
.)198 /3
ّ
ّ
ّ
در مقام تبیین «یاعد ُ فی السماء» باید عنایت نمود که قاریان هفتگانه در خوانش آن اختالف ورزیدهاند.
َ َُ
َ
اعد» -به سکون صاد و بدون تشدید  ،-عاصم در روایت ابوبکر « َی ّااعد»– به تشدید صاد و با
ابن کثیر «ی
َّ
َّ
َ
الف -و باقی ایشان «یاعد» -به تشدید صاد و عین  -خواندهاند (ابن مجاهد .)268-269 ،قرائت
َ َُ
اعد» (از ابن کثیر) به صیغه ثالثی مجرد است اما در قرائت ابوبکر از عاصم ،این فعل به باب «تفاعل»
«ی
َ ّ َ
َّ
َّ
ّ
َ
و در قرائت مشهور به باب «تفعل» در آمده است .یعنی «یااعد» در اصل «یتااعد» و «یاعد» در اصل
«یتاعد» بوده است .به گفته راغبُّ « ،
الاعود» به معنای رفتن به مکان بلند است (راغب .)291 ،ابن
خالویه هر سه قرائت را از « ُّ
الاعود» و دارای معنایی واحد تلقی کرده است (ابن خالویه .)106 ،اما به نظر

میرسد که قرائت مشهور – بر خالف دو قرائت دیگر -از طلب کردن باال شدن به آسمان سخن میگوید.
زیرا ،یکی از معانی باب « ّ
تفعل» طلب کردن چیزی است .چنانکه « ّ
تبین» در آیه «اذا ضربتم فی سبیل الله
تسمع» در آیه « ّ
ّ
فتبینوا» (نساء )94 :یعنی طلب بیان و وضوح امر و « ّ
الیس ّمعون الی المال االعلی»...
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ّ
ّ
1
(صافات )8 :یعنی طلب شنیدن .به همین سان« ،یتاعد ُ فی السماء» یعنی باال رفتن در آسمان را طلب
میکند .پس آیه –بر وفق قرائت مشهور -از کسی سخن نمیگوید که در حال باال رفتن در آسمان است بلکه
ً
موضوع سخن ،کسی است که درصدد باالرفتن در آسمان برآمده و طبعا نمیتواند باال رود .بدینسان ،سینه
کافر ،تنگ و سخت است به سان سینه آن کس که میخواهد در آسمان باال رود .اما چرا چنین کسی که
درصدد باالرفتن برآمده ولی نمیتواند باال رود ،سینها

دچار تنگی و سختی میشود؟ چون وی درصدد

انجام کاری برآمده که قابلیت ،زمینه و توانایی انجام آن را ندارد .هویداست که در فضای نزول قرآن ،باال
شدن در آسمان در زمره امور ممتنع و محال بوده است.
بر این اساس ،در آیه  125انعام ،تنگی سینه کافر به تنگی سینه انسانی تشبیه شده است که کاری طاقت
فرسا و نامقدور را بر عهده گرفته است .به گفته فیض کاشانی ،باال رفتن به آسمان ،تمثیل است برای آنچه
که از استطاعت آدمی دور است و توانش در قبال آن به تنگ میآید (فیض .)97 /3 ،مفسرانی چون آلوسی
( )371 /8و قاسمی ( )423 /6نیز بر تمثیلی بودن باال رفتن به آسمان ،انگشت نهادهاند .بدینسان چنانکه
ایمان ،سخت و سنگین

باال رفتن در آسمان برای آدمی سخت و سنگین است ،سینه کافر برای پذیر
است .در نتیجه وی ،از اجابت دعوت ّ
حق ،نات وان است چنانکه از باال رفتن به آسمان ناتوان است و ایمان
آوردن او ممتنع می گردد چنانکه صعود به آسمان ممتنع است .به عالوه ،ممکن است مراد آیه آن باشد که
سینه کافر برای پذیر حق چنان تنگ است که گویی وی برای فرار از ّ
حق ،میخواهد در آسمان باال رود.
گرچه متبادر از ظاهر آیه ،همان وجه پیشین است .یعنی کافر سینها تنگ است به سان کسی که
ّ
می خواهد در آسمان باال رود و این کار از قدرت و تواناییا بیرون است ،در نتیجه به مشقت و حرج
می افتد .بر این اساس ،نهایت داللت آیه آن است که باال رفتن در آسمان مالزم به سختی افتادن و تنگی
ّ
سینه است و از این مطلب« ،دشواری تنفس با افزایش ارتفاع» استفاده نمیشود ،چون تنگی سینه در آیه
مزبور معنایی کنایی دارد .مدعیان اعجاز علمی پنداشتهاند که سینه (صدر) در این موضع ،معنای واقعی
خود را دارد و تنگ شدنش در آسمان به سبب تغییر فشار هواست .حال آنکه گشادگی سینه (شرح صدر) و
تنگی سینه (ضیق صدر) هر دو در آیه  125انعام ،معنایی کنایی دارند .گشادگی سینه ،کنایه از فراهم بودن
آمادگی و قابلیت و تنگی سینه کنایه از فقدان آمادگی و قابلیت است .آیه میگوید هر کس را که خداوند

بخواهد گمراه کند ،2سینها
پذیر دعوت ّ
حق را از او سلب میکند و قابلیتها و تواناییهای او را میستاند .به همان سان که آدمی
را تنگ میگرداند .تنگ گرداندن سینه از سوی خداوند یعنی خدا زمینههای

ّ « .1
الیس ّمعون» در اصل «الیتسمعون» بوده است که تاء در سین ادغدام شدده اسدت« .الیتسدمعون» یعندی طلدب شدنیدن نمیکنندد و گدو
نمیسپارند.
 -2برخی نظیر قرطبی ( )54 /4این آیه را ّرد بر قدریه میشمارند چون گمراه کردن کدافر را بده خددا نسدبت داده اسدت امدا در جبهده مقابدل،
مفسرانی چون طبرسی ( )432 /2قبول ندارند که مراد از «گمراه کردن» جبر انسانها بر گمراهی باشد.
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چون درصدد باال شدن در آسمان برآید ،خود را فاقد زمینه ،قابلیت و توانایی مییابد .از دیگر سو ،دیدیم که
ّ ََ
تاعد نف ُسه» را به دشواری نفس کشیدن
محمد هادی معرفت در سیاق سخن از اعجاز آیه  125انعام« ،
الاعود» و « َّ
معنا کرده است .به گفته راغب نیزَّ « ،
الا َعد» به «عقبه» (گردنه بلند در کوه) گفته میشود و
این دو واژه ،از باب استعاره برای هر امر مشقت آور و سخت استعمال میشوند (راغب )291 ،چنانکه
ُ ُ
ً
ً
ً ّ
«عذابا َص َعدا» (جن )17 :یعنی عذابی سخت و مشقت بار و «سا ِرهقه َصعودا» (مدثر )17 :یعنی گردنهای
ّ
ّ ََ
تاعد نف ُسه» به معنای آن است که
سخت و مشقت بار بر او بار میکنم (همان) .به گفته ابن منظور نیز «
خروج نفسش ،سخت شد َ
(ص ُع َب َم َ
خر ُجه) (ابن منظور .)239 /8 ،با این همه ،به نظر میرسد که مفهوم
اصلی ریشه «صعد» ،رفتن به بلندی است و چون باال رفتن مستلزم سختی و مشقت است ،گاه از مشتقات
این ریشه برای بیان مشقت استفاده شده است و به هر تقدیر ،آیه از « ّ
تاعد فی السماء» سخن میگوید نه
تاعد َن َف ُسه» .بدینسان ظاهر « ّ
« ّ
تاعد فی السماء» یعنی طلب باال شدن در آسمان کرد نه آنکه در آسمان
ّ
به سختی و مشقت افتاد ،گرچه طلب کردن باال شدن در آسمان ،مالزم مشقت و سختی است .به عالوه
ً
ً
فرضا « ّ
تاعد فی السماء» را به معنای باالرفتن توأم با مشقت و یا حتی صرفا به معنای دچار
حتی اگر
سختی و مشقت شدن بدانیم ،باز هم ادعای اعجاز علمی در این موضع وجهی نمییابد .چون بر وفق این
فرض ،آیه از مطلق سختی و مشقت در آسمان سخن میگوید (نه از سختی نفس کشیدن) .و حتی اگر به
ّ
ً
فرض آیه را ناظر به سختی تنفس بدانیم ،باز هم اشارهای ولو بعید به علت علمی آن (مثال برهم خوردن
تعادل فشارهوا و  )...در آیه دیده نمیشود.
ّ
ً
به دیگر بیان ،در زمان نزول قرآن نیز آدمیان از کوههای مرتفع باال میرفتند و طبعا تجربه دشواری تنفس در
ارتفاعات بسیار باال را داشتهاند و این نکتهای نیست که در عار جدید کشف شده باشد .آنچه مکشوف
ّ
ّ
ّ
علم جدید است ،تبیین علت رخ دادن این تنگی تنفس است و آیه از قریب یا بعید در باب علت تنگی
تنفس در ارتفاعات سخنی نگفته است (خواه « ّ
تاعد» به معنای دچار مشقت شدن باشد ،خواه به معنای
طلب باال رفتن باشد و خواه هر دو معنا توأمان لحاظ شوند).
 -2نسبت بسیار دقیق اجزاء پدید آورنده یک گیاه
ّ
«...و أنبتنا فیها من کل شیء موزون» (حجر( )19 :و در آن از هر روییدنی متناسب و سنجیده ،رویاندیم).
به عقیده صاحب تفسیر المنار ،بر وفق علم جدید ،عناصری که یک گیاه از آنها تکوین مییابد و نسبت آن
ً
عناصر با یکدیگر ،مقادیری کامال دقیق و معین دارد ،از این رو لفظ «موزون» در آیه فوق ،از حقیقتی علمی
حکایت میکند که پیش از این عار ،به ذهن بشر خطور نمیکرد (رشیدرضا )176 /1 ،ابوالقاسم خوئی نیز
ً
در مقام تقریر اعجاز قرآن ،به این آیه استشهاد جسته است .به عقیده وی ،علم اخیرا ثابت کرده است که هر
ّ
نوع از انواع نبات ،مرکب از اجزائی است که آن اجزاء وزنی مخاوص دارند و نسبتشان به یکدیگر بسیار
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دقیق است( 1خوئی.)72،
از دیگر سوّ ،
مفسران گذشته نیز تعبیر «موزون» را تبیین کردهاند بی آنکه در فهم آن دچار خلل و نقاانی
باشند .فی المثل فخر رازی ،چهار وجه ذیل را در توضیح «شیء موزون» بر میشمارد:
« )1موزون» به معنی «مقدر شده به مقدار حاجت» است .یعنی خدا به مقداری که مردم احتیاج دارند و از
آن نفع میبرند ،نباتات را در زمین میرویاند.
 )2نباتات به واسطه ترکیب طبایع این جهان آفریده میشوند و زمین ،آب ،هوا ،تأثیر خورشید و ستارگان و
 ...باید به میزان مخاوصی باشد ،تا نباتات پدید آیند .پس «موزون» بودن یک «شیء» یعنی خدا به علم و
حکمتش ،میزان هریک از عوامل دخیل در پیدایش آن را سنجیده است.
« )3موزون» بودن کنایه از دارا بودن تناسب و حسن است.
« )4موزون» یعنی چیزی که میتوان آن را وزن کرد .چنانکه معادن (سنگها ،نمکها و ،)...دانههای
گیاهان و بیشتر میوهها را میتوان وزن کرد (فخر رازی.)148 /7 ،
به باور مفسرانی نظیر طبری ( )21 /14و شوکانی (« )1174 /1موزون» یعنی تقدیر و اندازه گیری شده و
ّ
دارای حد معلوم.
به باور راقم این سط ور ،آیه یاد شده در سیاق احتجاج با مخاطبان مستقیم قرآن و بر کشیدن قدرت و نعمت
الهی به رخ ایشان است و در سیاق احتجاج باید به دانستههای مخاطبان احتجاج نمود نه به امری که
نادانسته است و قرار است توسط آیندگان در آیندهای دور کشف شود .به عالوه ،چگونه میشود آیه بر مطلبی
طی بیش از هزار سال ،هزاران مخاطب ّ
داللت داشته باشد اما ّ
متبحر – از جمله همه مفسران بزرگ -آن را
بخوانند و درنیابند؟ این سنخ زیاده خواهیها و گزافهگوییها در راستای نسبت دادن کشفیات علم تجربی به
قرآن ،موضع «ژوستین» (- )justinعالم مسیحی قرن دوم میالدی -را به یاد میآورد که گفته است «هر
ّ
مطلبی که به درستی توسط دیگران بیان شود ،به ما مسیحیان تعلق دارد» (لین.)14 ،
خالصه آنکه «موزون» به معنی «سنجیده شده و متناسب» است و آیه یاد شده ،از متناسب و سنجیده بودن
روییدنیهای بر آمده از دل زمین سخن میگوید بی آنکه درمقام پیشگویی علمی برای افراد ناموجود در
فضای نزول قرآن باشد.
 -3نقش باد در تلقیح درختان و میوهها
ُ
الر َ
َ
ُ
ً
«و أرسلنا ّ
السماء ماء فأسقیناکموه( »...حجر( )22 :و بادها را حمل کننده
لواقح فأنزلنا ِمن
یاح
ِ
فرستادیم ،پس از آسمان آبی فرود آوردیم و آن را به شما نوشاندیم)...
صاحب تفسیر المنار ،ضمن آنکه بیان مسائل علمی مجهول بر بشر را از وجوه اعجاز قرآن شمرده است ،آیه
 -1متأسفانه نه رشیدرضا و نه خوئی ،هیچ یک سخن خود را به یک منبع معتبر در علم تجربی ارجاع ندادهاند.
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فوق را از ماادیق این وجه معرفی میکند (رشیدرضا.)175 /1 ،
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به عقیده مفسر ما ،آیه  22حجر ،بیانگر «نقش باد در تلقیح درختان و میوهها» است و این مطلبی است که
دانشمندان اروپایی قرنها بعد از نزول قرآن ،بدان پی بردهاند (همان) .ابوالقاسم خوئی نیز در سیاق سخن
از اعجاز قرآن ،به این آیه استشهاد جسته و آن را اشاره به نقش بادها در لقاح درخت و گیاه میشمارد
(خوئی .)72 -73 ،به همین سان ،محمد صادقی تهرانی ،این آیه را دربردارنده مطالبی غیبی میداند که
بشریت در گذشته آن را نمیدانست (صادقی.)392 /15 ،
َ
َ َ
ً
ً
ُ
از دیگر سو ،به گفته راغب ،عرب میگوید «ل ِق َحت الناقه تلقح لقحا و ِلقاحا» تا از باردارشدن شتر ماده
خبر دهد( .راغب )472 ،به گفته ابوالفتوح رازی« ،لواقح» جمع «القح» به معنای آبستن است (ابوالفتوح،
 .)317 /11ابن عاشور ،جایز میداند که «لواقح» جمع «القح» یا جمع « ُم ِلقح» باشد (ابن عاشور/13 ،
 .)30-31به گفته وی «القح» به معنای «شتر باردار» (الناقه الحبلی) است (همان )30 /13 ،و « ُملقح»
یعنی شتر نری که شتر ماده را باردار میکند( 1همان.)31 /13 ،
ابن عاشور در حالی جایز میشمارد که «لواقح» ،جمع « ُملحق» باشد که تاریح دارد آمدن «فواعل» به
ً
عنوان جمع « ُمفعل» (که مذکر است) ،نادر است (همان) .اما طبری ظاهرا روا نمیشمارد که «لواقح»،
جمع « ُملحق» باشد زیرا وی این پرسش را مطرح میکند که با آنکه بادها ،بارور کنندهاند چرا با تعبیر
«لواقح» که بر بارور شدگی داللت دارد ،توصیف شدهاند؟ (طبری.)27 /14 ،
ُ
ابوالفتوح در این باره میگوید «عبدالله مسعود گفت باد هم «القح» باشد و هم «ملقح»« .القح» بود چون
آب برداردُ « ،ملقح» بود چون القا کند بر ابر» (ابوالفتوح.)318 /11 ،
به هر تقدیر ،آیه  22سوره حجر ،در سیاق به تاویر کشیدن فرود آوردن باران از آسمان توسط خداوند است
و آنچه از ظهور آیه ،به ذهن تبادر مییابد آن است که بادها حامالن بارانند و به وقت فرود آمدنش از آسمان،
آبستن و حمل کننده آن هستند .وجه شایسته دیگر آن است که بادها ،حامالن ابرها شمرده شوند .چنانکه به
عقیده شوکانی ،چون بادها ،حامالن ابرها هستند از آنها تعبیر به «لواقح» شده است (شوکانی.)1175 /1 ،
ّ
ّ
َ
الریاح بشرًا َ
ً ً ُ
ّ
لبلد ّمی ٍت
بین یدی
مفسر ما به آیه «و هو الذی ارسل
رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقاال سقناه ٍ
ِ
( »...اعراف( )57 :و اوست آنکه بادها را پیشاپیش رحمت خود فرو فرستاد تا آنکه ابری گرانبار را حمل
ّ
کردند و ما آن را برای سرزمینی مرده برانیم )...استشهاد جسته و میگوید «اقلت» یعنی «حمل کرد».
(همان) به عقیده ابوالفتوح رازی نیز «ریاح لواقح» آن بود که «میغ» را جمع کند تا از او باران زاید و درخت
را باردار کند و آن که ابر بپراگند و برگ ریزد ضد این باشد وآن را «عقیم» خوانند (ابوالفتوح.)317 /11 ،
 -1به گفته تفسیر نمونه نویسان «لواقح ،جمع القح به معنی بارورکننده اس ت و در این جا اشاره به بادهایی است که قطعات ابر را به هم پیوندد
میدهند و آنها را آماده باران میسازند( ».مکارم ،تفسیر نمونه )61 /11 ،اما اگر «لواقح» جمع «القح» باشد ،نمیتواند بده معندای بارورکنندده
باشد بلکه باید جمع « ُملقح» باشد تا این معنا ،صدق کند.
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خالصه آنکه ،با توجه به مقاود آیه که به تاویر کشیدن نزول باران است ،مراد از باردار و حامل بودن
بادها ،حمل باران یا حمل ابرهاست و آیه به «نقش باد در تلقیح درختان و میوهها» ،عنایت و ارتباطی ندارد
و از این رو مدعای مدعیان اعجاز علمی در این موضع ،ناصواب جلوه میکند .به عقیده سید قطب نیز
تفسیر آیه به اینکه بادها ،لقاح را از درختی به درخت دیگر حمل میکنند ،با سیاق آیه همخوانی ندارد بلکه
با توجه به تعبیر «فأنزلنا من السماء ماء فأسقیناکموه» مراد تنها آن است که بادها حامل آب هستند و در این
جمله ،ذکری ولو بعید از زایش گیاهان نیست تا جمله پیش ،به لقاح گیاهان ارتباط یابد (قطب.)198 /5 ،
«تفسیر نمونه» نویسان نیز بدین نکته عنایت ورزیده و بیان داشتهاند که «گرچه بعضی دانشمندان معاصر
خواسته اند این آیه را اشاره به تلقیح گیاهان بوسیله بادها و گرد افشانی بگیرند...ولی نمیتوان آیه فوق را
اشاره به آن دانست .چرا که بعد از این کلمه ،بالفاصله نازل شدن باران از آسمان (آن هم با فاء تفریع) آمده
است که نشان میدهد تلقیح کردن بادها ،مقدمهای برای نزول باران است( ».مکارم ،تفسیر نمونه/11 ،
.)61
 -4حرکت زمین و مرور کوهها به همراه آن
ّ
ّ
«وتری الجبال تحسبها جامده و هی ّ
تمر ّمر السحاب صنع الله الذی اتقن کل شیء انه خبیر بما تفعلون»
(نمل( )88 :و کوهها را میبینی و ثابت میپنداری حال آنکه [پس از شیپور رستاخیز] آنها به سان ابر به
حرکت در میآیند .این کار خدا است که همه چیز را به انجام و فرجام رساند .همانا او بدانچه انجام
میدهید داناست).

ّ
مرجانی» نقل میکند که آیه فوق را صریح در حرکت زمین و مرور کوهها به
جمال الدین قاسمی از «عالمه
همراه آن در عالم کنونی دانسته است (قاسمی )413 /13 ،و این خبر را معجزهای مخاوص پیامبر اسالم
خوانده است (همان .)414 /13 ،ابن عاشور ( )319 /19نیز حرکت زمین را از آیه برداشت نموده و آن را

«معجزه علمی» قرآن میشمارد.
از دیگر سو ،مفسرانی چون طباطبایی ( )403 /15و شوکانی ( )382 /2این آیه را بیانگر یکی از نشانههای
قیامت یعنی حرکت کوهها در آن روز دانستهاند .ابن کثیر نیز مراد از آیه را جابجا شدن کوهها از مکان خود
در روز قیامت شمرده و مراد از تعبیر«صنع الله» را آن می داند که خدا این کار را با قدرت عظیم خود انجام
میدهد (ابن کثیر .)524-525 /4 ،زمخشری با توجه به سیاق ،مراد از «صنع الله» را ثواب دادن و عقاب
ّ
کردن خداوند معرفی میکند (زمخشری .)293 /3 ،وی «الذی اتقن کل شیء» را بدان معنا میداند که
مقابله نیکی با ثواب و بدی با عقاب از جمله استوار سازیهای حکیمانه خداوند است (همان) .به عقیده
فخر رازی نیز چون خدا از اموری خبر داد که جز او کسی قادر بر آن نیست ،بر پا ساختن آنها را از جمله
چیزهایی دانست که او استوار ساخته و بر وفق حکمت و صواب ،پدید آورده است (فخر رازی.)196 /24 ،
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به هر تقدیر مفسرانی چون زمخشری ( ،)293 /3فخر رازی ( ،)196 /24ابن کثیر ( )524-525 /4و
شوکانی ( )382 /2هیچ یک در تفسیر آیه یاد شده ،از داللتش بر حرکت زمین سخنی نگفتهاند.
به باور راقم این سطور نیز سیاق آیات ،موید آن است که این آیه از احوال کوهها در روز رستاخیز خبر
می دهد .زیرا در آیه پیشن ،سخن از دمیده شدن در شیپور رستاخیز و ترس و فزع عمومی خلق در صحنه
ٌّ
قیامت است« :و یوم ُینفخ فی الاور ففزع َمن فی السموات و َمن فی االرض اال من شاء الله و کل اتوه
داخرین» (نمل ) 87 :و در دو آیه پسین نیز سخن از پادا نیک نیکوکاران و جزای بد بدکاران در روز
ُ
رستاخیز است« :من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ امنون و من جاء بالسیئه فک ّبت
وجوههم فی ّالنار ( »...نمل )89-90 :بدینسان به نظر میرسد آیه  88نمل ،از حرکت ابر مانند کوهها در
ً
ً
روز رستاخیز خبر میدهد؛ به سان آیات ذیل« :یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا» (طور)9-10 :
(روزی که آسمان به آمد و شد در آید و کوهها روان گردند« ).ویوم ّ
نسیر الجبال ( »...کهف( ،)47 :و روزی
که کوهها را به حرکت در آوریمّ « ).
وسیرت الجبال ( »...نبأ()20 :و کوهها روان گردند.)...
ّ
ممکن است اشکال شود که جمله «صنع الله الذی اتقن کل شیء» با احوال جهان فعلی تناسب دارد نه با
روز رستاخیز که زمان ویرانی و نابودی است .در پاسخ باید گفت« :صنع الله» یعنی فعل الهی و قیامت با
نشانه هایی چون دمیده شدن در شیپور ،بیمناک شدن موجودات در صحنه محشر و حرکت ابر مانند کوهها،
فعل عجیب و متقن الهی است که با تعبیر «صنع الله» از آن یاد شده است.
همچنین این اشکال میتواند مطرح شود که حرکت کوهها در روز رستاخیز شدید خواهد بود نه ابرمانند.
بنابراین جابجایی و حرکت کوهها در رستاخیز ،در فرض مشاهده شدن ،به وضوح قابل احساس خواهد بود
حال آنکه آیه به دلیل تعبیر «تحسبها جامده» (آن را در جای خود ساکن میپنداری) از حرکتی آرام و کم
وضوح ،سخن میگوید .در پاسخ این اشکال ،میتوان گفت که آیه به حرکت اولیه کوهها پس از دمیده شدن
در شیپور ،اشاره دارد که آرام است و نافی آن نیست که در مراحلی دیگر از رستاخیز ،احوالی دیگر بر کوهها
عارض شود .البته قید «پس از دمیده شدن در شیپور» قیدی زاید است اما با توجه به سیاق آیات ،میتوان آن
را در فهم آیه  88نمل لحاظ کرد.
از دیگر سو ،جمله «انه خبیر بما تفعلون /یفعلون» در پایان آیه  88نمل نیز متناسب با علم الهی به احوال
مجرمان در روز رستاخیز است و تناسبی با آن ندارد که مراد از حرکت کوهها ،حرکتشان در همین نظام فعلی
عالم فرض گردد.
افزون بر این ،در فضای نزول قرآن ،محتمل نبود که مخاطبان از این گزاره که «کوهها به آرامی حرکت
میکنند» به حرکت زمین به دور خود یا به دور خورشید منتقل شوند .زیرا در آن عهد ،سخن گفتن از
حرکت زمین ،حرکت آن را بر روی آب ،به ذهن مخاطب متبادر میساخت .چنانکه ابوالفتوح باور به
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ّ
ّ
حرکت زمین بر روی آب در ابتدای خلقت را از «وهب بن منبه» نقل میکند« :وهب منبه گفت خدای
تعالی زمین بیافرید؛ میجنبید چنان که کشتی باشد بر سر آب» (ابوالفتوح .)17 /12 ،در موضعی دیگر
ابوالفتوح میگوید «زمین بر متن آب بود به مانند آن که کشتی باشد بر سر آب ،میجنبید و آرام
نمیگرفت» (همان)180 /11 ،
به همین سان ،فخر رازی از ابن عباس نقل میکند که «چون خدا زمین را بر روی آب بسط داد ،مانند کشتی
همراه با اهلش منحرف و مضطرب میشد ،پس خدای تعالی آن را با کوههای سنگین ،ثابت نمود تا به
همراه ساکنانش دچار اضطراب و انحراف نشود( ».فخر رازی .)147 /19 ،فخر رازی در موضعی دیگر ،این
نظرگاه را قول مشهور در میان جمهور مفسران معرفی میکند گرچه خود در صحت آن تشکیک میکند
(همان .)8 /20 ،به عقیده آلوسی نیز «وجه مانع شدن کوهها از اضطراب و لرزیدن زمین آن است که زمین
مانند یک کشتی بر روی آب است و کشتی چون در آن اجرام سنگین نباشد به لرزیدن میافتد و با
کوچکترین چیزی ،از سمتی به سمت دیگر منحرف میشود .پس زمین هم اگر بر روی آن ،این کوهها
نباشند ،به لرز میافتد( ».آلوسی.)477 /14 ،
به هر تقدیر ،با توجه به سیاق آیات ،آیه  88نمل ،از حرکت ابر مانند کوهها در روز رستاخیز خبر میدهد بی
آنکه به حرکت زمین و مرور کوهها به همراه آن در عالم کنونی اشارهای داشته باشد.
 -5وجود موجودات زنده در کرات آسمانی
ّ
ّ
«و من آیاته خلق السموات واالرض و ما بث فیهما من دابه و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر» (شوری)29 :
(آفرینش آسمانها و زمین ،از نشانه های اوست و نیز راه روندگانی که در آن دو ،پراکنده ساخت .و او بر
گردآوردنشان ،چون اراده کند ،تواناست).
برخی بر آن شدهاند که آیه فوق از «وجود موجودات زنده در کرات آسمانی» خبر اعجازین داده است .به
عنوان نمونه ،جمال الدین قاسمی ،از نظرگاهی خبر میدهد که بر وفق آن ،مراد از « ّ
دابه» ،فرشتگان نیستند
بلکه حیواناتی به سان حیوانات زمین هستند و بعید نیست که میان آنها حیوان عاقلی شبیه انسان باشد
(قاسمی .)176 /14 ،بر این اساس ،اظهار شگفتی شده است از این که آیه فوق 1320 ،سال قبل بر
حضرت محمد (ص) فرود آمده است و از حقیقتی خبر داده است که امروزه اهل علم با همه کوششهای
طی سه قرن ،تنها به گمان ّ
مستمر خود ّ
(ظن) درباره آن دست یافتهاند (همان .)176-177 /14 ،بدینسان
پنداشتهاند که مفسران کهن حق تفسیر را درباره این سنخ آیات ادا نکردهاند و البته ایشان را در این فقدان
فهم ،معذور شمردهاند [!] (همان.)177 /14 ،
ً
ُ
َ
ُّ
ّ
از دیگر سو ،به گفته اهل لغت ،عرب درباره راه رفتن مورچگان میگوید« :دب النمل ی ِدب دبیبا» (خلیل
بن احمد.)549 /1 ،
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ّ
1
به باور ابن منظور ( ،)206 /5بر هر راه رونده بر زمین« ،دابه» و نیز «دبیب» میگویند .فراتر از این ،خلیل
بن احمد ( )549 /1بر آن است که « ّ
الدابه» بر همه مخلوقات خدا قابل اطالق است2.

طبری ( )39 /25بر وفق نقلی از مجاهد ،ماداق « ّ
دابه» را در آیه  29شوری ،مردم و فرشتگان معرفی
میکند .زمخشری ( )171 /4اطالق لفظ «دابه» بر فرشتگان را جایز میشمارد با فرض اینکه ایشان همراه با
پرواز ،راه رفتنی هم داشته باشند .اما ابن ّ
منیر ( )171 /4این نظرگاه زمخشری را بر نمیتابد .به عقیده وی،

اطالق «الدواب» بر انسان ها از عرف لغت بعید است چه رسد به آنکه بر فرشتگان ،اطالق گردد (همان).
به باور ابن عاشور ( )158 /25نیز بر فرشتگان و ارواح ،لفظ « ّ
الدابه» اطالق نمیشود .به همین سان
طباطبایی ( )58 /18برآن است که اطالق « ّ
الدابه» بر فرشته نامعهود و از این رو ناپذیرفتنی است .مکارم

شیرازی (پیام قرآن  )159 /8 ،در این باره میگوید «این که تاور کنیم منظور از موجودات زنده آسمانها،
ً
کامال اشتباه میباشد چرا که واژه « ّ
دابه» (جنبنده) تنها به معنی موجودات جسمانی است و
فرشتگان است
بر فرشتگان اطالق نمیشود».
از دیگر سو ،به عقیده ابن عاشور ( ،)158 /25پرنده از ماادیقی است که در این آیه اراده شده است زیرا
«الدابه» یعنی آنچه بر زمین راه میرود و پرنده نیز چون بر زمین فرود میآید بر آن راه میرود.
راقم این سطور – به سان نقل طبری از مجاهد -بر آن است که در آیه یاد شده مراد از راه روندگان در زمین،
آدمیان و مراد از راه روندگان در آسمانها ،فرشتگان هستند زیرا تعبیر «و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر» در
پایا ن آیه به جمع و حشر راه روندگان در روز رستاخیز نظر دارد و این با عاقل بودن راه روندگان اشاره شده،
تناسب و همخوانی دارد ،اگرچه در لغت « ّ
دابه» شامل حیوانات هم میشود .اما اینکه برخی ادعا کردهاند،
در عرف اهل زبانّ « ،
دابه» بر فرشته اطالق نمیشود ،محتمل است که این عرف زبانی در زمانی متأخر از
نزول قرآن پدید آمده باشد .و به هر تقدیر ،برخی از اهل لغت نظیر خلیل ،اطالق « ّ
دابه» را بر هر مخلوق و
برخی نظیر مجاهد و زمخشری اطالق آن را بر فرشته جایز شمردهاند ،و در آیاتی نظیر «وکم من ملک فی
السموات( »...نجم ،)26 :آسمانها مسکن فرشتگان معرفی شدهاند .بدینسان بر فهمنده قرآن رواست که
راه روندههای در آسمان ها را فرشتگان بداند .فراتر از این ،تا ماداق معهودی چون فرشته برای راه رونده در
آسمان وجود دارد نمی توان آن را ناظر به موجودات نامعهود دانست .به عالوه ،حتی اگر آیه  29شوری ،به
وجود موجوداتی زنده در کرات آسمانی اشاره داشته باشد که در عار نزول ناشناخته بودهاند ،صرف این
سخن ،خبر اعجازین مکشوف شده در عار اخیر به شمار نمیآید .زیرا قدما هم به سهولت میتوانستند
وجود موجوداتی شبیه انسان را در آسمانها فرض و ّ
تخیل کنند .چنانکه زمخشری ( )171 /4ذیل این آیه
ّ
کل ما علی االرض ّ
دابه و دبیب»
« -1و
ّ
ّ
ّ
« -2کل شیء مما خلق الله یسمی دابه»
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میگوید بعید نیست که خدا در آسمانها حیوانی میآفریند که به سان راه رفتن آدمیان بر زمین ،او هم راه
میرود .افزون بر این ،هرچند امروز علم میگوید «حیات در سایر سیارات و در نزدیکی یک ستاره در
کهکشانی دیگر امکان پذیر است( ».هارویت )529 ،اما تا کنون ،موجود زندهای در آسمانها یافت نشده
است .از این رو ،برخی نظیر احمد ّقبانچی ضمن رد ادعای اعجاز علمی در آیه  29شوری ،از مدعیان
پرسیده اند چه وقت علم جدید ،وجود حیات و موجودات زنده را در سیارات آسمانی ،ثابت کرده است تا
این آیه کشف علمی اعجازین برای قرآن به شمار رود؟ (قبانچی.)118 ،
 -6گسترش جهان و دور شدن کهکشانها از یکدیگر
َ
َّ
َ
َّ َ
لموسعون» (ذاریات( )47 :و آسمانها را با دستان [خود] بنا کردیم و ما گشاده
«والسماء بنیناها ِبأ ٍید ِوإنا ِ
دستیم).
مکارم شیرازی مضمون این آیه را یکی از معجزات علمی قرآن میشمارد (مکارم ،پیام قرآن .)158 /8 ،
خاستگاه استدالل وی آن است که بر وفق علم جدید ،ستارگانی که در یک کهکشان قرار دارند ،به سرعت
از مرکز کهکشان دور میشوند (مکارم ،تفسیر نمونه .)373 /22 ،به عالوه ،کهکشانها نیز به سرعت از هم
دور میشوند (مکارم  ،پیام قرآن .)157 /8 ،
به تعبیر رضایی اصفهانی نیز «جهان در حال گستر

است و کهکشانها از همدیگر دور میشوند»

(رضایی .) 153 /1،بدینسان فرض شده که آیه فوق از این حقیقت علمی تازه مکشوف خبر داده است .البته
رضایی اصفهانی ( )158 /1در این باره محتاطتر عمل میکند .وی گرچه بر آن است که ظاهر آیه ،بیانگر
گستر

آسمانها به صورت مداوم است و این مطلب را راز گویی قرآن میشمارد که با جدیدترین

یافتههای علوم تجربی مطابق است ،اما در پاسخ بدین پرسش که «آیا این تطابق نظریه گستر جهان با آیه
 47ذاریات ،دلیل اعجاز علمی قرآن است؟» بیان میدارد «اگر نظریه گستر جهان به صورت قطع اثبات
شود... ،میتوانیم بگوییم که اعجاز علمی قرآن را اثبات میکند ولی با ّ
توجه به اینکه نظریههای علمی
همیشه پابرجا نیست و احتمال خطا و تغییر در آنها وجود دارد ،پس نمیتوان به طور قطعی نظریه گستر
ّ
جهان را به قرآن نسبت داد و اعجاز علمی آن را نتیجه گرفت بلکه حداکثر میتوان گفت ظاهر قرآن
(ذاریات )47 :با نظریه گستر جهان هماهنگی دارد و تا وقتی این نظریه پا بر جاست ،میتواند یکی از
معانی و تفسیرهای آیه به شمار آید( ».رضایی اصفهانی )158 /1 ،در مقام نقد باید گفت ماحال سخن
مزبور آ ن است که اگر این نظریه درست باشد ،قرآن آن را گفته است و دلیل بر اعجاز قرآن است ،اما اگر
مبرا و ّ
خطا باشد قرآن آن را نگفته است و دامن قرآن از آن ّ
منزه است .بدینسان در ارتباط یابی میان قرآن
وعلم ،قرآن فقط در سود شریک است و در نقاان و زیان سهیم نمیشود .حال آنکه اگر قرآن بر مطلبی
داللت دارد در حدی که آن را دلیل اعجاز میشماریم ،در فرض خطا در آمدنش ،نمیتوان داللت قرآن را
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بر آن گزاره ،انکار کرد .انکار داللت تنها در فرضی رواست که از آغاز چنین داللتی وجود نداشته و به خطا
ادعا شده باشد .به هر تقدیر ،نویسنده مزبور باید موضع خود را معین کند که آیا آیه آن داللت ادعا شده را
دارد و یا آنکه ندارد .اینکه اگر درست درآید ،داللت دارد و اگر خطا درآید ،داللت ندارد ،بیشتر به طنز شبیه
است تا سخنی برخاسته از ضوابط علمی.
از دیگر سو ،طبری« ،الموسع» را در آیه  47ذاریات به معنای «ذو سعه» (صاحب توانایی و قدرت) میداند
ّ
متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره»( 1بقره ،)236 :که در آن نیز «الموسع» را به
به سان آیه «و

« ّ
القوی» (دارای قدرت) معنا میکند (طبری .)12 /27 ،به همین سان ،زمخشری (« )306 /4الوسع» را به
«الطاقه» (توانایی) و «موسعون» را به «قادرون» معنا میکند .به گفته ابن عاشور ( )36 /27نیز «الموسع»
اسم فاعل از «أوسع» به معنای «ذو ُوسع» یعنی دارای قدرت است .بدینسان آیه  47ذاریات از توانمندی،
گشاده دستی و غنای الهی در خلقت آسمانها خبر میدهد بی آنکه بر نظریه گستر

جهان  -که نزد

مخاطبان مستقیم ،نامعهود و غیر قابل فهم بوده است ،-داللتی داشته باشد.
 -7تفاوت خطوط سرانگشتان انسانها
ّ
«بلی قادرین علی أن ّ
نسوی بنانه» (قیامه( )4 :آری قادریم که سرانگشتانش را مرتب سازیم).
آیه فوق در سیاق سخن از روز رستاخیز است و به باز آفرینی انگشتان یا سر انگشتان آدمی در آن روز اشاره
دارد .به گفته ابن عاشور (« )316 /29البنان» جمع «البنانه» به معنی انگشتان دست و پا یا سرانگشتان
دست و پاست .مکارم شیرازی در مقام تبیین اعجاز علمی قرآن ،بدین آیه استشهاد جسته است .به عقیده
وی ،آیه میتواند اشاره به کشف مهمی باشد که در عار ما نسبت به خطوط سرانگشتان پدید آمده است
(مکارم  ،پیام قرآن  )187 /8 ،یعنی خطوط سرانگشت هر انسانی با دیگر انسانها متفاوت است.
از دیگر سو ،به عقیده طبری« ،البنان» ،انگشتان دست و پاست و تسویه آنها بدان معناست که آنها را
شیء واحدی قرار دهند مانند ّ
سم شتر یا االغ ،اما خدا میان انگشتان آدمی را جدا ساخته است (طبری/29 ،
 .)208وی در تأیید این قول ،روایاتی را از ابن عباس ،عکرمه ،مجاهد و قتاده نقل میکند (همان/29 ،
ّ
 .)208-209شوکانی ( )1126 /2نظرگاه مزبور را قول جمهور مفسران تلقی میکند .مقاتل بن سلیمان (/3
 )421نیز آیه را بر وفق همین نظرگاه تفسیر کرده و آن را نازل شده درباره «عدی بن ربیعه» و «اخنس بن
شریق» شمرده است .به عقیده راقم این سطور ،به دلیل آیه دوم سوره قیامت یعنی «أیحسب االنسان أن لن
نجمع عظامه» (آیا آدمی میپندارد که ما استخوانهای او را گرد نخواهیم آورد؟) ناظر دانستن آیه سوم ،به
باز آفرینی انگشتان یا سر انگشتان آدمی در روز رستاخیز ،راجح است .اما وجه ذکر انگشتان از میان همه

« -1و ایشان [ :زنان طالق داده شده فاقد مهریه تعیین شده] را بهره مند سازید؛ بر گشاده دست به میزان توانش و بر تنگدست به میدزان تدوانش
[واجب است»].
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اعضاء بدن ،کوچکی و ظرافت آنهاست و آیه از بیان اینکه سرانگشتان انسانها شبیه یکدیگر است یا
متفاوت ،ساکت است و با هر دو فرض قابل جمع است .هویداست که اگر آیه بر تفاوت سرانگشتان داللت
ً
داشت ،در فرض آنکه در عالم واقع چنین نبود ،صدق آیه مخدو میگشت .حال آنکه اگر فرضا
سرانگشتان آدمیان شبیه یکدیگر نباشد ،باز هم این آیه صادق است و مدلولش مخدو

نمیشود .چون

خدا قادر است در قیامت سرانگشتان آدمیان را به نیکی باز آفرینی کند .از اینکه در فرض همسانی
سرانگشتان آدمیان ،صدق مدلول آیه مخدو

نمیشود ،میتوان نتیجه گرفت که داللت بر تفاوت سر

انگشتان در آن وجود ندارد.
نتیجهگیری
مدعیان اعجاز علمی قرآن ،در مقام درک یک ارتباط دو جانبه (متکلم -مخاطب) فقط بر یک جانب آن
ّ
یعنی متکلم انگشت مینهند و مخاطب تاریخمند را از صحنه حذف میکنند و بدینسان نادانسته بر آن
میشوند که یک خطاب زبانی ،با انسانهایی سخن میگوید که در زمان خطاب ،ناموجود هستند .حال آن
ّ
که زبان انسانی ،نمیتواند از تاریخ و زمان و مکان ّ
مبرا باشد .بدینسان از حیث کلی ،ادعاهای اعجاز علمی
قرآن ،با ترویج نگاهی غیر تاریخی ،ضوابط اولیه فهم خطاب در بستر تاریخیا

را نقض میکنند .از

حیث جزئی و ماداقی نیز ،در هفت نمونه بررسی شده در مقاله حاضر ،مالحظه شد که خاستگاه ادعای
اعجاز علمی ،تساهل در پایبندی به ظواهر آیات و نادیده انگاری وجوه و احتماالت تفسیری بوده است .به
ّ
واقع ،ادعای اعجاز در هفت نمونه مزبور ،فقط در فرضی قابل دفاع است که ضوابط و دقتهای علمی
نادیده انگاشته شوند و نوعی ساده انگاری و عاطفه مداری مذهبی حاکم گردد .از این رو ،راجح آن است
که وجه واقعی ا عجاز قرآن از میان عوامل و وجوه دیگر جستجو شود تا دعوی اعجاز بر مبانی و ماادیقی
متقنتر ّمتکی گردد.
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