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  علم و قرآنعلم و قرآن

  

  احمد دالّلپروفسور : نويسنده

  دكتر محمد جواد اسكندر لو: هترجم

 محمدعلي رضائي اصفهانيدكتر :  و نقدبررسي

 

  چكيده

  »علم و قرآن«مقاله 
 )Science and the Qoran(  

يدن را  المعارف قرآن الدائرةدر 
ل«  به )Ahmad Dallal(»1احمد دال

رنده آورده است و در بردا نگارش در
قرآن و «گزارشي از تاريخچه مباحث 

و ارائه رويكردهاي قديمي و » علم
وي نظرات . جديد به اين مبحث است

                                                      

  :ونيك پست الكتر. 1

 asd6@georgetown.edu  
  

 غزالي، فخررازي، ،ابوريحان بيروني
كند  را گزارش مي... قرطبي، نيشابوري و

انگاري  پندارد اين مفسران به جدا و مي
سپس . قرآن و علم معتقد بودند
ر آبادي، ِسديدگاههاي سيد جمال اسد

سيد احمد خان هندي، طنطاوي، موريس 
كند  را بيان مي... بوكاي، عزالدين داني و

كه به طرح سازگاري قرآن و علم يا 
پردازيهاي  اعجازهاي علمي و نظريه

اند يا قرآن را منبع  علمي قرآني پرداخته
معرفت و در برخي موارد داور نهايي 

در پايان به رويكرد . اند معرفي كرده
رخي مثل سيد حسين نصر اشاره ب
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كند كه مباني فرافيزيكي و اسالمي  مي
علم و علوم حاوي قداست و مبتني بر 
يگانگي معرفت را مطرح و بر نقد 

  .كنند مي معرفت شناسي علم جديد تاكيد
ناقد مقاله نيز به ارزيابي مقاله و منابع 

گزارش معتقد است آن پرداخته و 
 سپس. تاريخي مقاله ناقص است

برداشت نويسنده از شيوه مفسران 
را به ) جداانگاري قرآن و علم(قديمي 

 .چالش كشيده و مخدوش دانسته است
اقسام تفسير علمي و معيارهاي آن را 
يادآوري و مباحث نويسنده در مورد 
رويكردهاي جديد به قرآن و علم را 

همچنين با دفاع از . بررسي كرده است
ازيهاي پرد اعجاز علمي قرآن و نظريه

علمي آن و مبحث تاثير قرآن در مباني 
دهي به علوم و  علوم انسان و هدف

پيامدهاي سياسي، اجتماعي آنها را مطرح 
و غفلتهاي نويسنده در اين موارد را 

  .يادآوري كرده است
قرآن، علم، علوم : واژگان كليدي

طبيعي، علوم انساني، اعجاز علمي، 
  . المعارف اليدندائرةتفسير علمي، 

  مقدمه

 المعارف دائرةدر » احمد دالل«آقاي 
  يدنقرآن ال

( Encyelopaeedia of the Quran, 

Leiden, Brill ) 
» علم و قرآن«اي با عنوان   مقاله

 )Science and the Quran (نوشته است 
كه حاوي مطالبي در مورد رابطه قرآن و 

 چون اين مقاله را دكتر .علم است
ه كرده محمدجواد اسكندرلو، ترجم

بودند، به برخي اصالحات جزئي با 
مشورت مترجم، بسنده كرديم و به 

  .بررسي محتواي آن پرداختيم

  :نامه زندگي

پروفسور، استاد مطالعات احمد دالل، 
عربي و اسالمي و مسئول دپارتمان عربي 
 دانشگاه جورج تاون واشنگتن دي سي

  .است
  :1آثار علميبرخي 
شريعت از صدر اسالم، : كتاب

تعديل حيات االفالك، پاسخ به دانش 
  ستاره شناسي يونان

  : مقاالت

                                                      

  : منبع. 1
http://contact.georgetown.edu/ind

ex.cfm?Action=View&NetID=asd6 
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مناقشات يمن در مورد وضعيت غير  
  مسلمانان در فقه اسالمي

  Yemeni Debates on the Status 

of Non-Muslims in Islamic Law 

 ي اسالمي مباني و اهداف انديشه

The Origins and Objectives of 

Islamic Revivalist Thought, 1750-

1850  

  هاي اسالمي رابطه علم وديننمونه
 Islamic Paradigms for the 

Relationship Between Science 

and Religion ." 
دائرة . علوم، طب و تكنولوژي

   المعارف اسالم آكسفورد

 Science, Medicine and 

Technology  

  علم و قرآنمتن مقاله 

 442 حدود :م ()1(يابوريحان بيرون
رين ت كه از معروفت)  م1050 ،ق .  ه

 در ،دانشمندان مسلمان دوران قديم است
شناسي هند،  بررسي خود از تاريخ مردم

فصلي را دربارة هيأت نجوم آسمانها و 
ات منجمين هندي يزمين براساس نظر

د كه در آن به مقايسة مفصلي كن آغاز مي
ميان مسائل ضروري فرهنگي مسلمان با 

  .پردازد ستان ميعلوم هندو
بيروني معتقد است كه ديدگاه 

اي متفاوت با  ن هندي به شيوهامنجم

شناس مسلمان،   دانشمندان ستارهآراي
تغيير و تحول يافته است و اين بدان 
عّلت است كه قرآن برخالف كتب 
آسماني نازل شده قبل از خود، دربارة 

يا هر نوع ] شناسي ستاره[اين موضوع 
 صريح و قطعي يرنظردانش ديگر اظها
كه به منظور ايجاد ) 2(نكرده است

هماهنگي نظر قرآن با ديدگاههاي 
 شدة ديگر، مستلزم تفاسير آشفته هشناخت
بيروني، تحقيق، (ثبات گردد  و بي
  ).219 ص

قرآن از اموري كه : افزايد وي مي
مربوط به اختالفات بيهوده همچون 

) 3(گويد شود، سخن نمي تاريخ مي
مطمئناً ).  مدخل تاريخ و قرآن: بهك،.ر(

اسالم از كساني لطمه خورده است كه 
 اما بسياري از ،اند ادعاي مسلماني كرده

هاي اديان پيشين را حفظ نموده و  آموزه
ها بخشي از  اند اين آموزه مدعي شده

عنوان نمونه  به. استنظريات اسالم 
را مثال زد كه ديدگاه » ها مانوي«توان  مي

 و نظراتشان دربارة آسمانها مذهبي خود
اند  را به غلط به اسالم منسوب نموده

طبق نظر ). 220بيروني، تحقيق، ص (
ي به مبيروني، اين انتساب نظرات عل

 منابع غيراسالمي ادعاهايقرآن، 
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 بر عكس، تمام كتب ديني و )4(.است
منقول از هنديان در واقع از هيأت و 

د گوين اي سخن مي گونهه تركيب جهان ب
عنوان  ن آنها بهاكه با آنچه براي منجم
 ، در تضاد است،حقيقت آشكار گرديده

تأييد روايات منجمان هندي براي اما 
وانمود  ، جز اينكهاي نيافتند چاره ديني

شناسي  كنند نسبت به نظريات ستاره
 حتي هنگامي ؛اينگونه كتابها ايمان دارند
با . بردند ميكه به نادرستي آنها پي 

 زمان، نظريات درست گذشت
شناسي با نظرياتي كه از قبل در  ستاره

كتب ديني مطرح شده بود آميخته گرديد 
و موجب شده وقتي انسان به نجوم 

نگرد دچار خلط و ابهام شود  هنديان مي
 رك،؛ 220 ـ 221بيروني، تحقيق، ص (
 ششم در مورد مثال اخير در شمارهبه 

 زمينة خلط و ابهام مذكور ـ در اين
 پرمورد، يك نقشة هندي از جهان كه 
است از مطالب نادرست برگرفته از 

هاي مربوط به اسكندر يوناني و  افسانه
نيز برخي از مطالب قرآني دربارة زندگي 

خرافات و : به اسكندرك، .ر: ذوالقرنين
  ).قرآن ها در افسانه

ا با ه مذهبي هنديآرايگرچه همه 
اسي شن ديدگاههاي مربوط به دانش ستاره

 ادعاهاي تعارض ميان ؛متضاد نيست
شناسي موجب  ديني و علم ستاره

علّتي  شناسي هند گرديد و تضعيف ستاره
براي ضعفها و اشتباهات آنان محسوب 

بيروني در مقام سنجش ميان . شود مي
تعارض دين و علم با ديدگاه روايي 

دارد كه اين   اظهار مي،نجوم اسالمي
گرچه (عيب و نقص است  بيديدگاه 

دين و علم احتماالً در دوران قديم اسالم 
 به مدخل ك،.ر .اند تداخلي با هم نداشته

 چهارم و شماره اين مطلب در .قبله
 به منظور ارائه .پنجم توصيف شده است

و (اي از يك نوع رابطة تكميلي  نمونه
ميان دين و علم كه تاريخ آن به ) متممي

 :به ك،.رگردد،  قرون اوليه اسالم بر مي
مدخل كتاب آسماني و قرآن؛ مدخل 

بنابراين طبق نظر ). الهيات و قرآن
بيروني، قرآن نه در كار علم مداخله 

 نه متناقض با حوزة علم سخن ،كند مي
  .گويد  مي

) 5( بيروني،ي از آرابا چشم پوشي
مباحث اسالمي معاصر دربارة قرآن و 

 فراوان در هاي است از اظهار نظرپرعلم 
اين رابطة . ة بين اين دومورد رابط

هاي گوناگوني تعبير و  مفروض به شيوه
ترين آنها  توجيه شده است كه رايج
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تالشهايي است كه به منظور تبليغ جنبة 
 علوم جديد صورت راهوحياني قرآن از 
  .گرفته است

اين تالشها شامل فعاليتهاي 
 ايجاد : از قبيل،شود اي مي گسترده

 مؤسسات، برگزاري نشستها و
همايشهاي علمي، تأليف كتب و مقاالت، 

 تبليغ ايدة ايو استفاده از اينترنت بر
 : بهك،.ر(معجزات علمي قرآن 

العاده،  مدخلهاي معجزات، امور خارق
  ).تفسير قرآن در دورة مدرن و معاصر

عنوان مثال، يك شبكه تحقيقاتي   به
اخيراً فهرستي در حدود دو ميليون 

الم و علم تحقيق و پژوهش دربارة اس
ارائه داده بود كه بيشتر آنها بيانگر اين 

گويي قرآن نسبت  مطلب هستند كه پيش
به بسياري از تئوريها و حقايق علوم 

اي و آسماني  جديد دليل ماهيت معجزه
مظفر اقبال، اسالم و (بودن قرآن است 
 : بهك،.ر؛ 38 و 15علوم جديد، ص 

  ).ناپذيري، وحي و الهام مدخل تقليد
آراء بخشي از اعتقادات عامه اين 

 ولي در آثار و ،شود مردم تلّقي نمي
انديشمندان و روشنفكران   تأليفات

. مسلمان معاصر انعكاس يافته است
نمونة آشكاري از رواج اين ديدگاه، 

تشكيل جامعه جهاني مسلمانان در مكه 
 است كه انجمن 1980در اواخر سال 

بررسي معجزات علمي قرآن و سّنت را 
 : بهك،.راحاديث نبوي؛ (به وجود آورد 

اين ). مدخلهاي سّنت؛ حديث و قرآن
انجمن از آن زمان تاكنون همايشهاي 

برگذار نموده و از المللي فراواني  بين
لمي گوناگوني حمايت كرده فعاليتهاي ع

است و همه اينها به منظور كشف و 
 بين علم و قرآن انجام گرفته  اثبات رابطة

 اخير اين هاي نشستي ازكيدر ) 6(.است
هاي  انجمن در قاهره، آنچنان كه رسانه

مسلمانان به گروهي گزارش نمودند، 
 كه آن دسته از حقايق زياد شدتوصية 

اند را  علمي كه در آيات قرآن تأييد شده
 اخيراً . و استفاده نمايندبگيرندبه كار 

علم جديد توانسته است نسبت به 
اسالم، نوعي برداشتهاي نادرست رايج از 

 اين  وترميم و اصالح را كشف نمايد
اسالم دين علم «كنند كه  حقايق اثبات مي

انجمن، آقاي اين رياست وقت . »است
دارد كه درست  زغلول النّجار اظهار مي

پيش از آنكه بشر وارد عصر اكتشافات 
ترين ابزار  علمي شد و داراي دقيق

تحقيقات علمي گرديد و انبوهي از 
د، كرن سراسر جهان را بسيج پژوهشگرا
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در آن هنگام بود كه ما تازه معناي اين 
سخن خداي متعال را فهميدم كه 

» ِلُكلِّ نَباٍ مستَقَرٌّ وسوف تَعَلمونَ«: فرمايد مي
براي هر خبري هنگام  )67: انعام(
است و آن موقع آن را خواهيد ] وقوع[

   .فهميد
اين آيه طبق نظر آقاي نجار به 

قايق علمي مطرح شده در قرآن اشاره ح
دارد كه پس از گذشت قرنها از نزول 

و « در عصر جديد كشف ،قرآن
انديشمندان جهان را   دانشمندان و

الشّرق األوسط، (» شگفت زده كرده است
  ). سپتامپر5، 2003
 نظر او معجزات علمي قرآن يگانه به
 با آن  كه مسلمانان معاصراند اي اسلحه
از قرآن دفاع كنند و يگانه زبان توانند  مي
گري  كننده در اين عصر علم و مادي قانع
  .) سپتامبر23 م، 2003همان،  (.است

 در واقع رابطة  ـرويكرد قرآن به علم
سادگي قابل تشخيص نيست   به ـاين دو

و اختالف ديدگاههاي اسالمي جديد و 
 ك،.ر(بار اساسي است در اين درگذشته 
 سنّتي دربارة  آموزش انضباطي:به

توان  به اطمينان مي). مطالعات قرآني
گفت تقريباً همه منابع قديم و جديد 
موافق اين مطلب هستند كه قرآن 

تجويز و  تحصيل علم و معرفت علمي را
نمايد و افراد را به تدبر  حّتي تشويق مي
عنوان آيات  هاي طبيعي به كردن در پديده

كند  هاي آفرينش الهي توصيه مي و نشانه
 مدخل ؛المعارفة همين دائر:به ك،.ر(

ها، تأمل و  عنوان آيات و نشانه طبيعت به
در واقع يك ). تدبر، علم و فراگيري

بررسي از فرهنگ مادي پديد آمده در 
 مدخل فرهنگ : بهك،.ر(جهان اسالم 
انبوهي از ابزار علمي را ) مادي و قرآن
هاي  سازد كه شواهد و نمونه آشكار مي
 ك،.ر(اند  ده از قرآن را ثبت كردهنقل ش
همچنين بيشتر ). 3 و 1هاي  شماره :به

كنند كه پرداختن به  بحث مي منابع از اين
 ارزشمند ديني است و به يك  كاردانش
توان ادعا نمود كه وظيفة همگاني  معنا مي

 درعين حال. امت اسالمي است
 انجام گرفته دربارة قرآن و هاي همناظر
تر از   كه آراء مهماين استگوياي علوم 

اين مناظرات . اين ديدگاه همگاني است
توان در  را بيش از هر جاي ديگر مي

تفاسير قرآن و در چند تأليف ديگر دنبال 
هاي خاصي از  نمود كه در آنها استفاده

ي كه يك يقرآن ترويج شده يا در جاها
چارچوب قرآني و فلسفة علم مورد 

. ستا  رفتهاستناد و استشهاد قرار گ
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بنابراين، نقطة آغازين مطالعات قرآن و 
 ون چ)7(،علم، خود قرآن نيست

گونه كه خواهيد ديد، در تفسير  همان
آياتي كه احتماالً مربوط به علوم يا 

شوند، اختالفات  هاي طبيعي مي پديده
به همين دليل . قابل توجهي وجود دارد

 يك موضع بكوشيمشايسته نيست 
رة علم، تعيين نمائيم، خاص قرآني دربا

اي كه  بلكه مؤثّرتر اين است كه به شيوه
 در آن رابطه علم و قرآن از سوي

انديشمندان مختلف مسلمان تبيين شده  
هر چند  ميزان نگاهي بيفكنيم است 

آن منبع . باشداعتبار نظرات آنان متفاوت 
اصلي كه الگوهاي قرآني دربارة علم در 

تفاسير قرآني  نوع ،آن آشكارا بيان شده
 : بهك،.رتفسير، جمع آن تفاسير؛  (است

مدخل تفسير قرآن در دوران قديم و 
بيشتر آنچه كه آنان در ). قرون وسطي

مورد مباني خود در زمينة متن 
ورزند  تغييرناپذير قرآن بر آن تأكيد مي

اين است كه آثار تفسيري، ذخاير 
 است فرهنگي هاي هاي از مناظر گسترده

ي رايج در زمانها و مكانهاي و ديدگاهها
هدف ما، . نمايد آنها را منعكس مي

 يك الگو يا تصوير ثابت معرفيجاي  به
قرآني دربارة علم بايد اين باشد كه 

تكامل گفتمان اسالمي راجع به قرآن 
 و به عواملي )8(كنيموعلم را رديابي 
 كه موجب تحّقق كنيماستناد و استشهاد 

  .دان اين جريان تكاملي شده
آثار تفسيري قرآن مربوط به دوران 
قديم مشتمل بر مطالب فراواني است كه 

اما امروزه . اند داراي مفاد و اهميت علمي
علم  رغم اهميتي كه نسبت به قرآن وبه 

 هنوز اين ،در جهان معاصر قائل هستند
جنبة تفسيري توجه عالمانة چنداني را 

توان  به طور كلي مي.  نكرده استجذب
ت كه يك دليل ممكن براي اين گف
توجهي اين است كه اين مطالب  بي

به اند كه بتوان   به آن حد رسيدهقديمي
 آنها را تفسير علمي قرآن طور منطقي

 خودشان را چنين قديميمفسران . ناميد
اند كه با عمليات تفسيري  ارائه ننموده
  . باشندرويارو شدهدرگير و 

قرون [اني اقليتي از عالمان دوران مي
   ه505 :م(بويژه ابوحامد غزالي ] وسطي

 :م(الدين سيوطي  و جالل) م1111ق و .
 معتقدند كه قرآن  )م1505ق و  .   ه911

جمله از  ،منبع جامع معرفت است
 ـ 2/464ذهبي، مفسرون، (معرفت علمي 

454.(  
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مباني نظرات غزالي و سيوطي چنين 
  :آياتي از قرآن است

» ءٍ يك اْلِكتَاب تِبياناً ِلكُلِّ َشيوَنزَّْلنَا عَل«
قابل ذكر است كه آيه چنين ). 89 /نحل(

ويوم نَبعثُ ِفي ُكلِّ أُمةٍ «: شود آغاز مي
شَِهيداً علَيِهم مِنْ أَنُفِسِهم وِجْئنَا ِبك َشِهيداً 

 مدخل گواهي و : بهك،.ر(»  هؤُالَءِ علَى
 پس از هيآ) شهادت و مدخل روز قيامت

 ادامه »بيانگر همه چيز « توصيف كتاب به
»  ِلْلمسِلمِينَ وبشْرَى وهدى ورحمةً«: دهد مي
 مدخلهاي خطا، گمراهي، : بهك،.ر(

بنابراين احتماالً ). رحمت، و بشارت
استناد به اين آيه براي بيان معرفت، به 

شود كه  آن شناخت و معرفتي مربوط مي
 رستاخيز و سرنوشت بيانگر حوادث روز

 مدخلهاي : بهك،.ر() 9(باشد مؤمنان مي
ايمان و كفر، پاداش و كيفر، معادشناسي؛ 

رغم ادعاي غزالي و به ). اعتقاد و باور
اند در  كدام موفّق نشده سيوطي هيچ

مند و  قالب يك كار تفسيري نظام
، متن قرآن را مرتبط با علم تبيين پيراسته
قي دالّ بر اينكه به عالوه، مصادي. نمايند

اين دو نفر يا مفسراني ديگر در آن 
خاطر شناختشان از قرآن    به،موارد

مدعي اعتبار و حجيت در موضوعات 
 شايد .، وجود نداردعلمي شده باشند

نكردن به ترين دليل براي تصريح  مهم
يك الگو و تصوير قرآني راجع به علم 

 مدرن اين بود كه هيچ پيش ازدر دوران 
نبود  چنين تصريحي در بهزي نيا

 مخالف دربارة فرهنگ برتر علم ادعاهاي
 نهضت همراهو نگرش ايدئولوژيك كه 

اقبال، اسالم و  ()10(.بودن ،علم جديد
  ).30علم جديد، ص 

مطمئناً موضوعات علمي در بسياري 
از آثار تفسيري قرآن مربوط به قرون 

 ليكن رويكرد ،مياني مطرح شده است
منابع اساساً با رويكرد آنها در اين 

كاربرد . باشد مفسران معاصر متفاوت مي
عنوان   معاصر برخي از آياتي كه نوعاً به

به آنها استناد شده، در ذيل   آيات علمي
 اما ابتدا من ،مقاله بحث خواهد شد

ي را كه در تفاسير قديم به اين يمعنا
 بررسي خواهم ،اند آيات منتسب نموده

ردي كه در آنها چنين  از قبيل موا؛كرد
نام آثار عالماني    بهبيشترمباحث علمي 

ق و  .   ه583 :م(مانند زمخشري 
 .   ه606 :م(و فخرالدين رازي ) م1144
  .اعالم شده است) م1210ق و 

هايي از گفتمان علمي در  نمونه
تفاسير قرآني قديم با انواع ديگري از 
مباحثي كه ارتباطي با علم ندارند، آميخته 
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مفسران قرآن از آنچه . اند دهش
دهندة تأكيد موضوعي ويژة قرآن  تشكيل
اند و آنان  برداشت مستقلي داشته بوده

 مباحث گستردة  ـ نه هميشهـاغلب 
خود دربارة موضوعات خاص را در اين 

  براياز اين رو. اند چارچوب ارائه نموده
نمونه فخر رازي در تفسيري كه از آية 

 چهار ،ئه داده سورة اعراف ارا54
موضوع را به طور دقيق مطرح كرده 

موضوعاتي كه مباحث مختلفي از است؛ 
الزم به . زند قرآن بر محور آنها دور مي

ذكر است كه آية مزبور، به نظام طبيعي 
  :جهان مربوط است

در واقع پروردگار شما، خدايي «
است كه آسمانها و زمين را در شش روز 

: ك.ر (ختآفريد؛ سپس بر ت] و دوره[
مدخل عرش الهي و مدخل انسان 

تسّلط يافت؛ و ) تدبير هستي ()انگاري
پوشاند، در حالي كه  روز را به شب مي
مدخل شب : ك.ر (طلبد؛ شتابان آن را مي

 و خورشيد و ماه و ستارگان را )و روز
ان او رام مدر حالي كه به فر) آفريد(

آگاه باشيد كه آفرينش و فرمان . اند شده
، تنها براي اوست؛ ) جهانتدبير(

است خدايي كه ) و پايدار(خجسته 
  .»پروردگار جهانيان است

 بحث ورود بهاز فخر رازي پيش 
مفصل از اين آيه، چهار موضوع بسيار 

يگانگي : سازد مهم قرآني را مطرح مي
 مدخل خدا و صفات : بهك،.ر(خداوند 

 مدخل انبياء و : بهك،.ر(، نبوت )او
پايان ، و قدرت )همان(، معاد )نبوت
 مدخل قدرت و : بهك،.ر( خدا ناپذير
 ديگري كه به تقدير و هلئيا مس) عجز

رازي، تفسير، (سرنوشت مربوط است 
 : بهك،.ر به بعد، همچنين 14/96

؛ مدخل 809 ـ 1/811ابوحيان، نحر، 
؛ تمام موضوعات ديگر )اختيار و تقدير

از جمله موضوعات مربوط به اين آيه، 
له اساسي را ئ يكي از چهار مسيتدر نها
  .دهند قرار ميتأكيد مورد 

له مورد ئبه شرح مساي  به گونهرازي 
ظاهر در دهد كه آيه را كه  بحث ادامه مي
 به اي ه گونه ب،له نداردئارتباطي با آن مس

نمايد  مييگانگي خدا و قدرت او مرتبط 
و سپس فهرستي از چند تفسير مؤيد اين 

 انسان بايد بحث. دهد ربط را ارائه مي
اندازة  كند از اينكه آسمانها و زمين به 

 حال آنكه طبيعت ،اند خاصي آفريده شده
  آنها مانع از اين احتمال نيست كه داراي

 اين .تر باشند تر يا بزرگ اي كوچك اندازه
با دهد كه يك آفرينندة  مطلب نشان مي
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اندازة    اينبه آنها است اراده خواسته
 از .اي ديگر را اندازه   نه؛هدخاص را بد

 اثبات با ارادهاين رو وجود آفريدگار 
  ).96 ـ 97 /14رازي، تفسير، (گردد  مي

ديگر اينكه، آفرينش آسمانها و زمين 
توانستند  در يك زمان ويژه در حالي كه مي

زودتر يا ديرتر آفريده شوند، يك گزيدة 
الهي بود، نه اينكه مقتضاي ذاتي هر يك از 

همين مطلب در مورد شكلها و .  باشدآنها
جايگاههاي اجزاي مختلف جهان صدق 

نظم و انتظامهاي [كند و همين طور  مي
رازي ). 97 ـ 98همان منبع، ص ] (ديگر

پس از گريز طوالني از بحث اصلي براي 
پذيري و جهت داري  ابطال صفت مكان

:  بهك،.ر به بعد؛ 98همان، ص (خدا 
، با )؛ زمان»هاي خاص نسبت«مدخلهاي 

ديدگاهي متفاوت به موضوع نخست باز 
شمرد كه  او فوائد زيادي را بر مي. گردد مي

از پي در پي بودن روز و شب ناشي 
گردند، همچنين بر اينكه خدا جهان را  مي

مند  به شكل و نظامي خاص آفريده تا بهره
شدن افراد بشر از جهان را به حداكثر 

 ،همان. (كند ممكن برساند، دليل اقامه مي
  ).117 ص

سپس به بررسي يك بحث 
اي از  پردازد، نمونه شناختي مي زبان

 مدخل : بهك،.ر(تفاسير قرآني تمام انواع 
). مسخّرات ( معناي واژه) ادبيات و قرآن
دهد كه خورشيد دو نوع  او گزارش مي
 يك حركت دوراني كه در ؛حركت دارد

گردد و نوع  طول يك سال تكميل مي
. پذيرد طول يك روز انجام ميديگر در 

خاطر حركت   البته گردش شب و روز به
 بلكه معلول حركت كرة ،خورشيد نيست
 عرش و مقام است همانبزرگ است كه 

 هر  بربه عالوه). 117 ـ 118همان، ص (
اي  اي فرشته جسم آسماني يا هر سياره

 آن را به حركت است تاگماشته شده 
روب  موقعي كه طلوع يا غ؛درآورد
و ) 118  ـ 119همان، ص . (كند مي

خداوند به عرش يا به كرة بيروني بزرگ 
 بر تمام كه بتواندقدرتي بخشيده است 

اي كه  گونهه  بد؛ ديگر تأثيرگذارهاي هكر
اجبار از شرق به غرب به ه آنها را ب

 ، يعني در مسير مخالف،حركت درآورد
در حركتي آهسته از غرب به شرق بروند 

اين طبق نظر رازي ). 119 ـ 120همان، (
كه : همان معناي انقياد و رام شدن است

كرات و سيارات به وسيلة خداوند در 
دهي  يك نظم و نظام خاصي سامان

نه اينكه مقتضاي ذاتي خود (شوند  مي
ترين فايده را  تا آنها مطلوب) آنها باشد
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همان؛ (براي افراد بشر فراهم آورند 
 لطف؛  مدخلهاي: بهك،.ر؛ 120 ص

  ).رحمت
نگرش رازي هم در جنبة 

شناختي آن و هم تأكيدش بر منافع  زبان
عنوان دليلي بر  آفرينش براي آدميان به

اي است در  ، نمونهبا ارادهوجود خالق 
 بيشتر. ميان بسياري از مفسران ديگر

مفسران نه فقط نسبت به معنا و تناسب 
 ،كاربرد واژگان و اصطالحاتي خاص

ه منطق ترتيب كاربرد آنها بلكه نسبت ب
. شوند در قرآن توجه و اهميت قائل مي

هاي  مثال، يكي از بحثها و استداللرايب
 ،مهمي كه در تفسير رازي مطرح شده

  : سورة بقره است22تفسير او دربارة آية 
كه زمين را براي ] خدايي[همان «

و آسمان را بنايي ] گسترده[شما فرشي 
از آسمان آبي فرو قرار داد؛ و ] افراشته[

ها رزقي براي شما  آورد؛ و بدان از ميوه
بيرون آورد؛ پس براي خدا همتاياني قرار 

 ك،.ر(» دانيد ندهيد، در حالي كه خود مي
ها و  هاي شرك و الحاد؛ بت به مدخل
  ).ها مجسمه

رازي در اين آيه معتقد است پنج 
)  مدخل دليل: بهك،.ر(نوع آيات يا ادلّه 

 به خدا را تقويت  كه ايمانهست

 دو آية انفسي و سه آيه از آيات ؛كنند مي
دالئل اآلفاق؛ رازي، تفسير، (آفاتي 

2/101.(  
تر  از آنجا كه مردم به احتمال قوي

 و شناخت دانند ميآيات أنفسي را قدر 
تر از شناخت انواع ديگر  نفس، روشن

 قرآن ابتدا به آفرينش انسانها اشاره ،است
 در مورد اينكه دليل ديگر. كند مي

خداوند ابتدا آفرينش انسانها را مطرح 
 اين است كه همه نعمتهاي الهي ،كرد

 فراهم شده اوبراي بشر پيش از آفرينش 
 ك،.ر. (د برتا بتواند از اين نعمتها بهره

 مدخلهاي منعم؛ شكرگذاري و :به
طريق قرآن آفرينش   بدين.)ناسپاسي

 پيش از آنكه ؛كند آدميان را ذكر مي
توانند از آنها  فرينش آنچه را كه ميآ

رازي . مند شوند، مطرح نمايد بهره
كند  همچنين دليل ديگري مطرح مي

دربارة اينكه چرا خداوند ابتدا آفرينش 
كه  است انسان را مطرح نمود و آن اين

هاي آسماني و زميني  تمام آيات و نشانه
 ولي ،در وجود انسانها نظير و مانند دارد

ادق نيست؛ ويژگيهاي بر عكس آن ص
در وجود انسان قرار  نظيري كه خدا بي

حيات، قدرت، ميل : داده است عبارتند از
 مدخل خواست و : بهك،.ر(و اشتياق 
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در جايي . ، عقل و خرد و امثال آن)ميل
ديگر رازي به بيان ادلّة اين مطلب 

پردازد كه چرا در بيشتر مواردي كه  مي
 هم ذكر در كنارزمين و آسمان دو واژه 
را قبل از » نها آسما«خداوند واژة ، اند شده

 مدخل : بهك،.ر(واژة زمين مطرح نمود 
  ).جفتها و قرينها

از برتريهاي آسمانها اين است كه به 
وسيلة ستارگان درخشان، خورشيد، ماه، 

 ابزارآالت، نگارش : بهك،.ر(عرش، قلم 
و لوح محفوظ از سوي ) و افزار نگارش

خداوند نيز . اند تهخداوند زينت ياف
آميزي در اشارة به آسمانها  نامهاي ستايش

جايگاه بلند آنها تأكيد به برد تا  كار ميه ب
امتياز ديگر آسمانها اين است كه . نمايد

 مدخل : بهك،.ر(اقامتگاه فرشتگان است 
ي كه خداوند هرگز نافرماني ي جا.)فرشته
 مدخلهاي اطاعت؛ ؛ بهك،.ر(شود  نمي

 دعاها  و) انسان، شيطانمعصيت؛ هبوط
گردد، دستها  به سوي آنجا متوجه مي

جهت دعا و استغاثه به سمت آسمانها 
شود و آنها داراي رنگ و شكل  بلند مي

يك امتياز آسمانها . كامل و مطلق هستند
نسبت به زمين كه برخاسته از يك 
 اين ،ديدگاه علمي رايج در آن زمان بود
 زميني و است كه جهان آسماني بر دنياي

 در حالي كه زمين ،پايين تأثيرگذار است
رازي . است عنصري تأثيرپذير تنها

همچنين براساس ديدگاه كساني كه زمين 
 برخي از ،دهند را بر آسمانها ترجيح مي

 از جمله ،نمايد  زمين را نقل ميهايبرتري
بر اين حقيقت كه پيامبران در زمين 

 : بهك.ر( اند و مساجد  شدهانگيخته
 به منظور عبادت خدا در )خل مسجدمد

 ـ 107همان؛ ص (شوند  زمين ساخته مي
ويژگي قابل توجه در اين مقايسه ). 106

 هر گونه بحث و نبودعبارت است از 
گو از برتري طبيعي و ذاتي و گفت

اي كه به آن   نكته؛آسمان نسبت به زمين
در اينجا كافي است . باز خواهيم گشت
جاي استفاده از   يم كه بهييادآوري نما

قرآن براي تبيين علم يا استنباط معنايي 
خاص براي علم، از متن قرآن، مباحث 

 تبيين نظم و پي در بيشترنيمه علمي 
ترتيب واژگان در آيات قرآني و اثبات 

شناختي قرآن هستند  اعجاز ادبي و زبان
 مدخلهاي بالغت و قرآن؛ زبان : بهك،.ر(

اقع تنها در و). عربي؛ زبان و سبك قرآن
انگيز  آفرينش يك جهان كامل و شگفت

نيست كه مورد تأكيد تفاسير قرار گرفته 
مطرح است نيز  بلكه اين حقيقت ،است

ان و گكه خداوند با استفاده از واژ
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كند كه  عباراتي به اين خلقت اشاره مي
توانند از  ترين افراد بشر هم نمي فصيح

  .)105همان؛ ص (آن تقليد نمايند 
 ي شگفتي آفرينش موضوعاعجاز و

اين شگفتيها . رايج در تفاسير قرآني است
اي مطرح  عنوان آيات الهي و ادلّه  به
شود كه خداي قادر مطلق و عالم  مي

 كه همه با ارادهمطلق و آفريدگاري 
. موجودات را آفريده است، وجود دارد
دعوتها و پيامهاي متعددي در قرآن براي 

 بر اينكه  مبني؛افراد بشر وجود دارد
آسمانها و زمين را مشاهده نموده و در 

 101مانند آية (آن تأمل و تدبر ورزند 
  بسياري از مفسران اين.)سورة يونس

اند  گونه پيامهاي قرآني را دليل اين گرفته
كه هيچ راهي براي شناخت مستقيم خدا 

تدبر در آيات او با  رد و تنهاوجود ندا
 رازي، : به،ك.ر(توان خدا را شناخت  مي

؛ 49/ 2؛ ابوحيان، نحر، 169 /17تفسير،  
  ).1/32زمخشري، كّشاف، 

 چنين تدبري در يك سطح اساسي
 كه نظام و حكمتي رسد ميبه اين نتيجه 
 كه به نوبة خود بدينهست در آفرينش 

معناست كه سازندة حكيمي بايد آن را  
اسرار پيچيدة آفرينش . ايجاد كرده باشد
رهنمون نكته  به اين همچنين بشر را

سازد كه محدوديتهاي درك بشر و  مي
ناتواني در پي بردن به علم و حكمت 

 ؛ خدا را تشخيص دهندناپذير پايان
جزئيات آفرينش را  چيزي كه بيشتر

تر  دهد، اعتقاد قوي مورد بررسي قرار مي
 پشتنسبت به حكمتي است كه در 

رازي، تفسير، (كند   ميبروزخلقت، 
  ). سورة اعراف54يل آية  ذ،14/121

توصيف   بيشتر براييكي از آياتي كه 
در تدبر دربارة آيات آسمانها و زمين نقل 

   سورة191 و 190شود آيات  مي
  :عمران است آل
ها و زمين،  قطعاً در آفرينش آسمان«

و پي در پي آمدن شب و روز، 
هايي براي خردمندان است، همان  نشانه

اده و نشسته، و ايست] در حال[كساني كه 
، خدا را ياد ]آرميده[بر پهلويشان 

و در ]  مدخل ذكر:بنگريد به: [كنند مي
كنند؛  آفرينش آسمانها و زمين تفكر مي

! پروردگار ما) اي: گويند در حالي كه مي(
اي؛ منزّهي تو؛  را بيهوده نيافريده] ها[اين 

 »!پس ما را از عذاب آتش، حفظ كن
  ).تش جهنم مدخل دوزخ و آ: بهك،.ر(

دارد  رازي در تفسير اين آيه اظهار مي
ي درك وضعيت اين يكه ذهن بشر، توانا

را ندارد كه يك برگ درخت چگونه 
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است آفريده شده و چطور سامان يافته 
كند؛ بديهي است كه  يا چگونه رشد مي

 پي بردن به حكمت يعنيتر  هدف بزرگ
الهي در آفرينش آسمانها و زمين كامالً 

 بايد اذعان  بنابراين انسان. استناممكن 
 درك كامل يكند كه آفريدگار، ماورا

در نتيجه انسان بايد حكمت . است
 و اسرار بزرگ آفرينش را ناپذير پايان

 حّتي اگر راهي براي ،تصديق نمايد
 : بهك،.ر(ها نداشته باشد آنشناخت 

سرانجام ). مدخل پنهان و مكتومات
ين تدبر موقعي كه مردم در آسمانها و زم

كنند، در خواهند يافت كه آفريدگارشان 
 بلكه حكمت ،ا را بيهوده نيافريدههآن

انگيز و اسرار بزرگي در كار بوده  شگفت
انديشمندان از درك آن اسرار  است و 
  ).128 ـ 9/141رازي، تفسير، . (ناتوانند

اين بدين معناست كه هدف نهايي از 
نش تأمل و تدبر، ايجاد محدوديتهاي دا

بشري و ناتواني آن در درك آفرينش 
 نه ايجاد يك حقيقت علمي و ،است

عالوه،  به. اثبات مطابقت آن با قرآن
گونه كه در اين تفاسير فهميده شده  همان

اي كه قرآن به آن  انديشه است، تأمل و
كند ذاتاً بيرون از متن قرآن  دعوت مي
 نه به خود متن برگردد و ؛گيرد قرار مي

چ طرح و برنامه قرآني پيروي يا نه از هي
كه اين  همچنان. كند ميبا آن مطابقت 

اي ميان  تأمل و تدبر مستلزم وجود رابطه
 اعم از آنكه آن علم، ؛علم و قرآن نيست
)  فلسفه و قرآن:بهك، .ر(فلسفة طبيعي 

 : بهك،.ر. (شناسي يا پزشكي باشد ستاره
براساس اين ). مدخل پزشكي و قرآن

ن مردم را به تأمل در حكمت قرآ تفاسير
 نه اينكه ،سازد آفرينش رهنمون مي

هاي   نظام طبيعي يا شيوه جزئياتي دربارة
كشف طبيعي را در اختيار بشر بگذارد و 

بر فرض كه در تفاسير ـ اين جزئيات 
در ـ قرآني دوران قديم مشاهده شود 

 علمي رايج در  واقع برگرفتة از معرفت
رور اجمالي بر اين م. همان زمان است

اي كه مفسران با آن به استناد و  شيوه
عنوان دليلي بر وجود   بررسي آفرينش به

گوياي  ،پردازند خدا و ويژگيهاي او مي
 و تمايز اساسي ميان علم و قرآن جدايي
  )11(.است

همان گونه كه در باال يادآوري 
نموديم آيات قرآني مربوط به خلقت، 

داليل (ي  به دو دستة درون نفسبيشتر
) داليل آالفاق(و جهان بيروني ) األنفس
به سخن ديگر، آيات . اند بندي شده دسته

هاي موجود در  قرآن به آيات و نشانه
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آسمانها، در زمين، يا در آنچه آن دو قرار 
آيات آسماني . شوند بندي مي طبقه دارد

شامل حركات كرات آسماني، عظمت و 
 مثل آسمانها يجايگاه آنها و اجزا

آيات . شود خورشيد، ماه و سيارات مي
زميني شامل معادن، گياهان و انسانها 

 ـ 201 /2 قرطبي، جامع، :بهك، .ر (است
 به بعد؛ 1/156؛ ابوحيان، نحر، 191

؛ 9/137 به بعد؛ 2/101رازي، تفسير، 
 مدخلهاي فلزات و :بهك، .ر؛ 17/169

ترين  جالب). معادن؛ كشاوزي و زراعت
وط به اين آيات و ويژگي مباحث مرب

عبارت ـ بويژه آيات آسماني ـ ها  نشانه
است از آميختن برخي اطالعات 

اسي و فلسفة طبيعي نش برگرفته از ستاره
. با انبوهي از مطالب ديگر غيرعلمي

عنوان نمونه، يكي از فوايد   بنابراين، به
طلوع و غروب ماه اين است كه در 

 رو  شبهايحالي كه طلوع آن به مسافر
كند راهشان را بيابند، غروب  مك ميك

 كه كند آن نيز به پناهندگان كمك مي
دشمنان خويش دست  از بكوشند
عالوه، از جمله آيات   به. بگريزند

هاي  آسمانها اين حقيقت است كه ستاره
مثل شهاب يا شهابهاي آسماني 

كنند وموجب  عمل ميموشكهايي 

 درشياطين رانده شوند و شوند  مي
ارة فرشتگان آسماني جاسوسي درب
 ـ2/109 رازي، تفسير،(ناموفّق بمانند 

؛ قرطبي، جامع، 17/37؛ 15/76؛ 108
؛ زمخشري، كّشاف، 8/38 به بعد، 7/230
؛ ابوحيان، نحر، 354 ـ 355 و 291 /1
  ).49 ـ 50/ 2؛ 1/7

ويژگي رايج ديگر تفاسير دربارة 
عنوان آيات تكويني به آن  آنچه كه به
 مدخل عالئم و : بهك،.ر(گردد  اشاره مي
اين است كه در حالي كه ) ها نشانه

پيچيدگي و كمال موجود در آفرينش و 
دربارة آفرينش، نشاني از وجود آفريدگار 

 در مورد تنهاحكيم است، دليل اصلي 
 ،آفرينش يك نظام طبيعي پيچيده نيست
بلكه دربارة فوايد و منافعي است كه از 

از اين . گردد اين خلقت عايد بشريت مي
رو، يك تفسير نمونه متمركز در بيان 

شود كه براساس آن  شيوة خاصي مي
هاي طبيعي تنظيم  ابعاد مختلف پديده

اند تا فوايد و منافع بشريت از آنها  شده
 هيچ دليل چون. به حداكثر ممكن برسد

 كه جهان به شيوة خاصي نيستذاتي 
 بايد يك ،تنظيم و سامان يافته باشد

 و مختاري باشد كه با ارادهسازندة 
 را اراده كرده جهانچنيني  آفرينش اين
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بنابراين به نفع بشر است كه . باشد
با سرانجام، وجود آفريدگاري حكيم و 

  . اثبات گردداراده
 اينكه خدا همه به يقين با توجه به

افراد بشر، رام به  خدمت برايآفرينش را 
  نيازمنديهاي حيات آنان و ،نموده است

  چونكند  استقاللشان را تأمين ميزني
توانند خدا را عبادت  بدون آن نمي
كه اين سود در اين  نمايند؛ همچنان

واقع  جهان و هم در سراي آخرت
؛ 1/43زمخشري، كشاف، (گردد  مي

 البته سود و ؛)1/54ابوحيان، نحر، 
 ،منفعت، اهداف نهايي خلقت نيستند
 بلكه چيزي است كه مردم را به تدبر و

  تشخيصانديشه در آفرينش الهي 
عظمت قدرت او و آنگاه ايمان به او 

  .كند ترغيب مي
عنوان   در حالي كه منفعت مادي به

يك هدف فرعي و ثانوني خلقت خدمت 
كند، هدف اصلي عبارت است از  مي

فايدة ديني كه در اين جهان حاصل 
گردد و ناشي از ايمان به خدا  مي
 چنين چيزي عنوان مثال،  به. باشد مي

 سورة بقره 22نكته اصلي تفسير آيه 
الَّذِى جعلَ «: است كه در باال ذكر گرديد

َلُكم الْأَرض فِرَاشاً واْلسماء ِبنَاء وأَنْزَلَ مِنَ 
 قاً َلُكمرَاتِ رِزبِهِ ِمنَ الثَّم فَأَْخرَج اءاءِ مماْلس

  .»تَعَلمونَ مانداداً وأَْنُت فَالَ تَجعلُوا ِللّهِ

براساس نظر يكي از مفسران، واژه 
در اين آيه به معناي مكاني است » فراش«

توانند روي آن راه بروند و  كه مردم مي
مسكن گزينند و تمام قسمتهاي زمين در 
ممكن ساختن حيات براي انسان در 

قرطبي، جامع،  (دارندروي زمين نقش 
يه اين  البته معناي نهايي آ؛) به بعد1/227

است كه خدا افراد بشر را مستقل از 
 خلقت آفريده است تا ديگر بخشهاي

بدون هيچ نيازي بتوانند خدا را عبادت 
نظير آنان  كنند و آسيبي به اين عبادت بي

 صوفيه معتقدند كه  در عوض. وارد نشود
فقر و مبارزة با ] گزينشِ[اين آيه شيوة 

  از اين طريق كه؛دهد نفس را آموزش مي
صورت باز به   كند به به مردم توصيه مي

 يعني زمين، ،خواب و استراحت بپردازند
. بستر آنان و آسمان، رواندازشان باشد

 : بهك،.ر؛229 ـ 231همان، ص (
مدخلهاي زهد و رياضت؛ تصوف و 

آياتي ديگر بحث ). قرآن؛ فقر و فقرا
تري را دربارة مفهوم نفع و فايده  مفصل
انكه در تفاسير ذيل آية نچدهند،  ارائه مي
  : سورة بقره مطرح نموده است29
اوست آن كسي كه آنچه در زمين «
ست، همه را براي شما آفريد؛ سپس ه
آسمان پرداخت و هفت ] آفرينش[به 

آسمان را استوار كرد و او به هر چيزي 
  .»داناست
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) م1272ق و  .   ه671 :م(قرطبي 
دهد كه برخي افراد استدالل  گزارش مي

اي را در ارتباط با  كنند اين آيه قاعده مي
 اينكه ؛نمايد همة موجودات اثبات مي

 مگر ،چيز مجاز و مشروع است  همه
 يا بر حرمت آن باشددليل صريح قرآني 
 وضع را براي آنمقررات و احكامي 

 مدخلهاي ممنوع؛ حالل : بهك،.ر(نمايد 
فايده در اينجا براساس استفاده ). و حرام

قرطبي . گردد لوقات درك مياز همه مخ
بدون پرسش اين اعتقاد دربارة جواز يا 

 معتقد است كه آية مزبور به ،مشروعيت
معناي اين است كه همه موجودات 

اند تا افراد  خاطر انسان آفريده شده به
بشر بتوانند در اعجاز آفرينش تأمل 
ورزند و در نتيجه به خدا ايمان آورند كه 

شمار  اي انسانها بهي برنهايهمان فايدة 
؛ 250 ـ 1/252قرطبي، جامع، . (رود مي

؛ ابوحيان، نحر، 1/43زمخشري، كّشاف، 
1/ 54.(  

اي   مباحث گستردهبيشترتفاسير قديم 
كنند تا  دربارة موضوعات علمي ارائه مي

ايدة گزينش خردمندانة الهي را در 
اي تبيين نمايند كه  گونهه آفرينش ب

ر رساندن منفعت و بيانگر شيوة به حداكث
عنوان نمونه رازي در   به. سود بشر باشد

 سورة بقره كه در 22تفسير خود ذيل آية 
شرط را به   چند پيش،باال ذكر گرديد

 در مورد بستر سازي زمين اختصار
پس از بيان اين . مطرح ساخته است

شرطها  مطلب كه يكي از اين پيش
 سخن خود نكردن زمين است،حركت 

دهد تا اين اعتقاد را اثبات  را ادامه مي
كه )  به بعد2/101رازي، تفسير، (نمايد 

اگر زمين قرار بود حركت كند، حركتش 
در . صورت طولي بود و يا دوراني  يا به

 چون اما كرد  سقوط ميصورت اول
 ديگر يتر از اشيازودتر،   سنگينياشيا

 سرعتي ايراكنند، زمين د حركت مي
ردم بتوانند روي تر از اين بود كه م سريع

 در نتيجه از سطح زمين .آن زندگي كنند
توانستند از  نميبنابراين شدند و  جدا مي
از . عنوان يك بستر استفاده نمايند   بهآن

سوي ديگر اگر حركت زمين چرخشي 
شد؛  بود، فايدة مردم از آن، كامل نمي مي

زيرا شخصي كه در مسير مخالف آن 
 هرگز به مقصد ،نمود حركت مي

  )12(.رسد نمي
آنگاه رازي به بررسي دليلي 

براي اثبات سكون زمين پردازد كه  مي
مورد استناد عالمان متعددي قرار گرفته 

آيد يك بحث نيمه علمي  آنچه مي. است
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 البته ،گيرد است كه مورد استفاده قرار مي
  عنوان مرجع معتبري دربارة  علم را به

  .سازد اين موضوع مطرح نمي
دهد كه برخي   ميرازي گزارش
زمين نامحدود عمق كنند  استدالل مي

 لذا انتهايي براي حركت آن وجود ،است
ندارد و به همين عّلت حركت صورت 

رازي بر اين باور است كه  .پذيرد نمي
 زيرا ،باشد چنين ديدگاهي نادرست مي
الزم به ذكر . همة مخلوقات محدودند

است كه محدوديت مخلوقات براساس 
گردد و نه  مي مطرح ميمباني كال

ديگران نيز . براساس ادلة علمي
 ولي ،پذيرند محدوديت اشياء را مي

آورند بر اينكه زمين ساكن  استدالل مي
اي است كه انتهاي  كره  زيرا نيم،است

. باشد سطح آن روي سطح آب شناور مي
با  ؛كند  را رد مييرازي چنين استدالل

 حتي اگر چنين مطلبي اين مبنا كه
رست بود، زمين و آب كه زمين روي د
توانستند   هر دو مي، شناور استنآ

عالوه، رازي از اينكه   به. حركت نمايند
چرا يك طرف زمين، مسّطح و طرف 

زده  شگفت، باشد ديگرش مدور مي
 همچنين، رازي در حالي كه .است
 زمين به ي بودنتوانست براي كرو مي

اي تمسك جويد كه بيشتر در  ادلّه
ستاي علوم آن زمان قرار داشتند، پاسخ را

 او كامالً كّلي است و بر علم مبتني
استدالل سومي را كه رازي رد . نيست
 يكند اين است كه كرات اجزا مي

مختلف زمين را با نيروهاي يكسان از 
 اين .نمايد جهت مختلف جذب مي

توانند يكديگر را در نقطة  نيروها مي
رار گرفته مركزي يعني جايي كه زمين ق

اين تئوري مردود . است، خنثي سازند
تر و   زيرا اشياء سبك،دانسته شده است

چيزهايي كه دورتر از مركز زمين قرار 
تر  اند سريعتر از آنهايي كه سنگين گرفته

توانند   مي،تر به مركز هستند يا نزديك
جذب شوند و اين بدان معناست كه 
اتمهايي كه از مركز، دور افكنده 

 هرگز به سطح، باز نخواهند ،ندشو مي
 از اينكه اين پوشي با چشم. گشت
نظر  توانند از نقطه  چگونه ميلهااستدال

  آورندعلم جديد براي ما علمي پديد
منعكس كنندة ديدگاه علمي رايج در 

در زماني كه . دوران رازي هم نيستند
دهد و مطلبي را رد  رازي گزارش مي

لمي كه ترين نكتة ع نمايد، نزديك مي
نمايد، ديدگاه  رازي تقريباً به آن اشاره مي

 مبني بر اينكه زمين ذاتاً در است،ارسطو 
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رازي . جوي مركز جهان استو  جست
گردد كه اين ديدگاه  درستي متذكر ميه ب

ارسطو و اكثر پيروان او در ميان فالسفة 
رازي به چنين ديدگاهي . باشد طبيعي مي
ژگي مادي كند كه زمين با وي اعتراض مي
 ديگر جهان مشترك است و يهمة اشيا

تحصيل ويژگي خاصي را كه موجب 
ورت منطقي، امري صسكون آن شده به 

از اين رو، اين ارادة آزاد . باشد مياتفاقي 
 نه هيچ طبيعت ذاتي ـخداوند است، 

 كه سكون را براي زمين تعيين  ـديگري
اگر چيزي بنابر : افزايد او مي. كرده است
 ، زمين بخواهد در آب فرو رودطبيعت

تواند طبيعت آن را وارونه  خداوند مي
اي كه در آب غرق نشود  گونهه  ب؛نمايد

تا منفعت بشري افزون يابد و آن را 
رازي، (مكاني براي اقامت آنان قرار دهد 

  .)102 ـ 2/104تفسير، 
اين بحث مفصل ظاهراً علمي كه 

نه دربارة معرفت علمي آن زمان اآزاد
 تأييد پي آشكارا در ،رح شده استمط

يك ديدگاه علمي خاص درباره طبيعت 
كند نسبت به  نيست و نيز تالش نمي

مجموعة پذيرفته شدة معرفت علمي، 
 بلكه هدف ،نظرات مثبتي ارائه نمايد

، بحث از احتمال تصادفي اش اساسي

بودن نظم و نظام آفريده شده و وابستگي 
 : بهك،.ر(نهايي آن به خداوند است 

در هيچ جايي از ). شناسي مدخل هستي
اين تفسير يا ديگر تفاسير قديم، انسان با 

شود كه يك  اين اعتقاد مواجه نمي
حقيقت علمي خاص با يك تئوري در 

 يا حتي مورد ،گويي شده باشد قرآن پيش
در . تأييد و توجه قرار گرفته باشد

عوض، اين تفاسير توضيحات آيات 
نة اعتقاد به نظم قرآني را كه در زمي
با تأكيد رد ، اند طبيعي مطرح شده

كه در قرآن به [كنند آيات تكويني  مي
عنوان دليلي بر وجود   به] آنها استناد شده

آفريدگار در مورد دانشي خاص ارائه 
شوند تا مطلبي را دربارة طبيعت بيان  نمي
ند ا  نتيجه نهايي گوياي اين بلكه،نمايند
 بحث از انتخاب اي در هر آيهاگر كه 

خاص در آفرينش شده و اينكه يك 
آفريدگار اين تصميم را برگزيده است، 

جهان براساس «غرض اين بوده كه 
مديريتي كامل، تصميمي جامع، حكمت 

 آفريده شده انتها بيمطلق و قدرت 
  ).109همان، ص (» است

ضرورتاً، هر گفتماني از طبيعت در 
سئله متون اسالمي دورة مياني بايد به م

عليت و نظم طبيعي كه به طور گسترده 



8
0

 

 

 

ن
رآ

 ق
 و
م
عل

  
�  

شد  انديشمندان آن زمان بحث مي  ميان
ترين بيان در زمينة  روشن. پرداخته باشد

ديدگاه اسالمي سنّتي دربارة اين موضوع 
از آنِ ابوحامد غزالي است كه در كتاب 

» ناسازگاري فالسفه: تهافت الفالسفه«
 اما آن نيز در قالب ،مطرح نموده است

  .تفسير ذكر گرديده است
گونه كه قبالً در مثالهاي باال  همان

اظهار شد، گرايش در منابع تفسيري اين 
هاي طبيعي را به آفرينش  است كه پديده

جاي   دهند، به مستقيم الهي نسبت مي
 كه ،اينكه به علل مياني نسبت دهند

آفريند و آنها را به  زماني خداوند مي
ها در مسير  آنگاه آن،آورد حركت درمي
صورت عللي مستقل و آزاد   خودشان به
 22براي نمونه در تفسير آية . آيند در مي

گويد كه  سورة بقره از خدايي سخن مي
ها  فرستد تا ميوه باران را از آسمانها مي«

يكي از مفسران » ...بتوانند رشد كنند
ها به   اسناد رشد ميوه:گويد آشكارا مي

مجازي است باران نازل شده از آسمان، 
علت  بلكه ،نيست و باران عّلت واقعي

همان خدايي است كه همة انواع واقعي 
ابوحيان، (موجودات را آفريده است 

توضيحات فخر ).  به بعد1/40نحر، 
تر است   اين آيه، مفصل رازي دربارة

 با چشم پوشي .)2/110رازي، تفسير، (
از اينكه عّلت رشد ميوه باران نازل شده 

يا آفرينش مستقيم باشد ن از آسما
خداوند، وجود يك سازندة حكيم، 

از اينرو او از ابتدا هر دو . ضروري است
و . پذيرد ديدگاه را در حيطة امكان مي

 ت در مخالف؛دهد سخن خود را ادامه مي
) متكّلمان نظري(جدي با متكلمان متأخّر 

 ؛بيند كه قدرت نامحدود الهي آسيب نمي
 نيستياتات را از اعم از آنكه او نب

 نيروهاي مياني مؤثّر يا راهبيافريند يا از 
به حكمت همچنين .  منفعل در اجسام

اشاره  سائطمحتمل ذاتي در آفرينش و
 نقش ،اگر آفرينش مستقيم بود: دكن مي

آفريدگار كامالً بديهي بود؛ در حالي كه 
در مورد وسائط، مردم بايد دربارة 

ر پيچيدگيهاي فرايند خلقت، تأمل و تدب
. ورزند تا وجود يك خالق را دريابند

گونه كه رازي  مرحلة دوم تأمل، آن
گويد، دشوارتر است و پاداش  مي
  .آورد  ميري براي تأمل كنندهبيشت

تر  اذعاني مشابه و حّتي شايد علني
نسب به وجود عليت، در تصويري كه 

مربوط به قرن نهم هجري يا (نيشابوري 
از طبيعت در كتاب ) پانزدهم ميالدي

 ،خود ارائه نموده» غريب القرآن«
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اثر نيشابوري يگانه  .انعكاس يافته است
اي منّقح و منسجم  اثري است كه به گونه

خاطر    به؛مورد بررسي قرار گرفته است
اي كه با  تصويرش از طبيعت و رابطه

). مريسون، تصوير طبيعت. (علم دارد
نيشابوري در تفاسيري كه دربارة 

شناسي و فلسفة طبيعي ارائه  تارهس
هاي طبيعي  دهد، توصيفاتي از پديده مي

 محدود به ظواهر ودارد  بيان مي
ها در   بلكه واقعيت پديدهشود، نمي

  )13(.نمايد مسئله را فرض مي
از اين رو، نيشابوري وجود يك 
سلسله از علل فرعي واقعي در طبيعت 

مريسون، تصوير ( است پذيرفتهرا 
گونه   البته همان؛) به بعد3/13 طبيعت،

دهد، اين  كه بررسي نيشابوري نشان مي
 با ؛پذيرش تا حدودي تعديل يافت

اعتقاد به اينكه علل واقعي موقعي كه 
 تحت ،كار گيرده  آنها را بخواستخدا 
همان، ( مستقيم خدا عمل كردند نظارت
برداشت مذكور نيشابوري، ). 5 ـ 9ص 

است كه ) ادانقي(همان ديدگاه تسخير 
مقابل ديدگاه تفويض قرار دارد 

قدرتي مياني، كه )  يا تسليميواگذار(
ديدگاه او مستلزم نقش مستقيم خدا در 

  ).13همان، ص (كنترل اين علل است 

 از پذيرش با چشم پوشيعالوه،   به
علل مياني، بحثهاي نيشابوري دربارة 

 ديگرهاي طبيعي با چارچوب كّلي  پديده
در دو جهت مهم سازگار تفاسير قديم 

عنوان يك منبع    از قرآن به:اول ؛است
) 14(.كند شناخت طبيعت استفاده نمي

 تبيين او از نظريات علمي گوناگون :دوم
 ترجيح برايو بيانات مختلف، به ندرت 

 ،پذيرد يكي نسبت به ديگري انجام مي
اين براي اظهار بلكه اين تبيين معموالً 

رابر  كه قرآن در باستحقيقت 
توضيحات ممكن مختلف، نگرش و 

 اظهار تعدد )15(.طرف دارد موضع بي
هاي طبيعي  تبيينات ممكن دربارة پديده

به سختي با واقعيتِ نگرش علمي 
گرچه آثار تفسيري . باشد سازگار مي

بيشتر .  از چنين اظهاراتي استپرقديم 
تفاسير دربارة آيات تكويني مشتمل بر 

 برخي تنهاه از آنها كاند  تفاسير متعددي
 در حالي كه )16(،با علم ارتباط دارند

 ورد » علمي« از اين تفاسير برخي
 پذيرفتنيعنوان احتماالتي  بسياري به
  .اند پذيرفته شده

اطّالعاتي كه از مباحث علمي 
  در موارد بسياري به، اند گردآوري شده
  از طريق آنچه بهاند؛  رد شدهجاي تأييد 
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جايگزيني پذيرفتني بديل عنوان تفاسير 
يك نمونة آنها تفسيري . اند پنداشته شده

 سورة 17 و 16است كه دربارة آيات 
  :حجر ارائه شده است

ما در آسمان برجهايي قرار داديم؛ و «
:  بهك،.ر (آن را براي بينندگان آراستيم

و آن را از هر . )ن و شنيدندمدخل دي
  .»اي حفظ كرديم شيطان رانده شده
اظهار ) 9 ـ 10/10جامع، (قرطبي 

به معناي قصرها و » بروج« واژه :دارد مي
هايي از  عمارتهاي بزرگ و نشانه

در مورد اخير . باشد البروج مي منطقة
 شايد اشاره به علم نجوم :افزايد مي

 زيرا عربها در زمان وحي ،داشته باشد
. براي ستارگان ارزش وااليي قائل بودند

با اين موضوع رازي معموالً در ارتباط 
از او . مطالب بيشتري براي گفتن دارد

 كند كه آيات نجومي به بحث مياين 
  با ارادهاي بر وجود آفريدگار عنوان ادلّه 

گونه كه  زيرا همان، شوند مطرح مي
شناسي معتقدند،  نظران در ستاره صاحب

. باشد ها مختلف مي ماهيت اين نشانه
عناصر بنابراين كرات آسماني از اجزاء و 

اند كه داراي  فراواني تركيب يافته
و اين به نوبة . اند جوهرهاي متفاوتي

خود بدين معناست كه كرة آسماني يك 

ذات مرّكب و از اين رو نيازمند 
اي است كه براساس  دهنده تركيب

 يحكمت برتر و ارادة الهي، اجزا
رازي، (مختلف آن را كنار هم قرار دهد 

   سورة16 ذيل آية 168 /19تفسير، 
 به منظور پي ، دومشماره : بهك،.رحجر؛ 

بردن به يك نمونه از تأكيد توصيفات 
پيش از اسالم دربارة آيات نجومي در 

  ).دوران اسالمي
قرطبي و رازي هر دو معتقدند كه 

 پرتاب شهابهايي براي باحفاظت آسمانها 
ويژگي . پذيرد راندن شياطين صورت مي

توضيح و چنين تفاسيري عبارت است از 
اندك در مورد آنچه از معرفت   تبيين

علمي متداول گرفته شده و در قالب 
انبوهي از مطالب ديگري كه با معرفت 
علمي رايج در آن زمان، متناقض 

يك نمونة . باشد، درج شده است مي
مشابه در تفسير آية سي و هشتم سورة 

  :يس مطرح شده است
نيز براي آنها آيتي (و خورشيد «
 پيوسته به سوي قرار كاهش در كه) است

حركت است؛ اين تقدير خداوند قادر و 
  .»داناست
هاي معاصر معموالً قسمت  ترجمه
: كنند  آيه را اينگونه معنا مي نخست اين

در حالي كه خورشيد در مدار خود «
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و اين ترجمه نسبت » چرخد پيوسته مي
به درك دوران قديم از اين آيه كامالً 

در واقع، محور ) 17(.باشد بيگانه نمي
بيشتر تفاسير دربارة معاني محتمل واژة 

از جملة اين معاني، . است» مستقر«
به تواند  محّلي است كه خورشيد نمي

اي كه هر گاه  گونهه آنجا برود، بپشت 
 عقبگرايي دوباره سير ،به آن نقطه برسد

به همانجايي كه حركت را شروع كرده 
همان  و اين آشكارا ،كند آغاز مي بود

 رساند ميمعنايي است كه واژة كره 
؛ رازي، تفسير، 278 /15قرطبي، جامع، (
  ). ذيل آية سي و هشتم سورة يس26/71

ساير معاني كه البته از ميزان احتمال 
اند،  يكساني برخوردارند نيز فهرست شده

به » مستقر«رود  از جمله اينكه احتمال مي
ي ي جا؛ عرش باشدزيرمعناي نقطه ثابتي 

 : بهك،.ر(كند  ه خورشيد سجده ميك
 پيش از آنكه ،)مدخل كرنش و سجود

به آن دستور داده شود كه دوباره طلوع 
نمايد و به همان جا كه آمده است 
برگردد؛ يا به معناي روز قيامت است، 
پس از آنكه خورشيد ديگر حركت 
 نخواهد كرد؛ يا به معناي مكاني خاص

طبي، قر(است، و معاني احتمالي ديگر 
). 72/ 26؛ رازي، تفسير، 15/278جامع، 

طرف  رازي نسبت به همه اين تفاسير بي
  درك ترجيحي او از واژه مستقر،. نيست

 ييك محّلي است كه خورشيد به ورا
دهد  او ادامه مي. تواند نفوذ كند آنجا نمي

ترين  كه اين معنا با باالترين و نيز پايين
نقاط حركت چرخشي خورشيد در روز 

جالب توجه است كه . طابقت داردم
رازي معناي مختار خود را براساس يك 

گزينه  بلكه ،مشاهدة ساده استوار نكرده
مبتني بر اين حقيقت است كه اين او 

حركت وضعي خورشيد موجب پيدايش 
شود كه هر دوي آنها  روز و شب مي

براي به اوج رساندن فايده براي افراد 
  .اند  بشر الزم و ضروري

رغم به شويم كه   ديگر يادآور ميبار
ارجاعات و اسنادهايي كه به علم 

دهند، يك اصل راهنما براي كار  مي
 نه ؛تفسيري عبارت است از اصل كالمي

 كه بيرون از خود )18(يك قاعدة علمي
  )19(.گيرد متن قرآن قرار مي

رازي در بياني كه خط مشي تفسيري 
نمايد، در  ن ميروشخويش را بيشتر 

كه بيشتر گردد   همان آيه يادآور ميتفسير
بال  بيمفسران معتقدند آسمان هواپيمايي 

 ، ص26رازي، تفسير، ج  (است نوك و
  ).75 ـ 76

دارد كه در متن  او در پاسخ اظهار مي
 كه با قاطعيت نيستاي  قرآن هيچ آيه

 نه ؛بگويد آسمان بايد مسطح باشد
دليل «افزايد  از سوي ديگر مي. كروي
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در اللت دارد بر اينكه آسمان محسوس د
حقيقت كروي است، بنابراين، چنين 

پس از ارائه . »مطلبي بايد پذيرفته شود
مقداري از اين دليل محسوس به منظور 

 چنين :افزايد  مي،تبيين ديدگاه خودش
دليلي مفصل و طوالني است و جاي 
. مناسب آن در كتب نجومي است
ب، بنابراين در نظر رازي منبع اين مطل

 هر ؛ نه قرآن؛شناسي است علم ستاره
تنها . چند كه آن برداشت شده باشد
قرآني  دليلي كه او را به اين بحث فرا

 ادعاهاي تضعيف نمودن ،كشانده
مفسران ديگري است كه به خطا حجيت 

 را به بيرون از حوزه مناسب خود قرآن
مشي  بعد ديگر خط) 20(.اند دهكشان

ا آيات تكويني تفسيري رازي در ارتباط ب
همچنين در تفسير او ذيل همان آيه 

هر چند كه اين بار . ار گرديده استكآش
است؛ ن را مطرح نموده ا منجمهاو ديدگا

 :شناسان معتقدند ستاره. نه نظر مفسران را
، اند كرات آسماني اجسام جامد كروي

دارد كه مطلب در اين  رازي اظهار مي
ي تكذيب مبنا. مورد الزاماً، چنين نيست

نظر  و اعتراض او اين است كه از نقطه
اي داشته  شناسي، امكان ندارد كره ستاره

اي مدور يا حّتي يك  باشيم كه صفحه

دايرة تخيلي باشد كه سياره در حركت 
عالوه، از   به. خودش آن را تعقيب نمايد

حيطة خداوند بيرون نيست كه چنين 
تفسير، رازي، (اَشكالي را بيافريند 

به نوشتة موريسن، تصوير ك، .ر؛ 26/76
، به منظور پي بردن 20 ـ 22طبيعت، ص 

 در ،)به ديدگاههاي مختلف نيشابوري
حالي كه بحث رازي در اين موضوعات 
نيمه علمي، نظرات مفسران ديگر را نيز 

اين بحث در عين حال . گيرد فرا مي
كنندة يك رويكرد رايجي است  منعكس

. شود يكه در تفاسير قديم يافت م
معرفت علمي آزادانه مورد استناد قرار 

گيرد و گهگاهي در اين تفاسير به  مي
در عين حال، . شود چالش كشيده مي

هدف از رد برخي  ديدگاههاي علمي، 
 يا به جايگزينر نظرات ديگترويج 

معناي اظهار حجيت و مرجعيت قرآن در 
هاي مختلف معرفت علمي  مورد زمينه
  .نيست
رتي روشن در قرآن،  عبانبوددر 
دنبال يافتن پاسخهايي براي ه شخص ب

هاي مربوط به  پرسشهاي علمي در زمينه
 البته بر عكس قضيه، صادق ؛رود آنها مي
 شمرده زيرا متن قرآني، علم ،نيست
هنگامي كه تعارضي ميان متن . شود نمي
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قرآن و يك حقيقت علمي پديدار شود، 
 معرّفي عنوان داور مفسران متن قرآن را به

 احتمال كوشند تنها مي بلكه ؛كنند نمي
 ؛توجيهات علمي ديگري را كشف نمايند

گويند معرفت علمي در  و از اين رو مي
اين گونه آراء و نظرات قطعي 

توان بحث  در اين مورد مي) 21(.يستن
رازي در زمينه تعداد كرات آسماني را 

او پس از ارائه چكيده و ديدگاه . مثال زد
شناسي  ختصر از نظرات ستارهمو كّلي 

 :دارد رايج دربارة اين موضوع، اظهار مي
اين مطلب خارج از قدرت الهي نيست 

شكل و ساختار كه آسمانهايي را در اين 
افزايد كه هيچ  البته او مي.  بيافريندويژه

دليلي مبني بر اينكه يگانه نظم ممكن 
، آسمانها همين وضعيت موجود باشد

  ).26/77، تفسير، رازي(وجود ندارد 
رسيم   به اين نتيجه ميباالاز مباحث 

كه هريك از معرفت ديني و معرفت 
علمي براي بخش خاص خود معين 

جوي و  اين مطلب جست) 22.(اند شده
علم و حّتي كاربرد گفتمان علمي در 

كند و البته اين  تفسير قرآن را توجيه مي
يك مورد . نمايد كاربرد را نيز محدود مي

اين زمينه، اعتقاد رازي است دربارة در 
ممكن است اينكه برخي از افراد جاهل 

به استفادة غيرمتعارف او از علم 
شناسي در شرح كتاب الهي  ستاره

دارد  او در پاسخ اظهار مي. اعتراض كنند
كه خداوند كتاب خود را از ادله علم و 

 ساخته است پرقدرت و حكمت خود 
ا و زمين كه اينها از اوضاع آسمانه

اگر كشف اين . گردند استنباط مي
انديشه دربارة آنها   موضوعات و تدبر و

 طور فراوان و بارها ود، خداوند بهمجاز نب
ر اين آيات توصيه دافراد بشر را به تأمل 

  .كرد نمي
» شناسي علم ستاره«افزايد كه  او مي

معناي ديگري جز اين ندارد كه نسبت 
الهي به چگونگي نظم و آفرينش 

» قسمتهاي مختلف آسمانها تأمل ورزد
هدف از اين ). 14/121رازي، تفسير، (

كار، ايجاد مطابقت ميان حقايق علمي و 
 تدبر و در تنها بلكه )23(قرآن نيست،

نتيجه تقويت ايمان به آفريدگار جهان با 
اين نوع تدبر در خدمت . عظمت است

ايمان و اعتقاد، معرفتي در باب نظم 
  .آورد راهم نميطبيعي ف
رغم تمام سخنان رازي دربارة به 

 ،شناسي در تفسير جواز استفاده از ستاره
دارد كه همة آفرينش از  او اظهار مي
اي كه سيارات هيچ  گونه  به؛خداست
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تأثيري در جهان زميني ندارد و اظهارنظر 
 طبيعتها، عقلها و روحها به  دربارة
اي كه از سوي فالسفه و  شيوه
اعتبار  ان دفاع و مطرح شده، بيگوي غيب
 : بهك،.ر؛ 122 ـ 123همان، ص . (است

 در اصل البته اين بيانات ،)مدخل روح
 نه اينكه ؛داردتوجه به عالمان ديني 

هنگام . مخاطب آنها دانشمندان باشد
 مفاد قرآني به مفسران توصيه بحث از
 خود را در حوزة متن قرآني شود مي

ند معرفت متوقّف سازند و تالش نكن
يا ) 24(نجومي را بر قرآن تحميل نمايند

به منظور تفسير قرآن چنين وانمود كنند 
كه اين برداشت قرآني دربارة 

متن قرآن كه رازي . باشد شناسي مي ستاره
خواهند خود را  نوعش مي و مفسران هم

 و ردبه آن محدود سازند، مفاد علمي ندا
در محدودة حقايق علمي ترجمه 

قرآن نسبت به وجود حكمت . شود نمي
 آفرينش تأكيد يو قدرت نهفته در ورا

 اما هيچ مطلبي دربارة نظم دقيق ،ورزد مي
 پيچيدگي )25(.گويد جهان آفرينش نمي
انگيز جهان موجب  و طبيعت شگفت

 ولي اين ،شود تقويت ايمان به خدا مي
را در  يپذيرش هيچ نظرية علمي خاص

ريات در واقع، حقايق و نظ. پي ندارد

علمي به تنهايي دليلي براي اثبات 
 ،آورند يگانگي خداوند را فراهم نمي

بلكه عيناً اين حقيقت وجود دارد كه 
ديگر نظمهاي طبيعي ممكن است به 

ند كه ن اشاره كبا ارادهوجود آفريدگاري 
او يكي از اين نظمهاي ممكن را برگزيده 

 ـ 22/162 رازي، تفسير، : بهك،.ر(است 
وي  البته ،) انبياء  سورة33ية  ذيل آ161

كه براساس اين منطق، است توضيح داده 
هر چيزي در طبيعت و نيز تمام 

 با چشم پوشياكتشافات و حقايق علمي 
عنوان داليلي براي  از قطعيت آنها، به
شوند و اين همان  وجود خالق ارائه مي

چرا  براي اين است كهعّلت اساسي 
انند در تو مطالب علمي و غيرعلمي مي

كنار هم در تفاسير قرآن ظاهر شوند 
 .)163به همان منبع، ص : به. ك.ر(

گونه كه نگرش كّلي باال نشان  همان
دهد، ديدگاه آقاي بيروني موافق با  مي

 پراكندهديدگاه حاكم ميان فرهنگ 
اين نقطة پيوند ميان . تفاسير قرآني بود
بيروني و مفسران قرآن، مثل دانشمنداني 
 جدايي مفهومي بين ينوع  يايگوبيشتر 

 كّليِ فرهنگ اسالمي سيرعلم و دين در 
  )26(.دوران قديم است
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مطلب را در زمينة گفتمان اين 
اسالمي دربارة علم و دين و ديدگاههاي 
اسالمي معاصر پيرامون رابطة ميان قرآن 

جاي تعجب . توان اظهار نمود و علم نمي
است هنگامي كه مسلمانان منبع اصلي 

 پيوند علم و فكرم در دنيا بودند از عل
دين حمايت نكردند، در حالي كه پيام 

 كاهشمعاصر در مورد چنين پيوندي با 
مشاركت مسلمانان در توليد فرهنگ 

  )27(. هم زمان استجهاني علم
گونه كه ديدگاه كّلي و مختصر  همان

دهد، مفسران قديم قرآن  فوق نشان مي
قرآن در اي به اعجاز  هرگز حّتي اشاره

گويي نسبت به اكتشافات علمي  بعد پيش
كه قرنها پس از نزول وحي پيدا 

هيچ برداشت و ) 28(.اند شوند، نكرده مي
عنوان منبع معرفت علمي   قرآني را به
در عين حال، هر . اند ننمودهتبليغ و تأييد 
ور در مباحث اسالمي دو ادعاي مذك
پرسشهايي . شود  يافت ميمعاصر فراوان

امون علم و دين در مباحث اسالمي پير
هاي مختلف به هم نزديك  جديد به گونه
ترين  ماً رايج، اما مسلاند و شبيه شده

 اين گويايها در اين موضوع  رويكرد
هاي جديد   كه بسياري از يافته استباور

گوييها  پيشبود و علم، از قبل در قرآن 

عنوان با دليل و مستندي براي آنچه 
فراهم  ،شود ياد مي آن ازاعجاز قرآن 
 :عنوان نمونه بنگريد به  به(آورده است 

  ).24نوفل، قرآن و علم، ص 
هاي   اين ديدگاه به گونهبه يقين

. مختلفي با صراحت بيان شده است
گاهي در يك قالب، اين برداشت بيانگر 
ر ديگچنين مطلبي است كه برخالف 

كتب آسماني، قرآن هيچ اظهار نظر 
هاي علم جديد  يافتهكند كه با  نمي

ترين حامي اين  معروف. ناسازگار باشد
به نام استدالل، پزشكي فرانسوي 

كتاب بوكالي . است) 29(موريس بوكاي
بررسي . تورات، انجيل، قرآن و علم«

كتب مقدس آسماني در پرتو معرفت 
سايه اين كتاب در است » جديد
العاده  ها و ويرايشهاي فراوان، فوق ترجمه

بخش يك شرح   و الهاممعروف شده
اي و مذهبي در ميان تعدادي  تقريباً فرقه

  .از مسلمانان سراسر جهان گشته است
 از پركند كه قرآن  بوكاي استدالل مي

مباحثي مربوط به موضوعات علمي از 
شناسي، شرح مطالب  قبيل آفرينش، ستاره

حوزه و ... اي مربوط به زمين،  ويژه
ليد مثل قلمرو حيوانات و نباتات و تو

: دارد بوكاي اظهار مي. باشد انسان مي
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برخالف تورات و انجيل كه در بررسي 
اينگونه موضوعات دچار اشتباهات عظيم 

نتوانسته حتي يك  «ند،ا و ماندگاري شده
در واقع، بوكاي . »اشتباه در قرآن بيابد

دارد كه قرآن شامل هيچ بياني  اظهار مي
نظر علم جديد  نيست كه از نقطه

 موجب شده پذير باشد و همينقادانت
اي در  معتقد شود كه هيچ نويسندهاست 

را بنويسد » حقايقي«قرن هفتم نتوانسته 
 و مطابقت آن با يكه امروزه يكسان

. معرفت علمي جديد اثبات گردد
  .)120 ـ 8/121بوكاي، كتاب مقدس، (

بوكاي همچنين در اين كتاب مطلبي 
يان كند كه در م را با صراحت ذكر مي

مفسران جديد دربارة اين موضوع، رايج 
معرفت علمي جديد « اينكه ؛بوده است

دهد آيات خاصي از قرآن  به ما اجازه مي
يم كه تاكنون تفسير آنها يرا درك نما

 ).251همان، ص (» ناممكن بوده است
بنابراين، دو نكته اصلي اين استدالل 

آسا ميان  سازگاري معجزه: عبارتند از
 فراهم يي و علم، و ديگرات قرآنينب

آوردن امكان الزم براي تفسير علمي 
  )30(.هاي علم جديد قرآن در پرتو يافته

زماني كه پيوند ميان قرآن و علم 
 ميزاني از همان تنهاگردد،   اظهار مي

طلبد كه كار اختياري  منطق را مي
گردآوري اكتشافات و حقايق قرآني آغاز 

 گردد كه شود و بياناتي از قرآن استخراج
اينكه اين  .با آنها مطابقت داشته باشد

اكتشافات جديد علمي، هيچ مطلبي 
ندارند كه در ارتباط با قرآن مطرح 

شود كه برخي   نميمانع) 31(كنند،
مفسران جديد با افتخار همين نظريات را 

عنوان دليلي بر اعجاز قرآن معرّفي و   به
  .ارائه نمايند

صطالح متن قرآن با اين حقايق به ا
آنكه   بي؛گردد علمي در ذهن مرور مي

اذعان شود كه چنين قرائتي خودش 
تفسيري از متن قرآن است كه مشروط 
به التزامات مفسران و تمركز محدود آنان 

در موارد . به بررسي متن شده است
دي، محدودة اين رويكرد بسيار زيا
ين و مسلك و به لحاظ نوع و براساس آي

عنوان اعجاز   يافته، بهشيوة كامالً ترويج 
رقمي يا عددي قرآن شناخته 

اين گونه از اعجاز رياضي، ) 32(.شود مي
نظم و ترتيبي براي كاربرد واژگان 

سازد كه بيانگر  خاصي در قرآن معين مي
از . باشد نوع ديگري از اعجاز عددي مي

 نمونه، يك نويسنده معتقد  براياين رو
 و واژة  بار در قرآن32» دريا«است واژة 
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 آنگاه . استكار رفتهه ب  بار13» خشكي«
  برابر32 به 13دارد كه نسبت  اظهار مي

با نسبت واقعي خشكي به آب روي 
القرآن، در  سويدان، اعجاز(سطح زمين 

 و ابوالسعود، اعجازات ؛صفحات مختلف
اين به ). ، صفحات گوناگونيثةحد
 ؛وجه يك ديدگاه مستقل نيست هيچ
ر آمار كتب انتشار يافته گونه كه د همان

دربارة اين موضوع و درصدها پست 
اي انعكاس  هاي رايانه الكترونيكي شبكه

  .يافته است
ه محِملي يك مورد معروف ديگر ك
 نسبت براي اين استدالل است به

 عبارت است از ،باشد معروف هم مي
عنوان يك منبع معرفت، يك  ة قرآن بهيارا

 در كتاب مشتمل بر علوم مختلف و
عنوان منبعي   اي از موارد حتي به پاره

جامع از تمام اشكال معرفت از جمله 
  )33(.علم معرفي شده است

هايي  عنوان نمونه   بهبيشترآياتي كه 
بيني قرآن نسبت به علم جديد  از پيش
گردد شامل ارجاعات قرآني به  ذكر مي

عنوان نگهدارندگان  كوههايي است كه به
ه سطح بيروني اند ك زمين مطرح شده

زمين را در برابر زلزله ثابت و محكم 
مانند آية سي و يكم از سورة (دارند  مي

اين حقيقت علمي قرآن براساس ). انبياء
نظر رياست وقت انجمن معجزات علمي 
قرآن و سنت، و نويسندة يك كتاب 
كامل درباره اين موضوع، در نيمة قرن 
نوزدهم كشف شد و تا نيمه دوم قرن 

نجار، منابع، (كامالً درك نشده بود بيستم 
  ).صفحات مختلف

اشارات قرآني به مراحل رشد جنين 
عنوان نمونه ديگري ذكر    بهبيشتر
طور  شود كه در آن گفته شده قرآن به مي
آميز اكتشافات علم جديد  اعجاز
گويي نموده است  شناسي را پيش جنين
شناسي و   مدخل زيست: بهك،.ر(

كِيث مور، ). اتآفرينش و مراحل حي
شناسي،  نويسندة كتابي دربارة جنين
 با 1983سومين چاپ كتابش را در سال 

حمايت انجمن معجزات علمي قرآن و 
توسط » اضافاتي اسالمي«سنت، با 

عبدالمجيد عزّين داني، نخستين رئيس 
عنوان اين چاپ . انجمن منتشر ساخت
: رشد انسان«: جديد چنين است

با . بر درمان بالينيشناسي با تكيه  جنين
بررسيهاي رابطة قرآن و : اضافات اسالمي

  .»حديث، تأليف عبدالمجيد عزّين داني
ترين همة مدعيات  همين اواخر، مهم

معجزات علمي يعني اشارات قرآني به 
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ها و زمين كه پيش از آنكه  آسمان
 به، خداوند آنها را از هم جدا سازد

صورت يك تودة به هم آميخته بودند  
عنوان جزء   به)  سورة انبياء30مانند آيه (

مختصري از ترجمان فشردة يك نظرية 
 :بهك، .ر(كامالً مشهور مطرح شده است 

؛ نوفل، قرآن و 41سعدي، آثار، ص 
  ).24العلم، ص 
هاي مكتب تفسير علمي قرآن  ريشه

تواند به قرن نوزدهم بازگردانده  مي
 پس از آنكه بيشتر سرزمينهاي )34(.شود
 قيوميت كامل اروپا درآمد، زيرالمي اس

 برتري در بيشترروشنفكران مسلمان 
 ،پيشرفت علمي را به اروپا نسبت دادند
البته علم همچنين بخشي از ايدئولوژي 

 يعني آن كساني كه ،فتح اروپائيان بود
 خودشان را حامالن برتر فرهنگ بيشتر

.  بودندمعرفي كردهعلم و خرد 
از آنكه با روشنفكران مسلمان پس 

بيني متأخّر علم و نيز با  ايدئولوژي روشن
 رو به روآثار تكنولوژي نظامي اروپا 

شدند، يك گفتمان احتجاج ديني را 
 دربارة ها غربيادعاهايطرح كردند كه يا 

، ذهني و دروني كنند يا صرفاً ادعا  راعلم
نمودند كه ارزشهاي غربي دربارة علم 

پاسخ .  استبراي مسلمانان بيگانه نبوده

معروف دانشمند مسلمان و فعال قرن 
به ) 1897 :م(الدين افغاني  نوزدهم جمال

 :م(خاورشناس فرانسوي ارنست رنان 
لة ئعبارت بود از همان مس) 1892

كِدي، پاسخ (سازگاري علم و اسالم 
مسلمانان ). 130 ـ 187 اسالمي، ص

ديگر بر ترويج يك فهم اسالمي تأكيد 
 اينكه اسالم با علم ورزيدند مبني بر
نمونة برجستة اين . سازگار است

 ؛است) 1898 :م(رويكرد، سيداحمدخان 
 را با )سخن خدا(همان كسي كه قرآن 

 ؛ مورد سنجش قرار داد)اثر خدا(طبيعت 
عنوان دو نوع تجّلي يك واقعيت كه   به
 البته ،توانند با هم متعارض باشند نمي

 از احمدخان براساس درك پوزيتويستي
علم، اظهار نمود كه در مورد تعارض 
ظاهري ميان سخن و كار خدا، دومي 

 در حالي كه اولي بايد ،ترجيح دارد
تفسير ] استعاري[صورت مجازي  به

خان، تفسير، صفحات مختلف؛ [گردد 
مجاز و «همچنين بنگريد به مدخل 

  )35(].»استعاره
عالوه بر افغاني و خان كه نظرات هر 

ماهنگي ميان قرآن و علم، دو در زمينة ه
اثرات سياسي بسيار متفاوتي به همراه 

 بيشتر مباحث مسلمانان )36(داشت،
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دربارة اين موضوع عبارت بود از ايجاد 
دينشان در عصر علم و خرد براي كارايي 

و نيز ترغيب مسلمانان به تحصيل علوم 
  بسياري از روشنفكران و.مختلف

ن دوره انديشمندان برجستة مسلمانان اي 
از هند ) 1938 :م(از جمله محمد اقبال 

از مصر دربارة ) 1905 :م(و محمد عبده 
اين موضوع يا موضوعات مربوط به آن 

  هر چند آثار اين؛كتبي را تأليف نمودند
 بيانگر رابطة قرآن به تفصيلانديشمندان  

 بلكه عمدتاً محدود به حوزة ،و علم نبود
با اشتياق  مثال اقبال براي. يات بودكّل

بحث نمود كه طلوع اسالم از اين كامل 
هاي  با پيدايش استدالل استقرائي و شيوه

تجربي، شاخص گرديد، ولي او قرآن را 
عنوان منبعي براي معرفت علمي   به

معرفي ننمود و نيز بيان نكرد كه انسان 
. دبرس قرآن به حقايق علمي باتواند  مي
  ـ131 اقبال، بازسازي، ص : باك،.ر(

تري  در عين حال گفتمان مفصل). 114
دربارة اين موضوع در همان اواخر قرن 
نوزدهم از سوي مسلماناني كه 

خواستند ادعا كنند كتاب آسماني آنان  مي
و نظام اعتقاديشان در سازندگي فرهنگ 

ارائه ، ه استداشتجديد علم نقش 
يكي از حاميان مهم اين ) 37(.گرديد

) 1960ـ  1877(نگرش، سعيد نورسي 
نسبت ساده و به  گر چه تفاسير .بود

 تأثير چشمگيري بر گروه ،بسيط بودند
عظيمي از دانشجويان و پيروان ترك 

تفاسير علمي . تداش) اهل تركيه(
كه بود  بر اين اظهار نظر نورسي مشتمل

 ؛ همان(داستان قرآني سليمان نبي
اختراع ) سليمان؛ آيه دوازدهم سورة سبأ

 : بهك،.ر (كردگويي  يشهوانوردي را پ
به ) 35آية (و آية نور ) مدخل پرواز

كلين، (اشاره دارد اختراع برق در آينده 
؛ نورسي، 52 ـ 55سه ديدگاه، ص 

تالشهاي ). سوزلِر، صفحات مختلف
كنندگان ديني  برخالف احتجاج، نورسي
 راستگويي مشتمل بر هدف اثبات، پيشين

ه هاي علم جديد بود قرآن براساس يافته
 صورت نقطة اثر ديگري كه به. است

 عطفي در همان مسير، شاخص شده،
 جلدي طنطاوي جوهري 26تفسير 

تحت عنوان الجواهر في تفسير القرآن 
  .باشد الكريم مي

اي را مطرح كرده كه  جوهري نكته
ارة قرآن و  در گفتمان معاصر درببارها

 قرآن مشتمل شود و؛ اينكه علم تكرار مي
 كه مستقيم و آشكارا  آيه است750بر 

 در حالي ،باشد ميمربوط به جهان مادي 
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كه در مورد امور حقوقي و قانوني بيش 
 مدخل : بهك،.ر() 38( آيه ندارد150از 

از اين رو جوهري ). قانون و قرآن
 و به آنها كند ميخطاب به مسلمانان 

 نگاه خود را نسبت به گويد مي
 موضوعات تغيير دهند و سنجي اولويت

 ؛ قايل شونداولويتراي آيات علمي ب
اكنون در   همبويژه عنايت داشته باشند كه
جواهري، (كنند  عصر علم زندگي مي

  ).483 ـ 2/484تفسير، 
 تفسير و پژوهش ايتالشهاي اوليه بر

قرآني در پرتو اكتشافات علم جديد در 
هاي اخير قرن بيستم افزايش يافته  دهه

گرفته است، زماني كه تالشهاي صورت 
به منظور تبيين گويايي از مباني نظري 

ة ي ارا پيتنها در شيوة نوين تفسير كه نه
 بلكه ،اند يك تفسير علمي از قرآن برآمده

اند معجزات علمي قرآن را نيز  خواسته
حامي اصلي اين تالش . تبيين كنند
پردازي، عبدالمجيد عزّين داني،  نظريه

اولين رياست انجمن معجزات علمي 
گونه كه   همان.ن و سّنت بوده استقرآ

 در حالي كه بسياري ،قبالً يادآور شديم
 ويژهاز نويسندگان دربارة سازگاريهاي 

و ابعاد مختلف علم جديد، ميان قرآن 
اثر » عزّين داني«. اند  ارائه دادهآثاري

 المعجزة العلمية في« عنوان بامستقلي را 

به تدوين نمود كه در آن » القرآن و السّنة 
معرفي قواعد علم جديد قرآن، علم 

عزين داني اظهار . اعجاز قرآن پرداخت
دارد اين علم جديد، ثمرة نوعي از  مي

تفسير است كه براي عالمان مسلمان 
آشنا به اسرار خلقت شناخته شده است 
باشد  و متفاوت با تفسير علمي قرآن مي

تفسير ). 23عزّين داني، معجزه، ص (
رود كه  كار مي  بهعلمي قرآن در جايي

دانش «يك مفسر از آخرين تحوالت در 
اي از قرآن   تفسير آيهبراي» كيهاني

 ولي اعجاز علمي همان ،استفاده كند
حقيقت كيهاني است كه معنا و مفاد آيه 

 وقتي در عين حال ،نمايد به آن اشاره مي
نمود حقيقتِ مورد نظر آيه در جهان 

ير آيه  تفس،گيرد مورد استناد قرار مي
  )39(.گردد دربارة آن حقيقت، تثبيت  مي

ابعاد بيشتري از عالَم ممكن است به 
مرور زمان معلوم گردد و به اثبات بيشتر 

؛ نجامديب» عمق و جامعيت اعجاز علمي«
گونه كه نظم جهاني خودش  همان
 معجزه،  عزين داني،. (گردد تر مي روشن
بنابراين در مورد باز شدن ). 23 ـ 24ص 
ن فرايند اعجاز، چند مرحله وجود اي
 يك حقيقت كّلي كيهاني از :اول. دارد
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قبل در قرآن بيان شده است، گرچه الزاماً 
نشده بود تا اينكه مورد درك واقع 

 علوم تجربي آشكار گرديده ناگهان از راه
گويد پس از  عزين داني مي. است

اكنون  انتظاري طوالني، بشريت هم
 فّني را توسعه توانسته است مهارتهاي

 سرانجام به اسرار جهان پي ببرد، ودهد 
فقط در اين جهت كه تشخيص دهد 
آنچه را كه پژوهشگران پس از تحقيقات 

استفاده از ابزارهاي و فراوان و بررسي 
كنند، همان  جديد پيچيده كشف مي

چيزي است كه چهارده قرن قبل، در 
بيان شده قالب يك آيه يا يك حديث 

 سعدي، : بهك،.ر ؛27ص همان، (است 
آنگاه اين كشف يا ). 2آثار، ص 
معناي آيه به جايگاه وقتي روشنگري 

، به تعدد تفاسير خاتمه ثابت خود برسد
 شتر در آينده تنها كشفيات بي.بخشد مي
تواند اين تفسير ثابت شده را تأييد  مي

نمايد و در نتيجه مفهوم اعجاز را تعميق 
 ـ 25 عزين داني، معجزه، ص(بخشد 
عزين داني همچنين بر اين باور ). 24

است كه اگر تعارضي بين يك مفاد 
صريح و خاص متن قرآن با يك نظرية 

 آنگاه اين نظريه بايد رد ،علمي پيدا شود
 آن دو گردد؛ در حالي كه اگر ميان

  متن قرآن بهسازگاري مشاهده شود،
عنوان يك دليل بر اثبات اين تئوري ارائه  
ز سوي ديگر اگر متن مبهم ا. شود مي
 ولي نظريه علمي، قطعي و صريح ،باشد

باشد، متن قرآن بايد براساس آن نظريه 
  ).26همان؛ ص (تفسير گردد 

دربارة موردي كه متن قرآن و نظريه 
علمي هر دو قطعي و صريح باشند، 
عزين داني هيچ اظهارنظري 

 آنچه روشن است اين )40(.كند نمي
عنوان مرجع نهايي  است كه متن قرآن به

گيرد و نه  در علم مورد استناد قرار مي
فيزيك  فرا فقط در دين، اخالق و يا 

ياد ).  مدخل اخالق و قرآن:بنگريد به(
 اين نكته در اينجا اهميت دارد كه كرد

ميان دو سطح از حجيتي كه به قرآن 
براساس  هست؛  تمايز،گردد منسوب مي

ي ا برانظر عزين داني، متن قرآن نه تنه
اعتبار يك دريافت علمي بلكه در مورد 

 مورد استناد  نيز آن دريافتياعتبار بي
نقش اولي محدود است و . شود واقع مي

به منظور برجسته ساختن ماهيت 
 بدون فرض كردن آن ،اعجازآميز قرآن

عنوان منبعي براي معرفت علمي، ارائه   به
 در مورد اخير  قرآنشود در حالي كه مي

زه خودش در موضعي برتر از در حو
: افزايد عزين داني مي. گيرد علم قرار مي

توانند  دانشمندان مسلمان در واقع مي
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رهنمودهايي را در قرآن بيابند كه موجب 
تسهيل تحقيقات علمي آيندة آنها بشود 

 تعيين با احتماالً ؛)35همان؛ ص (
طرحهاي پژوهشي يا يافتن پاسخهايي 

  .وضبراي پرسشهاي علمي مفر
به » عزين داني«اي كه با آن  شيوه

بررسي موارد تعارض بين بيانات قرآني 
پردازد، بيانگر  و نظريات علمي مي

تفاوت بين مكتب جديد تفسير با مكاتب 
عزين داني در چنين . تفسيري قديم است
قرآن  تأكيد دارد كه ،مواردي از تعارض
 نظريات ياعتبار بيبراي تعيين اعتبار يا 

عنوان مرجع نهايي مطرح   يد بهعلمي، با
 برعكس، مفسران قديم )41(.گردد
اي، امكان نظريات و  گونه برجسته به

توجيهات علمي مختلف را مطرح 
آنكه مرجعيت قرآن را به   بي؛كردند مي

نفع هيچ يك از اين نظريات معين 
. ياد شدگونه كه در باال   همان؛سازند

ظ مشي عبارت است از حف تأثير اين خط
استقالل حجيت و مرجعيت قرآن در 

ض  بدون نق،حوزة نظريات ديني
قرآن و علم . استقالل علم در قلمرو خود

  )42(.در تفاسير قديم از هم جدا بودند
گفتمان جديد دربارة اسالم و علم، به 

ر در زمينة پديد آوردن وذكمتالش 
مصاديقي براي معجزات علمي قرآن 

ديگر اخيراً دو رويكرد . باشد نميمحدود 
  .اند در محافل علمي، مؤثر و نافذ بوده

شناختي   بر نقد معرفت:اولين رويكرد
ورزد و معرفت  علم جديد تأكيد مي

علمي را در ساختار فرهنگي و تاريخي 
سردار، اكتشافات؛ (دهد  خود جاي مي

  ).هاي اسالم آينده
در مقابل ادعاهاي علم جديد دربارة 

نسبت به حقيقت كّلي، اين رويكرد، 
ويژگي فرهنگي همه انواع معرفت تأكيد 

اين نقد علم، در تبيينهاي . ورزد مي
گوناگون خود، در ميان فالسفة علم، بسيار 

شناسي  اند معرفت نافذ بوده و خواسته
اسالمي را پيشنهاد دهند؛ به رغم آنكه هيچ 
نوع مطلب خاص اسالمي در آن زمينه 

 اين عالوه بر اينكه محتواي. وجود ندارد
شناسي اسالمي مفروض، بدون  معرفت

كالين، سه ديدگاه، ص (ماند  دفاع باقي مي
  ).57 ـ 62

 مباني چارچوب :رويكرد دوم
سازد كه قالب در  متافيزيكي را مطرح مي

كند و تالش  آن، علم جديد عمل مي
نمايد كه يك چارچوب اسالمي  مي

اين . گونه روشن تبيين كند ديگري را به
ترين وجه در آثار رويكرد به به

 او تضاد . استسيدحسين نصر ارائه شده
ميان علوم قديم وجديد را مسلّم فرض 

 داراي علوم قديم كرده و معتقد است
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مفاهيم قداست و يگانگي معرفت 
 به 63كالين، سه ديدگاه، ص (اند  بوده

پليد و « مدخل :بعد؛ و بنگريد به
  )43().»مقدس

 اين اگر ويژگي مميزةبا اين حال 
فيزيكي قديم در بعد فرا چارچوب 

باشد،  قداست و يگانگي معرفت مي
عنوان مثال، علم   روشن نيست كه به
تواند از علم يوناني  اسالمي چگونه مي

عالوه   به) 44(.كفرآميز متفاوت باشد
شناختي  گونه كه در رويكرد معرفت همان

طبيعي فرا مطرح شد، محتواي چارچوب 
مطمئناً هر . ماند  مياسالمي، مبهم باقي

 از تنديهاي  دو رويكرد، نمونه
 البته حّتي ،روند شمار مي  روشنفكري به

هنگامي كه تالش كنند استناد به آياتي از 
 عمدتاً فراقرآني باقي ،قرآن نمايند

يك از اين دو رويكرد به  هيچ. مانند مي
طور كلي يا  صورت منّقح با متن قرآن به
 معاني تاريخي آن ميراث فرهنگي كه با

 سروكار ،خاص به آن داده شده است
  )45(.ندارند

گفتمان اسالمي تازه تأسيس دربارة 
هاي خود، بر پاية درك  علم در تمام گونه

رابطة ميان قرآن و علم مبتني نشده 
 در يك سطح، اين علم جديد )46(.است

 دفاع بوده و پيوسته ابل فهم واست كه ق
و قوي در  يافتن پاسخهاي متعدد پيدر 

ميان مسلمانان و نيز غيرمسلمانان 
چالشهاي مطرح شده از سوي . باشد مي

فرهنگ جديد علم، هيچ مشابهي در 
بنابراين، درك .  مدرن نداردپساجوامع 
است كه رويكردهاي اسالمي به كردني 

 رو به روعلم جديد كه با چالشهايي 
 متوجه دوران قديم اسالم ،شده است
صميم بر تبيين مسائل  اما ت،اند نبوده

انتقادي معاصر دربارة علم به زبان 
تواند عدول مبنايي اين  اسالمي نمي

توجيهات جديد را از موارد قديم آن 
برخالف آمادگي و ميل ) 47(.پنهان نمايد

مفسران معاصر در تضعيف و پيچاندن 
 معاني گوياياي كه  گونه آيات قرآني به

م از علمي براي آنها بشود، مفسران قدي
اينكه بخواهند قرآن را تابع يك علم 

 .ورزيدند التغيير قرار دهند، امتناع مي دائم
 مفسران قديم در مقام اصرار بر )48(

امكان توجيهات علمي مختلف دربارة 
توانستند استقالل  هاي طبيعي، مي پديده

 نه از طريق ،معرفت ديني، قرآني را
ن  بلكه از راه تطبيق آ،هايي از علم گزيده

  )49(.با حوزة مستقل خود، حفظ نمايند
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  بررسي و نقد مقاله

  نگاه كلي : الف

داراي نقاط » علم و قرآن«مقاله  
ترين آنها  قوت و ضعفي است كه به مهم

  .شود اشاره مي
  تنقاط قو: اول

نگاه نّقادانه به مبحث رابطه قرآن . 1
و علم كه زمينه تضارب آراء و كاوش 

  .سازد ا فراهم ميبيشتر در اين زمينه ر
نگاهي تاريخي ـ تحليلي به مبحث . 2

قرآن و علم و بررسي رويكردهاي قديمي و 
  .جديد در اين رابطه

  نقاط ضعف: دوم

نويسنده به : اشكالهاي شكلي. 1
 وارد بحث صورت فني و دائرة المعارفي

شناسي  داراي مفهوممقاله نشده است، يعني 
علم، : نيست و اصطالحات كليدي مثل

را، كه بارها ... فسير علمي، اعجاز علمي وت
. كند، تعريف نكرده است از آنها استفاده مي
 اين تعاريف را ذكر كنيم يماز اين رو ناچار

  .تا اختالف برداشتها روشن شود
تاريخچه منسجمي از تفسير علمي 

صورت ه  بلكه ب،كند قرآن را نيز ذكر نمي
 ،گزينشي كه معيار آن مشخص نيست

ابوريحان، (ز قرن پنجم و ششم افرادي ا

 سپس ،كند را ذكر مي) غزالي و فخررازي
. پردازد به دانشمندان يك قرن اخير مي
قرون در بنابر اين بسياري از دانشمندان 

اند و تاريخچه بحث  مياني از قلم افتاده
 يمهاي مفقوده زيادي دارد كه ناچار حلقه

 اصوالً .به اختصار به آنها اشاره كنيم
 آغاز مناسبي ندارد، زيرا مطلب را مقاله
كند، و  شروع مي» ابوريحان بيروني«از 
كه بايد تبيين موضوع و مفاهيم آن حال 

  .دوش قبل از آن ذكر 
و » علم«چون نويسنده مفهوم  .2

تقسيمات آن را روشن نكرده، در كل 
مقاله به يك شاخه از علوم يعني علوم 
 طبيعي پرداخته و از علوم انساني غافل
شده است، و حال آن كه بسياري از 

علوم تربيتي، (آيات به علوم انساني 
پرداخته است و ...) سياسي، اقتصادي و

محل بحث در مورد رابطه قرآن و علوم 
در عصر حاضر بيشتر همين شاخه علوم 

  .است
 پيش انگاره نويسنده در كل مقاله .3
است، بنابر اين به ! »جدايي قرآن و علم«

و نامحسوس تالش كرده گونه محسوس 
خواننده را به همين نتيجه برساند، است 

با اينكه داليل كافي براي اين مطلب ارائه 
صورت ه برا هم نكرده و داليل مخالفان 

بويژه در . كامل بررسي نكرده است



97
 

 

  

قر
ه 
جل

م
آ

و 
ن 

عل
م

  /
  

ره
ما
ش

ل
او
 

  /
 

ن 
تا
س
زم

13
8
6

   
�  

حوزه علوم انساني به اين بحث مهم 
نپرداخته است، در حالي كه در حوزه 

وم امكان علوم انساني جدايي قرآن و عل
پذير نيست و اصوالً تصور معقولي 

  .ندارد
ديدگاه كلي قرآن نسبت به علوم  .4

 بررسي و بيان نكرده است يرا به روشن
و روح حاكم بر مقاله بررسي رابطه 

قرآن و «است نه » قرآن و دانشمندان«
ديدگاههاي دانشمندان در مورد ! »علم
صورت ه نيز برا » قرآن و علم«رابطه 

سي نكرده است، چون جامع برر
را ناقص مطرح كرده  تاريخچه بحث

  .است
قرآن » اعجاز علمي« نويسنده بر .5

كند، البته اعجاز علمي قرآن  تاكيد مي
» راترود ويالنت«مهم است و به گفته 

مسلمانان همواره از اين مسئله در برابر «
كنند و آن را نشانه  غرب استفاده مي

» دانند مياعجاز قرآن و برتري زماني آن 
تفسير قرآن در دوره «مقاله : به. ك. ن(

 المعارف قرآن دائرة» جديد و معاصر
؛ اما نتايج تفسير )يدن، راترود ويالنتال

علمي قرآن به اعجاز علمي منحصر 
 تغيير ،دهي به علوم  بلكه هدف،نيست

  تاثير در معرفت،مباني علوم انساني

پردازيهاي علمي  شناسي دانشها و نظريه

تواند  آني از نتايج مهم آن است كه ميقر
به توليد دانش جديد منجر شود، ولي 
نويسنده به اين نتايج و ابعاد كه در عصر 

صورت جدي مطرح است فقط در ه ما ب
ي گذرا نموده  ا صفحه آخر مقاله اشاره

است، در حالي كه وحشت مخالفان 
تفسير علمي از همين پيامدهاي تفسير 

در ـ ي و اجتماعي بويژه سياسـ علمي 
تواند  حوزه علوم انساني است كه مي

جهان اسالم را دگرگون و پيشتاز علم 
گرداند و در درون جامعه اسالم بلكه كل 
جهان تحوالت سياسي و اجتماعي ايجاد 

داري و نظامهاي  كند و نظام سرمايه
اقتصادي و سياسي سكوالر را در خطر 

  .قرار دهد
صورت مبهم و دو ه  دالّل گاهي ب.6

 بويژه در آغاز مقاله ،گويد پهلو سخن مي
ه كند؛ ب كه سخنان ابوريحان را مطرح مي

اي كه سرنوشت تفسير علمي قرآن  گونه
زند  را با خرافات هندي و مانوي گره مي

و گويا سخني را از زبان ديگران القاء 
  .كند مي

 منابع مورد استفاده وي بيشتر از .7
هيچ منبع تفسيري اهل سنت است و به 

شيعه ارجاع نداده است و تنها از يك 
شخصيت شيعي معاصر يعني سيد 
. كند حسين نصر مطلبي كوتاه نقل مي
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همين ضعف موجب شده است نويسنده 
ه نتواند ديدگاههاي مسلمانان را ب
صورت كامل بازتاب دهد، لذا در چنبره 
ديدگاههاي اشعري و گاه معتزلي گرفتار 

بينانه به مسائل قرآن و  و نگاهي بدهشد
  ـعلم ـ بويژه در بررسي جبر و اختيار

  .پيدا كرده است

  نقد تفصيلي : ب

مقاله را از ابوريحان نويسنده . 1
كرده است، در حالي كه شروع بيروني 

در اين زمينه ) ق. هـ 428: م(بوعلي سينا 
پيشگام است و به تطبيق ديدگاههاي 
خته هيئت بطلميوسي با آيات قرآن پردا

رسائل ابن سينا، ص : به. ك. ن(است 
 رضايي اصفهاني، درآمدي ؛124 ـ 125

بر تفسير علمي قرآن، تاريخچه تفسير 
 شروع خوبي براي ، عالوه بر آن.)علمي

 چون قبل از ،يك مقاله علمي نيست
و معرفي مقصود از آن كه » علم«تعريف 

آيا علوم طبيعي يا انساني يا علوم عقلي 
ي است، و قبل از اينكه و نقلي و شهود

 به ،رابطه اصل قرآن با علم را روشن كند
رابطه دانشمندان علوم و قرآن پرداخته 

 مقاله 4 و 3فحه است، در حالي كه ص
 از نظر شكلي و ،اين مطالب آمده است

 4 و 3ساختاري بهتر بود مطالب صفحه 

آمد، ولي شايد با غرض خاصي  جلو مي
 زدن سازي ذهني و گره همچون شبيه

خرافات نجوم هندي با قرآن، مطالب 
 .ابوريحان مقدم شده است

شناسي يا  قرآن كريم كتاب كيهان. 2
بلكه هدف آن ، هر علم ديگر نيست

هدايت بشر به سوي خدا است و اگر 
اشارات علمي دارد، در راستاي همين 

 قرآن در بيش از .هدف اساسي است
هزار آيه به مطالب علمي صريحاً يا 

هاي  پرداخته است و گاهي گزارهضمناً 
شناسي  علمي صريحي در مورد كيهان

دارد كه مخالف نظام هيئت بطلميوسي 
ت كه در آن عصر بر فكر بشر حاكم اس
الشَّمس تَجرِي ِلمستَقَرٍّ « از جمله آيه ،بود
كه صريحاً سخن از ) 38/ يس (» لَّها

گويد و آيه  حركت واقعي خورشيد مي
بالَ َتحسبها جاِمدةً وِهي َتمرُّ مرَّ وتَرَى الِْج«

حركت زمين كه به ) 88/ نمل(» السحابِ
 در حالي كه هيئت ،...كند و تصريح مي

 مركزي و بطلميوسي براساس زمينْ
سكون آن و حركت كاذب خورشيد به 

بنابراين . دور زمين بنيان گذاشته شده بود
نصوص (موارد فوق و آيات مشابه 

نيازمند تفاسير متفاوت و آشفته ) يقرآن
نيست و اصوالً آيات محكم چند تفسير 

  .نخواهد بودپذير 



99
 

 

  

قر
ه 
جل

م
آ

و 
ن 

عل
م

  /
  

ره
ما
ش

ل
او
 

  /
 

ن 
تا
س
زم

13
8
6

   
�  

هر چند قرآن كتاب تاريخ نيست . 3
حتي در  و جزئيات تاريخي را

مثل ـ داستانهايي كه بدانها پرداخته است 
صورت ه داستان يوسف و موسي ـ ب

 بسياري از حقايق ،كامل بيان نكرده است
ه در قالب قصص بيان كردتاريخي را 

 كه منشأ پيدايش علم تاريخ در است،
بين مسلمانان شد و امروز نيز قرآن يكي 
از منابع مهم و معتبر تاريخ بشر بشمار 

 .آيد مي
رسد اين جمله  هر چند به نظر مي. 4

برداشت نويسنده از سخنان ابوريحان 
 ،)چون ارجاع نداده است(بيروني است 

تفسير « با تاريخ در هر صورت اين جمله
بويژه در قرون جديد ناسازگار » علمي

است، چون بيشتر كساني كه به تفسير 
اند، دانشمندان مسلمان  علمي پرداخته

اند كه براي فهم بهتر قرآن از علوم  بوده
اند با  اند يا خواسته تجربي استفاده كرده

تطبيق قرآن و علم، اعجاز علمي قرآن را 
به تفسير نمونه و براي مثال . نشان دهند

دهها كتاب ديگر در اين زمينه بنگريد 
درآمدي بر تفسير علمي قرآن، : به. ك.ر(

كتابشناسي مفصلي در آخر آن آمده و 
بيش از دويست كتاب نام برده شده 

 هر چند تعداد اندكي از افراد .)است

اي افراط آميز با اين  مسلمان نيز به گونه
ده و زده ش مسئله برخورد كرده و علم

هاي علمي را بر قرآن  بسياري از نظريه
آثار : به. ك. ن(اند  تحميل كرده

عبدالرزاق نوفل و تفسير الجواهر 
 ولي عملكرد اين گروه ،...)طنطاوي و
تواند ارزش تفسير علمي  اندك نمي

اكثريت و نتايج درخشان آن را محكوم 
كند و در هر صورت اينها ادعاهاي منابع 

  .غيراسالمي نيست
نويسنده فاصله هزار ساله در سير  .5

ناديده انگاشته را تفسير علمي قرآن 
 1050 :م( چون از بحث ابوريحان ،است
 م جهش كرده است، در 1980به ) م

حالي كه تفسير علمي در اين فاصله فراز 
: به. ك. ن(و نشيبهاي متعددي داشت 

رفيعي محمدي تفسير علمي؛ همان، 
 هر چند .)درآمدي بر تفسير علمي قرآن

كه در صفحات بعدي مقاله به نوعي 
اشاره به برخي شخصيتهاي مطرح در 
تفسير علمي اين دوران مثل ابوحامد 

 911 :م(و سيوطي )  ق505 :م(غزالي 
  به تاريخچه كامل تفسير ،كرده است) ق

ما اشاره . علمي اشاره ننموده است
كوتاهي به تاريخچه تفسير علمي و 

  .كنيم تحليل آن مي
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مبحث قرآن و علم و بررسي  .6
رابطه بين آنها، شامل مطالب متنوعي 

شود كه يكي از ثمرات آن اثبات  مي
 ولي هميشه  به ،اعجاز علمي قرآن است
انجامد و ثمرات  اعجاز علمي نمي
دهي به  بهتر قرآن، جهتديگري مثل فهم 

هاي قرآني،  مباني علوم انساني با آموزه
 سيله حقايقوه پردازيهاي علمي ب نظريه

نيز دارد كه نويسنده از آنها ... قرآني و
 .غفلت كرده است

اصل جداسازي قرآن و  .7
معرفت درجه اول (ديدگاههاي مفسران 

پسنديده است و منحصر به قرآن ) و دوم
 بلكه در مورد همه كتب آسماني ،نيست

و غيرآسماني بلكه تمام علوم بشري 
جاري است، ولي اين مطلب بدان معنا 

ست كه قرآن نسبت به علم ديدگاه ني
نهايي ندارد يا ديدگاههاي مفسران و 
دانشمندان اسالمي اعتبار ندارد و نظرگاه 

همانطور كه  .تابد قرآني را باز نمي
ه هاي قرآني ب گذشت برخي گزاره

صورت صريح به مطالب علمي اشاره 
دارد و نيازمند تفاسير متفاوت و آراء 

ش از اين بخ. متضاد افراد نيست
خوانده » نص«هاي قرآني با عنوان  گزاره
شود و آنقدر صراحت دارد كه يك  مي

تابد و فهم عمومي  معنا را بيشتر بر نمي
  .از آن حجت است
فهم و تفسير مفسران در همچنين 

موردي كه براساس ضوابط تفسير 
 معتبر است و ،صحيح انجام شده باشد
 به عنوان فهم ،تا خالف آن ثابت نشود

بنابراين اگر . ماند بر قرآني باقي ميمعت
نقطه «مقصود نويسنده از جمله 

شايسته نيست يك «و جمله » ...آغازين
موضع خاص قرآني درباره علم تعيين 

آن است كه هيچ گزاره قرآني » نماييم
صريح و محكم در مورد هيچ مطلب 
قرآن نداريم، اين مطلب صحيح نيست و 

متشابه اختالفات مفسران در مورد آيات 
ات يو تطبيق ظواهر قرآني با برخي نظر

اعتبار شدن آيات  علمي، موجب بي
  .شود نمي) نصوص(محكم 
اشكالي كه از اول مقاله مشاهده  .8

كه اين است يم ا هكرده و بارها يادآور شد
بررسي موضوعاتي مثل تفسير علمي كه 

تواند بدون   نمي،پيشينه هزار ساله دارد
 آن به ثمر بررسي و تحليل تاريخي

نشيند، ولي نويسنده به رغم اينكه در 
وسط مقاله به اين نتيجه رسيده و متذكر 

 بررسي و تحليل كامل تاريخي از ،شده
  .تفسير علمي ارائه نكرده است
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ويوم « سوره نحل 89ر مورد آيه د. 9
 ِهم ِمنْ أَنفُِسِهملَيةٍ َشِهيداً عثُ ِفي ُكلِّ أُمعنَب

 هؤُالَءِ وَنزَّْلنَا عَليك  ك َشِهيداً عَلىوِجْئنَا ِب
اناً ِلُكلِّ َشييتِب ةً  اْلِكتَابمحرو دىهءٍ و

الزم است دو مطلب »  ِلْلمسِلمِينَ وبشْرَى
  :روشن شود
آيه اين در » كتاب«مقصود از : الف

 نه كتابي كه مطالب ،قرآن كريم است
 در مربوط به رستاخيز در آن هست و

شود  گفته مي» نامه اعمال«اصطالح به آن 
و ظاهراً برداشت نويسنده مقاله همين 

توضيح اينكه؛ آيات مربوط . مطلب است
 سوره نحل شروع 84به رستاخيز از آيه 

 به پايان 89شود و در اواسط آيه  مي
وَنزَّْلنَا عَليك «رسد و از آغاز جمله  مي

ءٍ وهدى ورحمةً  ياْلِكتَاب تِبياناً ِلُكلِّ َش
مطالب مربوط به قرآن »  ِلْلمسِلمِينَ وبشْرَى

  .شود و دنيا آغاز مي
شاهد اين مطلب آن است كه بخش 

همراه » نعبث« با فعل مضارع 89اول آيه 
دهد  مي) رستاخيز(است كه خبر از آينده 

» نزلّنا«و بخش دوم آيه با فعل ماضي 
) ول قرآننز(همراه است كه از گذشته 

شاهد ديگر اينكه در آيات . دهد مي خبر
بعد سخن از مطالب دنيوي مثل عدالت 
... و احسان و نيكي به خويشاوندان و

وَنزَّْلنَا علَيك «بنابراين جمله اخير  .است
اناً ِلُكلِّ َشييتِب ةً  اْلِكتَابمحرو دىهءٍ و

ت تحت سياق آيا»  ِلْلمسِلمِينَ وبشْرَى
مفسران قرآن گيرد و  رستاخيز قرار نمي

نيز واژه كتاب را در اين آيه نامه اعمال 
طبرسي، : به. ك. ن(اند  تفسير نكرده

  .)مجمع البيان، ذيل آيه
اگر چه آيه فوق به قرآن مربوط : ب

است و قرآن را بيان كننده همه چيز 
 ولي اين بدان معنا نيست ،كند معرفي مي

 معارف بشري كه همه جزئيات علوم و
 چرا كه قرآن ،در ظواهر قرآن وجود دارد

بيان كننده هر چيزي است كه در راستاي 
هدف قرآن است و هدف قرآن هدايت 

همانطور كه در آيه فوق و (مردم است 
 ،)آيات ديگر قرآن بارها اشاره شده است

 به اين ،به عبارت بهتر آيات ديگر قرآن
ان زند همانطور كه عقل انس آيه قيد مي
زند و به اصطالح آيه قيد  بدان قيد مي
 چون بديهي است كه در ،لُبي دارد

ظواهر قرآن همه فرمولهاي فيزيك و 
وجود ندارد و هر جمله كتاب ... شيمي و

  .شود در راستاي هدف آن تفسير مي
طور كه گذشت هرگاه  همان .10

گزاره قرآني نص و صريح باشد مفاد آن 
ي ظاهر حجت است و اگر گزاره قرآن
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 چرا ، با شرايط خاص حجت است،باشد
كه نصوص و ظواهر براساس بناي عقالء 
حجت است و اين مطالب در علم اصول 

اصول فقه  علم .الفقه بيان شده است
يكي از مباحث مقدماتي و پيش نيازهاي 

بنابراين الزم نيست . تفسير قرآن است
كه مفاد آن مطالب (هنگام ذكر هر آيه 

) قادي يا احكام عملي استعلمي يا اعت
اين حجت يادآوري شود تا بگوييم اگر 
غزالي و سيوطي يا هر مفسر ديگر 

خاطر آن بود كه مفاد ه  ب،يادآوري نكرد
خاطر آن ه دانست يا ب آيه را حجيت نمي

بود كه ادعاهاي مخالف وجود نداشته 
البته برخي موضوعات جديد . است

علمي در عصرهاي گذشته مطرح نبود، 
بنابراين مفسران قديمي متعرض آنها و 

اند و اين امري  رابطه قرآن با آنها نشده
  .طبيعي است

 در اين پاراگراف نويسنده بين سه .11
ه مطلب خلط كرده و نتيجه غيرصحيح ب
  :دست آورده است اين سه مطلب عبارتند از

هدف آيات قرآن از اشاره به  :الف
مطالب علمي، خداشناسي و معادشناسي 

آيات آغازين سوره رعد و : ك.ن(ست ا
بنابراين قرآن ما را به . ) سوره حج5آيه 

هاي  تدبر و تفكر در طبيعت و نشانه

كند تا به  آفاقي و انفسي دعوت مي
 .خداشناسي و معادشناسي رهنمون شود
اين هدف منافاتي با آن ندارد كه 

هاي علمي قرآن صحيح و واقع نما  گزاره
  .باشد

هاي قرآن مطالب   برخي گزاره:ب
علمي صحيحي را در حوزه علوم طبيعي 

گونه كه به  همان. ندنك و انساني بيان مي
، )38/ يس (حركت واقعي خورشيد 

و يا مباحث ) 88/ نمل (حركت زمين 
 اين .دناشاره دار... اقتصادي، سياسي و

مطلب منافاتي ندارد با اينكه قرآن انسان 
كمت را به تفكر بيشتر در اين امور و ح

  .و هدف آنها دعوت كند
برخي مفسران قرآن در تفسير : ج

آيات به مطالب متنوعي پرداخته و كمتر 
هاي علمي قرآن توجه  به مفاد گزاره

اند و حتي بشر را به ناتواني در  كرده
  .اند اسرار طبيعت متهم كرده

خلط سه مطلب فوق موجب شده 
نويسنده به اين نتيجه برسد كه است 

جدا است؛ در حالي كه قرآن از علم 
مانعي ندارد و » ب«و » الف«جمع مطلب 

نخواهد » ج«الزمه ضروري آن مطلب 
تواند به مفاد علمي  بود؛ بلكه هر كس مي

آيات قرآن توجه كند و حتي آنها را در 
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پردازيهاي علمي قرآن در  قالب نظريه
مثل وجود (حوزه علوم طبيعي 

  /29موجودات زنده در آسمانها طبق آيه 
مثل (و در حوزه علوم انساني ) شوري

) بقره / 279اقتصاد بدون ربا طبق آيه 
مطرح كند و در همان حال تفكر در اين 
امور را مقدمه توجه بيشتر به خدا قرار 
هاي  دهد و در طبيعت به عنوان نشانه

الهي مطالعه كند كه قرآن ما را به آن 
پس قرآن و علم از هم . كند تشويق مي
و هم  بلكه سازگار و مويد ،ندجدا نيست

  .همسو هستند
در تفسير آيات علمي قرآن  .12

ضوابط و شرايطي وجود دارد كه شامل 
شرايط عام مفسر و شرايط خاص در 
تفسير علمي است كه اگر مفسر آن 

 به تفسير معتبر از ،شرايط را رعايت كند
يابد وگرنه تفسير او  قرآن دست مي

يط عبارتند اين شرا. غيرمعتبر خواهد بود
  :از

هاى تفسيرى دو گونه  در روش
يك قسم، معيارهايى : شرايط وجود دارد

كه بايد در تمام روشهاى است عام 
تفسيرى مراعات شود و قسم دوم،  

كه بايد در هر است معيارهاى خاصى 
در اين . روش تفسير خاص رعايت گردد

جا هدف ما بيان شرايط و معيارهاى 
 ياد آورى، به قسم دوم است، اما براى
 .كنيم قسم اول نيز اشاره مى

معيارهاى عام در روش تفسير ) الف

اين معيارها شامل شرايط مفسر و  :قرآن
 كه در دو دسته خالصه دشو تفسير مى

 .كنيم مى
تفسير علمى توسط مفسرى  ـ 1

. را داردصورت پذيرد كه شرايط الزم 
 آشنايى با ادبيات :اين شرايط عبارتند از

 آشنايى ؛آگاهى به شأن نزول آيه ؛عرب
 و صدر اسالم در )ص(با تاريخ پيامبر

 اطالع از ؛حدودى كه به آيه مربوط است
 ؛ مانند ناسخ و منسوخ،علوم قرآن

 آگاهى از ؛مراجعه به احاديث و اصول فقه
بينشهاى فلسفى، علمى، اجتماعى و 

داورى،   پرهيز از هر گونه پيش؛اخالقى
ى با تفسير و تقليد  آشناي؛تطبيق و تحميل

سيوطي، : به. ك. ر (.از مفسراننكردن 
نگارنده، در آمدى االتقان في علوم القرآن؛ 
  .)74-53بر تفسير علمى قرآن، ص 

معيارهاى تفسير معتبر در آن  ـ 2
پيروى از روش : رعايت شده باشد؛ مانند

 تفسير با نداشتن منافات ؛صحيح تفسير
ى غير داور  پرهيز از پيش؛سّنت قطعى
 تفسير با آيات نداشتن منافات ؛ضرورى
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 استفاده از ؛ديگر و حكم قطعى عقل
الزم اين معيارها . منابع صحيح در تفسير

 در تفسير علمى نيز رعايت گردداست 
 .)همان(

پرهيز از تفسير به رأى و استقالل  ـ 3
رأى در تفسير قرآن؛ يعنى مفسر بايد قبل 

ى مراجعه از تفسير، به قراين عقلى و نقل
و پس از در نظر گرفتن آنها تفسير . دنك

 .نمايد

معيارهاى خاص روش تفسير علمى ) ب

   قرآن

 علوم  تفسير علمى به وسيله ـ 1
در اين  .تجربى قطعى صورت پذيرد

مورد در مبحث علم، مقصود از قطعى 
بودن علوم تجربى را توضيح داديم، و در 

 :كنيم كه اين جا اضافه مى
م تجربى قطعى بود ، اگر علو. يك
 .توان قرآن را بر اساس آن تفسير كرد مى

اگر مطالب علوم تجربى به . دو
هاى پذيرفته شده در علم  صورت نظريه
توان به صورت احتمالى بيان  باشد، مى

كرد كه شايد اين آيه اشاره به اين مطلب 
توان به طور قطعى   اما نمى،علمى باشد

را كه اين مطلبى را به قرآن نسبت داد؛ چ
 .علم قطعى نيست

اگر مطالب علوم تجربى به . سه
هاى احتمالى در علم  صورت فرضيه

باشد و هنوز مورد پذيرش عام جامعه 
علمى قرار نگرفته و قطعى نيز نشده 

توان قرآن را با آنها تفسير   نمىباشد،
در قضاياى علمى چند احتمال  (كرد؛

  :وجود دارد
ق قضيه علمى كه يقين مطاب) الف
آورد؛ چرا كه تجربه علمى  واقع مى

ى  و به مرحله(همراه با دليل عقلى است 
 ).بداهت رسيده باشد

علمى يقين به معناى اعم   قضيه) ب
شود ،  آورد؛ يعنى اطمينان حاصل مى مى

ولى احتمال طرف مقابل به صفر 
ه بيشتر قضاياى اثبات كرسد، چنان نمى

 .شده علوم تجربى اين گونه است
 علمى، به صورت تئورى  هقضي) ج
ى   ظّنى باشد كه هنوز به مرحله يا نظريه

  . اثبات نرسيده است
در صورت نخست تفسير علمى 

كه ( زيرا قرآن و علم قطعى ،جايز است
تعارضى ندارد، ) گردد به قطع عقلى برمى
» نقلى، عقلى و عملى«بلكه قراين قطعى 

در صورت . براى تفسير قرآن الزم است
 علمى، اگر به صورت احتمال دوم تفسير

براى . رسد ذكر شود، صحيح به نظر مى
چون ظاهر قرآن با : مثال گفته شود

 به ،حركت انتقالى خورشيد مطابق است
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احتمال قوى منظور قرآن همين حركت 
در صورت سوم  هم تفسير علمى . است

 زيرا همان اشكاالتى را نيستصحيح 
 آورد كه مخالفان تفسير علمى پديد مى

 مانند انطباق قرآن با علوم ،گفتند مى
 متغير، شك كردن مردم در صحت قرآن

ها در معرض   چرا كه اين فرضيه)...و
تغيير است و همان اشكاالتى را كه 

كردند در پى  مخالفان تفسير علمى مى
 مكارم ناصرمضمون اين معيار را  (.دارد

شيرازى در كتاب قرآن و آخرين پيامبر، 
د و در كلمات بسيارى ان  آورده147ص 

  ).هستاز قايالن به تفسير هم 
داللت ظاهر آيه قرآن بر مطالب ـ 2

علوم تجربى مورد نظر روشن باشد و 
تحميلى بر آيه صورت نگيرد؛ يعنى در 
تفسير علمى بايد تناسب ظاهر آيه با 
مسايل علمى مورد نظر رعايت شود ، به 
طورى كه معانى الفاظ و جمالت آيه با 

علمى همخوان باشد و نياز به مسايل 
به عبارت . تحميل نظر بر آيه نباشد
 عمل اي گونهديگر، در تفسير علمى به 

شود كه نياز به توجيه و تفسيرهاى 
  ؛همان ( ظاهر پيدا نكنيمخالف

عبدالرحمن العك، اصول التفسير و 
؛ زنجانى، مبانى و 224قواعده، ص 

 .)256روش تفسير قرآن، ص 

گونه صحيح تفسير استفاده از ـ 3
علمى؛ يعنى استخدام علوم در فهم علوم 
و تبيين و تفسير قرآن ، و پرهيز از 

هاى ناصحيح همچون؛ استخراج  گونه
علوم از قرآن و تطبيق و تحميل 

 .هاى علمى بر قرآن نظريه
براي فخررازي الزم بود كه به 
ضوابط فوق و نيز به قرائن ديگري كه 

 ،كرد وجه ميدر آيات قرآن وجود دارد ت
چرا كه آيات قرآن برخي مفسر برخي 

  .ديگر است
آيات متعددي در قرآن به حركت 

وتَرَى «يه زمين اشاره دارد از جمله آ
الْجِبالَ َتحسبها جاِمدةً وِهي َتمرُّ مرَّ 

گونه آيات  اين) 88/ نمل (» السحابِ
 بقره است 22در آيه » فراشاّ«كلمه مفسر 

 زمين با فرش در سكون آن كه شباهت
 بلكه در جهات ديگر مثل .نيست

  .آن است... زيرانداز و آرام بودن و
به هر حال خطاي فخررازي در 
تفسير آيه فوق و بحث علمي ـ كالمي 
او در مورد اين آيه و سكون زمين، 

. سازد ارزش نمي تفسير علمي قرآن را بي
بويژه در مورد آياتي كه به صورت 

عايت ضوابط يادآوري شده صريح و با ر
 .دنبه مطالب علمي اشاره دار
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نويسنده در اين بخش به بررسي  .13
اي كالمي در تفسير آيات پرداخته  مسأله
يابي  بدون آنكه آن را كامالً ريشهاست، 

ها در مسئله  كند و به تمام ابعاد و نظريه
بپردازد، سرچشمه مسئله آن است كه در 

  :جهان سه ديدگاه وجود دارد
منسوب به  :ديدگاه جبر: الف

اشعريهاست و غزالي و فخررازي و 
براساس ظاهر سخناني كه از (ابوحيان 

متمايل به اين ديدگاه ) آنها نقل شده
براساس اين ديدگاه علت واقعي . هستند

خداست و علل طبيعي ديگر مثل انسان 
از اين رو انسان . اند مجازي... و آتش و

 هر كاري انجام اختياري از خود ندارد و
  .دهد  در حقيقت خدا انجام مي،شود مي

 منسوب به :ديدگاه تفويض: ب
براساس اين ديدگاه و معتزليهاست 

خداي متعال امور را به علل طبيعي 
واگذار كرده است از اين رو انسان و 

صورت موثر واقعي عمل ه طبيعت ب
  .كنند مي

 نفي جبر و :ديدگاه امر بين امرين: ج
ند و حالتي ميانه را ك تفويض مي

پذيرد كه هم تاثير علل طبيعي  مي
ماند و هم قدرت الهي در  محفوظ مي

. شود ايجاد علل و كنترل آنها حفظ مي

) ع(اين ديدگاه سوم منسوب به اهل بيت
  . است)شيعيان(و پيروان آنها 

نويسنده تصوير رابطه علل طبيعي و  
و تا » الف«خدا را براساس ديدگاه 

بيان » ب«شاره به ديدگاه حدودي با ا
 ولي به ديدگاه سوم توجه ،كرده است

 چرا ،نكرده يا از آن اطالع نداشته است
كه منابع مورد استفاده وي تفاسير و 
منابع اهل سنت است و اگر به تفسير 
 ،كرد الميزان و مانند آن مراجعه مي

تري براساس ديدگاه سوم  تصوير روشن
 .آورد دست ميه ب

 از منابع شناخت قرآن يكي .14
 چرا كه آيات آن از منبع وحي ،است

 و بيان كننده حقايق اند الهي نازل شده
صورت صريح از ه پس هر گاه ب. هستند
 توصيف ،اي طبيعي سخن گفته پديده

حق از واقعيت خارجي است، يعني 
از اين رو گاهي . مطابق واقع است

مثل اشاره به حركت (هاي قرآن  گزاره
بر خالف نظريات ...)  وخورشيد و زمين

علمي حاكم در عصر نزول قرآن بوده 
است، البته اينگونه نيست كه همه 
جزئيات علوم در ظواهر قرآن وجود 
داشته باشد يا اشارات علمي قرآن در 

  .همه موارد صريح باشد
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هاي علمي قرآن گاهي  گزاره .15
 مثل حركت ،صريح و نص است

ن و گاهي آيات قرآ) 38/ يس (خورشيد 
 مثل آيات مربوط به نظريه ،مجمل است

فيكسيم و نظريه تكامل كه ظاهر برخي 
آيات موافق و برخي مخالف و برخي 
. ن(قابل انطباق با هر دو ديدگاه است 

 در .)مشكيني، تكامل در قرآن: به. ك
اينگونه موارد قرآن نخواسته است كه 
ديدگاه روشني ارائه كند و الزم هم 

ت همه علوم نظر نيست در مورد جزئيا
  .بدهد

گويا نويسنده علم را جزمي و . 16
پندارد، در حالي كه ديدگاه  قطعي مي

اثبات پذيري و وجود قوانين ثابت در 
علم دهها سال است كه از حوزه فلسفه 
علم رخت بربسته است و ديدگاه ابطال 

. ك. ن. (پذيري جاي آن را گرفته است
 .)كارل پوپر، منطق اكتشافات علمي: به

به عبارت ديگر گاهي چند نظريه مثل 
گسترش جهان و انقباض آن و يا نظريه 

در مورد پيدايش ... مهبانگ و كهبانگ و
شناسي  جهان در عرض هم در كيهان
 بدون ؛مطرح هستند و برخي مشهورترند
  .اينكه يكي اثبات و يكي ابطال شود

مشكل نويسنده در بررسي . 17
ه شهاب و حركت خورشيد اين است ك
همه ديدگاههاي مفسران قديم و جديد 
ه را در كنار هم قرار نداده، بلكه ب
صورت گزينشي به ديدگاه قرطبي و 

قرطبي . فخررازي پرداخته است
تفسير آيات (متخصص فقه القرآن 

و فخررازي متخصص كالم ) االحكام
تواند رنگ علمي  است و تفاسير آنها نمي

 داشته باشد و در مواردي كه به مباحث
  .اند اند لغزشهايي داشته علمي پرداخته

شهاب در از تفاسير متعددي : اول
 سوره حجر ارائه شده 17 و 16آيات 
  : از جمله،است
برخى مفسران همان معناى : الف

اند، كه مقصود  ظاهرى آيه را پذيرفته
همين آسمان حسى و همين شهاب 
بينيم  سنگهاى آسمانى است كه شب مى

 استات خبيثى و شيطان همان موجود
خواهد به آسمانها برود و از اخبار  كه مى

ماوراى زمين مطلع شود و براى دوستان 
ما شهاب زمينى خود جاسوسى كند، ا
 پرتاب شيسنگها همچون تيرى به سو

شود و از رسيدن به هدف باز  مى
 .دارد مى
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از مفسران اين ديدگاه را ديگر برخى 
 چراكه بر اساس نظريات ،كنند رد مى

 ؛فخر رازى: به. ك. ن. (لكى قديم استف
 ؛ روح المعانى؛ آلوسى؛تفسير كبير

 اين .)17/130الميزان عالمه طباطبائى، 
در حالى است كه انسان از جو زمين 
عبور كرده و به كره ماه نيز رفته است و 

 .شهاب مخصوص جو زمين است
ا را هبرخى مفسران اين تعبير: ب
وشن شدن  تشبيه و مثال براى ر،كنايه

 از نظر آنان .اند دانستهحقايق غير حسى 
مقصود از آسمان جايگاه فرشتگان و 

 طبيعت است كه يعالم ملكوت و ماورا
خواهند به اين آسمان برتر  شيطانها مى

نزديك شوند تا از اسرار خلقت و 
حوادث آينده اطالع يابند، ولى با انوار 

 .)الميزان، همان(شوند  ملكوتى رانده مى
 برخى آيات فوق را كنايه از :ج
اند كه در زندگى مادى  ى دانستهيانسانها

اند و چشم خود را به  زمينى زندانى شده
، و به آواى آن دوزند جهان برتر نمى
دهند، و شهابهاى  گوش فرا نمى

خودخواهى و شهوت و طمع و جنگهاى 
خانمانسوز آنها را از درك معانى واال 

جواهر، طنطاوى، ال(سازد  محروم مى
ايشان نظر دومى نيز دارد  (18/10، 8/11

اين آيات اشاره به احضار طبق آن كه 
ارواح و تماس زندگان با روح مردگان و 
محدوديت ارواح در استفاده از اطالعات 

 .))استجهان ديگر 
برخى مفسران مقصود از آسمان : د

آسمان حق، ايمان و معنويت را در اينجا 
انها و كه همواره شيطدانند  مي

خواهند در اين محدوده  گران مى وسوسه
ها به دلهاى  راه يابند و از طريق وسوسه

مؤمنان راستين و حاميان حق نفوذ كنند، 
اما ستارگان آسمان حقيقت يعنى رهبران 
الهى همچون پيامبران و امامان و 
دانشمندان متعهد، با امواج نيرومند علم 
و تقوا و قلم و زبان، بر آنان هجوم 

برند، و آنها را از نزديك شدن به  مى
شيرازي، (دارند  آسمان معنويت باز مى

 ؛ برخى صاحب49-51/ 11نمونه، 
نظران مثل عبد الرزاق نوفل، برآنند كه 
اين آيات اشاره به موجودات پيشرفته 
كرات ديگر دارد كه امواج نيرومند 

فرستند كه  ى از فضا براى ما مىيراديو
ها را دريافت كنند، كنند آن برخى سعى مى

راند  ولى اشعه نيرومندى آنها را دور مى
 )). ترجمه258قرآن بر فراز اعصار، ص (

البته ممكن است آيه داراى بطن و 
معانى مختلفى باشد و برخى كنايه و 
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 پس مانعى ندارد كه مقصود .مثال باشد
هر چند . آيه چند تفسير اَخير باشد
ظر نه تر ب تفسير دوم و چهارم مناسب

 .رسد مى
هاي خورشيد كه در  در مورد حركت

يس مطرح شده نيز تفاسير  / 38آيه 
متعددي ارائه شده كه برخي آنها به 
از . عنوان اعجاز علمي شمرده شده است

  :جمله
مفسران قرآن در مورد آيات  :دوم

مربوط به حركت خورشيد دو گروه 
 :اند شده
مفسران قرآن  :مفسران گذشته: فال

ر زمان در پى فهم آيات كريم از دي
 ولى از ،مربوط به حركت خورشيد بودند

طرفى نظريه هيئت بطلميوسى بر 
جهانيان سايه افكنده بود و از طرف 

در مورد حركت (ديگر ظاهر آيات قرآن 
) خورشيد و زمين در مدار خاص خود

 و لذا ،تافت هيئت بطلميوسى را بر نمى
 با كهبرخى از مفسران در پى آن شدند 

 آيات قرآن را با ،جيه خالف ظاهرىتو
هيئت بطلميوسى و حركت كاذب روزانه 

جامع ، طبرى(خورشيد سازگار كنند 
 .)6 - 5  /23البيان فى تفسير القرآن، 

 548 :م(طبرسى مفسر گرانقدر شيعه 
 :گويد مى) ق
در مورد استقرار خورشيد سه قول «
 :است
يابد تا اينكه   خورشيد جريان مىـ1

بنابراين به معناى اين . يان برسددنيا به پا
 .است كه محل استقرار ندارد

خورشيد براى زمان معينى جريان ـ 2
 .رود  فراتر نميدارد و از آن

 خورشيد در منازل خود در ـ3
كند و از  زمستان و تابستان حركت مى

 .گذرد  نميآنها
پس همان ارتفاع و هبوط خورشيد 

مجمع طبرسي، (» .محل استقرار اوست
 ).يس  /38 ذيل آيه 425 و 8/424بيان، ال

وكُلٌّ فِي «: شهرستانى در مورد آيه
 :نويسد مى) 40/ يس(» َفَلكٍ يسبحونَ

و » كنند هر يك در فلكى شنا مى«
 گفتيم كه ظاهر اين آيه با هيئت هاربا

 زيرا بنابر آن هيئت ،آمد قديم راست نمى
حركت كوكب در جسم فلك ممتنع 

ت قدماء ظاهر آيه را است و از اين جه
 سباحت را هم به ،حمل بر مجاز كرد

اند  معنى مطلق حركت گرفته و گفته
اى با فلك  مقصود اين است كه هر ستاره

 ».كند خود بالتبع حركت مى
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» فى«اين در حالى است كه در آيه 
 يعنى خورشيد در فلك و ،دارد) در(

 .مدار شناور است
/ يس (»والشمس تجرى«در مورد آيه 

 :نويسد مىنيز ) 38
اند  متقدمين بدين آيه احتجاج كرده«
 حركتى را كه از طلوع و غروب آفتاب و

 به جرم خورشيد متعلق ،شود مشاهده مى
» مستقر« ولى در معناى كلمه ،اند دانسته

دچار اضطراب و اختالف عقيده 
 ».اند شده
كند تا  اند آفتاب سير مى برخى گفته... 

الزمه آن . (ستمستقر خود كه برج حمل ا
سكون خورشيد در برج حمل است و اين 

 .)معنا باطل است
اند شمس در فلك  برخى گفته... 
از نظر هيئت قديم . (كند حركت مى خود

اسالم و شهرستاني، (» )باطل است
 .) با تلخيص185 - 183هيئت، ص 

عجب اين است كه صاحب تفسير 
وُكلٌّ ِفي َفَلكٍ «نمونه نيز در تفسيرآيه 

ونَيحبدهد  احتمال مى) 40 /يس(» س
مقصود همين حركت خورشيد بر حسب 

كاذب و [حس ما يا حركت ظاهرى 
باشد و آن احتمال را در ] خطاى ديد

آورد و رد  كنار احتماالت ديگر مى

تفسير نمونه، همان، : به. ك.ر(كند  نمى
 در حالى كه اين آيات ،)389 - 18/386

و در مقام شمارش آيات خداست 
تواند آيه و نشانه الهى  حركت كاذب نمى

اين سخن از ايشان عجيب است (باشد 
خواهد  چون قرآن كريم هنگامى كه مى

طلوع و غروب (سخن از حركت كاذب 
بگويد ) با توجه به خطاى ديد بيننده

وَترَى الشَّمس إِذَا طَلَعت َتزَاور «: فرمايد مى
ِفِهمن َكهرا و آفتاب «) 17/كهف(» ع

اين . »بينى كه چون بر آيد از غارشان مى
 يعنى ،شود شروع مى» ترى«آيه جمله با 
كنيد خورشيد  بينيد و گمان مى شما مى
 اما هنگامى كه در مقام ،كند طلوع مى

 ،بيان حقيقت امر حركت خورشيد است
كل فى ...الشمس تجرى «: فرمايد مى

و چيزى كه داللت بر حركت » ...فلك
 .)آورد ىنم كاذب باشد

 :نظران جديد مفسران و صاحب: ب
پس از آنكه در هيئت جديد، حركت 
زمين به دور خورشيد و سپس حركتهاى 

 آيات ،چندگانه خورشيد به اثبات رسيد
مربوط به حركت خورشيد معناى 
جديدى پيدا كرد و متخصصان، 
صاحبنظران و مفسران قرآن در اين مورد 
اظهار نظرهاى متفاوتى كردند و 
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ارائه ى از آيات فوق يداشتهاى زيبابر
 :كنيم ها اشاره مى ، كه بداندادند

حركت انتقالى خورشيد در درون : الف

 )حركت طولى(كهكشان راه شيرى 

 اللّه مكارم تمفسر معاصر آي
شيرازى پس از اشاره به تفسيرهاى 

 :نويسد مى» 38/ تجرى، يس«
آخرين و جديدترين تفسير براى «

كه اخيراً دانشمندان آيه فوق همان است 
اند و آن حركت خورشيد با  كشف كرده

مجموعه منظومه شمسى در وسط 
كهكشان ما به سوى يك سمت معين و 

باشد كه آن را ستاره  ستاره دور دستى مى
تفسير نمونه، همان، (اند،  ناميده» وِگا«
يكى از نويسندگان معاصر نيز . )18/382

در مورد قرارگاه خورشيد همين مطلب 
نويسد و سپس آن را معجزه علمى  را مى
انگيز  نجفى، مطالب شگفت(داند  قرآن مى

و در جاى ديگر ) 26 - 25قرآن، ص 
را اشاره به حركت طولى » جريان«
 )18/388نمونه، همان، ( ».داند مى

يكى از صاحبنظران پس از اينكه 
حركت خورشيد از جنوب به سوى 

  كيلومتر در ثانيه5/19شمال آسمان را 
 سوره رعد و 2داند در ادامه به آيه  مى
 سوره ابراهيم در مورد حركت 33

نورى، دانش (جويد  خورشيد استناد مى
 .)36 - 25 و 26عصر فضا، ص 

 پس از آنكه )ره  (عالمه طباطبائى
جريان شمس را همان حركت خورشيد 

 :فرمايد داند، مى مى
اما از نظر علمى تا آنجا كه ابحاث «

كند قضيه درست بر  علمى حكم مى
 يعنى خورشيد دور ،است) حس(عكس 
گردد بلكه زمين بدور خورشيد  زمين نمى

كند كه خورشيد  گردد و نيز اثبات مى مى
يا سياراتى كه پيرامون آن هستند به 

حركت انتقالى ) نسر ثابت(سوى ستاره 
 ) 89 /17الميزان، (» ...دارند

 الدين شهرستانى حركت هبةسيد 
اى بر ران  ه طرف ستارهخورشيد را ب

كند و در جاى  معرفى مى» جائى«راست 
ديگر آن را به طرف مجموعه نجوم 

اسالم و هيئت، (داند  مى) هركيل(
را اشاره به » تجرى«و كلمه ) 181 ص

 .)همان(داند  حركت انتقالى خورشيد مى
طنطاوى در تفسير الجوهر پس از 

 آيه فوق ،اى در انواع حركات ذكر مقدمه
ر حركت خورشيد و مجموعه همراه را ب

حمل ) كوكب(او به دور يك ستاره 
كند و سپس مطالبى طوالنى در مورد  مى

ارائه ... ها و حركتهاى هواپيماها، اتومبيل
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دهد كه ربطى به تفسير آيه ندارد  مى
طنطاوى جوهرى، الجواهر فى (

 .)172 - 9/172تفسيرالقرآن، 
در همين مورد مهندس محمد على 

زنده جاويدو اعجاز قرآن، ص  (سادات،
و نيز مهندس جعفر ) 30 - 28

هاى  قرآن و آخرين پديده(فر،  رضايى
و دكتر منصور محمد ) 131علمى، ص 
القرآن الكريم و العلم (حسب النبى 
مطالب مشابهى ) 264الحديث، ص 

 .دارند

حركت انتقالى خورشيد همراه با : ب

 ).حركت دورانى: (كهكشان

م شيرازى در مورد آيه  اللّه مكارتآي
و «) 40/ يس(» وكُلٌّ ِفي َفَلكٍ يسبحونَ«

» .هر كدام از آنها در مسير خود شناورند
 :دهد دو احتمال مى

 حركت خورشيد به حسب :اول
حركت [حس ما يا حركت ظاهرى 

كاذب روزانه خورشيد كه در اثر حركت 
شود و عرف مردم  زمين به خطا ديده مى
خورشيد نسبت اين حركت را به 

به صفحات قبل مراجعه كنيد .] (دهند مى
كه در مورد حركت صادق و كاذب 

 .)خورشيد مطالبى بيان كرديم

منظور از شناور بودن خورشيد : دوم
 حركت آن همراه با ،در فلك خود

منظومه شمسى و همراه با كهكشان كه ما 
 چه اينكه ،باشد در آن قرار داريم مى
نظومه شمسى امروزه ثابت شده است م

ما جزئى از كهكشان عظيمى است كه به 
 .دور خود در حال گردش است
وكُلٌّ ِفي َفلَكٍ «و در پايان اين آيه 

را اشاره به حركت دورانى » يسبحونَ
بر خالف قرآن داند كه  خورشيد مى

هيئت بطلميوسى حاكم در زمان نزول  
سخن گفته است و بدين ترتيب معجزه 

رسد  قرآن به ثبوت مىعلمى ديگرى از 
 -  18/386تفسير نمونه، : به. ك.ر(

389(. 
نظران نيز پس از آنكه  يكى از صاحب

 200حركت دورانى خورشيد را هر 
 225ميليون سال يك بار باسرعت 

كيلومتر در ثانيه به دور مركز كهكشان 
 سوره 33 سوره رعد و 2 به آيه ،داند مى

ابراهيم براى اثبات حركت خورشيد 
نورى، دانش : به. ك.ر(جويد  ناد مىاست

 .)36 - 35 و 26عصر فضا، ص 
دكتر موريس بوكاى با استناد به آيه 

وكُلٌّ فِي « سوره يس 40 سوره انبياء و 33
 قرآن :گيرد نتيجه مى» َفَلكٍ يسبحونَ
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كه خورشيد روى است تصريح كرده 
در حالى كه اين . كند مدارى حركت مى

طلميوسى رايج مطلب بر خالف هيئت ب
  :گويد او مى  بود)ص(در عصر پيامبر

با اينكه نظر بطلميوس در زمان «
 ، هم مورد گرايش بود)ص(پيامبر اسالم

» .خورد در هيچ جاى قرآن به چشم نمى
هاى غلط  و سپس با اشاره به ترجمه(

قرآن به زبان فرانسه كه فلك را به معناى 
)  ميله آهنى-كره آسمانى (مغشوش 
توانستند حركت   چون نمى،دان آورده

 :گويد  مى،دورانى خورشيد را تصور كنند
اولين ترجمه قرآن كه به زبان فرانسوى 

ترجمه كرد » مدار«را » فلك«كلمه 
دانشمند پاكستانى » حميد اهللا«ترجمه 
اى ميان  دكتر بوكاى، مقايسه (.بود

 و 215تورات، انجيل، قرآن و علم، ص 
216(. 

انى در مورد  الدين شهرستهبةسيد 
از (حركت خورشيد و منظومه شمسى 

 خورشيد با  :كند نقل مى) قول برخى
ترين  دور روشنه همه اتباع خود ب

چرخد و نام  اى كه در ثريا است مى ستاره
و بزبان » الكبوتى«آن ستاره بزبان فرنگى 

 .است» عقد الثريا«عربى 

نوفل، (برخى ديگر از نويسندگان 
)  به بعد178ث، ص القرآن و العلم الحدي

همين حركت دورانى را به آيات قرآن 
  :اند نسبت داده) 40/ يس(

استاد مصباح يزدى با طرح آيه فوق 
 :نويسند مى) 40/ يس(

داند  قرآن، فلك را چون دريايى مى«
كه اجرام در آن حركت دارند و 
شناورند، پيداست كه منظور فضايى 
است كه اين اجرام در آن حركت 

مدار حركتشان را در آن فضا، كنند و  مى
نه آنچنان كه قدماء . كنند تعيين مى

كند و آنها در  فلك حركت مى: گفتند مى
 .فلك ثابتند

قديم » فرضيه فلكيات«قرآن از ابتدا 
پس از اين ... دانسته است  را مردود مى

توان استفاده برد كه اجرام علوى،  آيه مى
همه در حركتند و اين چيزى است كه 

مصباح، (» .كند جديد اثبات مىنجوم 
 )252معارف قرآن، ص 

رسد ظاهر آيه  به نظر مى: تذكر
حركت خورشيد در (همين معناى دوم 

است كه با توجه به جمله ) يك مدار
تأييد » وكُلٌّ ِفي َفَلكٍ يسبحونَ«ذيل آيه 

 .شود مى
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  :حركت وضعى خورشيد به دور خود: ج

ى بعض« در تفسير نمونه آمده است 
را اشاره به ) 38/  يس- تجرى (ديگر آن 

اند زيرا  حركت وضعى كره آفتاب دانسته
مطالعات دانشمندان به طور قطع ثابت 
كرده كه خورشيد به دور خود گردش 

 .)382 /18تفسير نمونه، (» كند مى
دهد كه  در پاورقى توضيح مىوي 

به » لمستقرٍ لها«در » الم«بر طبق تفسير 
 .)همان(ست ا) در(» فى«معناى 

در اين صورت معنا اينگونه : تذكر
خورشيد در قرارگاه خود «: شود مى

 ].چرخد و به دور خود مى[» .جريان دارد
كلمه : گويد احمد محمد سليمان مى

 سپس . معنا دارد13در عربى » الم«
دهد كه اگر الم به معناى  توضيح مى

 حركت وضعى خورشيد را ،باشد» فى«
باشد » الى«عناى رساند و اگر به م مى

 .رساند حركت انتقالى خورشيد را مى
اين معجزه بالغى قرآن : گويد سپس مى

دو » لمستقر لها«است كه يك كلمه 
رساند  معجزه علمى را با هم مى

 .)36 - 35سليمان، القرآن و العلم، ص (
 الدين شهرستانى از عالمه هبةسيد 

) سيد محمد حسين(مرعشى شهرستانى 
اند  كند كه احتمال داده مىو غير او نقل 

معنى محل استقرار و ه ب» مستقر«كلمه 
و مقصود » فى«حرف الم به معنى 

: به. ك.ر(حركت وضعى آفتاب باشد 
 .)186اسالم و هيئت، ص 
نظران پس از آنكه  يكى از صاحب

 روز 5/25حركت وضعى خورشيد را 
 ،كند يك مرتبه به دور خود معرفى مى

 سوره ابراهيم 33 سوره رعد و 2به آيه 
در مورد اثبات حركت خورشيد استناد 

نورى، دانش عصر فضا، : ك.ر(جويد  مى
 .)36 -  35 و 26ص 

برخى ديگر از نويسندگان مثل؛ 
 سوره 40 و 38محمد على سادات، آيه 

يس را دليل حركت وضعى خورشيد 
زنده جاويد و اعجاز : به. ك.ر(اند  گرفته

 .)30 - 28قرآن، ص 
 صاحبنظران با ذكر اينكه يكى ديگر از

به » لمستقر«ممكن است الم در كلمه 
 آن را اشاره ،باشد» تأكيد«يا » فى«معناى 

زمانى، (داند  به حركت وضعى خورشيد مى
  .)34هاى علمى قرآن، ص  پيشگويى
 

 ادامه حيات خورشيد تا زمان معين: د

نظران در مورد آيه  يكى از صاحب
»سلٍ مرِي الَِججكُلٌّ يىهر «) 2/ رعد(» م

يك از خورشيد و ماه تا زمان معينى به 
 :نويسند  مى،»دهند گردش خود ادامه مى
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ظاهراً مقصود از اينكه خورشيد و «
ماه تا زمان معينى به گردش خود ادامه 

دهند اين است كه زمانى فراخواهد  مى
هاى آسمانى خاموش  رسيد كه اين چراغ

ى، نور(» گردد و آن روز قيامت است
 .)35دانش عصر فضا، ص 
 الدين شهرستانى هبةهمين معنا را سيد 
و الشمس تجرى لمستقر «در مورد آيه 

 :گويد پذيرد و مى مى) 38/ يس(» لها
مقصود از جريان حركت انتقالى «

آفتاب است در اعماق فضا و مراد از 
زمان استقرار است نه مكان » مستقر«

آفتاب : شود استقرار و معنا چنين مى
كند تا هنگامى كه بايد قرار  حركت مى

 .»يعنى روز قيامت. گيرد
را در » مستقر«در اين صورت : تذكر

 .اند آيه اسم زمان معنا كرده
 :نويسند فيزيكدانان جديد مى

 ميليارد سال 10تواند تا  خورشيد مى«
بدرخشد و از اين عمر طوالنى پنج 

بنابراين . ميليارد سال آن گذشته است
يد در نيمه راه زندگى خود اكنون خورش
اوبالكر، فيزيك : به. ك.ر(» قرار دارد
  ).21 – 20نوين، ص 
 564خورشيد در ثانيه «: نويسد او مى

ميليون تن هيدروژن به عنوان سوخت 

 تن 560كند كه از اين مقدار  مصرف مى
 ميليون تن مواد 4آيد  هليوم بوجود مى

سوخت مصرفى % 7كه فقط (باقيمانده 
شود كه در   تبديل به انرژى مى)باشد مى

نهايت به صورت نور و گرما انتشار 
 .»يابد مى

 حركات درونى خورشيد : ـه

در آيه » تجرى«رسد كلمه  به نظر مى
) 38/ يس(» والشَّمس تَجرِي ِلمستَقَرٍّ لَّها«

 يعنى بين ،معناى ديگرى را نيز بدهد
تفاوتى هست » تجرى«و » تحرك«كلمه 

فقط حركت را » تحرك« كلمه و آن اينكه
رساند مثل حركت اتومبيلى كه به  مى

 ولى زير و رو ،رود جلو يا عقب مى
در مورد » تجرى« اما كلمه ،شود نمى

رود كه هنگام  مايعات مثل آب به كار مى
حركت عالوه بر جلو رفتن، زير و رو 

 .خورد شود و بر سر هم مى هم مى
 اند كه امروزه دانشمندان كشف كرده

خورشيد عالوه بر حركت وضعى، 
 داراى يك ،انتقالى طولى، انتقالى دورانى
 چرا كه درون ،حركت ديگر هم هست

اى  خورشيد دائماً انفجارات هسته
گيرد تا انرژى نورانى و گرما  صورت مى

را توليد كند و روشنى بخش ما باشد 
 )20فيزيك نوين، ص   همان،: به. ك.ر(

  :نويسد او مى
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 ميليون 15ارت در درجه حر«
 ميليارد 200سانتيگراد و فشار اتمسفرى 

هاى  اتمسفر به بيان خيلى ساده هسته
هاى هليوم  اتمهاى هيدروژن به هسته

بنابراين در اين ميان ...شود تبديل مى
رود كه برابر  مقدارى جرم از دست مى

شود  به انرژى تبديل مى) انشتين(فرمول 
اى يا جوشش  اين عمل ذوب هسته

اى نام دارد و همين انفجارات  ههست
باعث زير و رو شدن مواد مذاب داخل 
خورشيد شده و گاه تا كيلومترها به 

مجله : به. ك.ر. (»شود بيرون پرتاب مى
 1374، مهر 193اطالعات علمى، ش 

ش، كه در يك گزارش علمى 
 40خورشيد هر دو ساعت و : نويسند مى

 كيلومتر به 6دقيقه سطح آن با سرعت 
 10رود و قطر آن  ل و خارج مىداخ

كند و اين طپش  كيلومتر تغيير مى
و در اثر ميدانهاى . خورشيد است

آيد  ها بوجود مى مغناطيسى اطراف، لكه
 كيلومتر در 000/600/1و با سرعت 

كند و دور  ساعت از خورشيد فوران مى
 .)شود شود و به سرعت خاموش مى مى

به عبارت ديگر خورشيد فقط 
 بلكه مثل آب جريان ،كند حركت نمى

و اين . شود دارد و دائماً زير و رو مى

لطافت تعبير قرآنى غير از طريق وحى 
نمى تواند صادر شده باشد و از اين رو 
ممكن است اعجاز علمى قرآن را 

 .برساند
در اينجا ممكن است گفته : تذكر

در » تجرى«شود كه با توجه كاربرد واژه 
 و خورشيد قرآن كه در مورد حركت ماه
 - 13/ فاطر(هر دو به كار رفته است 

وسخَّرَ الشَّمس «) 29/  لقمان- 5/ زمر
در »   أَجلٍ مسمى والَْقمرَ كُلٌّ يجرِي إِلَى

حالى كه ماه از مواد مذاب تشكيل نشده 
پس هميشه واژه تجرى به معناى ، است

مثل آب و (مذاب بودن متعلق جريان 
ه اين تعبير كنايه  بلك،نيست) خورشيد

است كه در اين موارد فضا را مثل يك 
اقيانوسى در نظر گرفته است كه ماه و 
خورشيد مثل يك كشتى در آن شناور 

پس اين واژه داللت قطعى بر . هستند
در ) شناور بودن يا مذاب بودن(يك معنا 

توان  مورد خورشيد ندارد از اين رو نمى
 .كند گفت اعجاز علمى قرآن را ثابت مى

در مورد انطباق حركتهاى  :بررسى
خورشيد با آيات مورد بحث تذكر چند 

 :نكته الزم است
سه ) 38/ يس(» مستقر«در كلمه 

 اسم -مصدر ميمى (احتمال وجود دارد 
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و نيز چند احتمال در )  اسم زمان-مكان 
در » الم«(وجود دارد » لمستقر«معناى الم 
ممكن است به چند معنا » لمستقر«كلمه 
 :باشد

خورشيد به (» الى«الم به معناى : الف
: به. ك.ر (.)سوى قرارگاه خود روان است

 .)79 /17تفسير الميزان، طباطبايي، 
خورشيد در (» فى«معناى  الم به: ب

شهرستانى،  (.)قرارگاه خود روان است
تفسير  مكارم،  و؛184اسالم وهيئت، ص

 .)382/ 18نمونه، 
 خورشيد تا(الم براى غايت : ج

: به. ك.ر) (قرارگاه خود روان است
 .)17/89تفسير الميزان، همان، 
خورشيد روان (الم به معناى تأكيد : د

 .)است مر قرارگاه خود را
 ديگرى نيز قرائت گونهآيه فوق به 
» والشَّمس تَجرِي ِلمستَقَرٍّ لَّها«: شده است

. ك.ر. (يعنى روان است و قرارگاه ندارد
ع البيان فى تفسير طبرسى، مجم: به

 اين قرائت از امام سجاد ).8/272القرآن، 
 السالم و معليه و امام باقر و امام صادق

نيز ابن عباس، ابن مسعود و عكرمه و 
عطاء نقل شده است و مرحوم طبرسى 

ظاهر اين قرائت : گويد در توجيه آن مى
 ، اما معناى آن خاص است،عموم است

 ،ور بر پاستيعنى تا وقتى آسمانها همانط
 اما هنگامى ،خورشيد محل استقرار ندارد
 خورشيد ،كه آسمانها در هم فرو ريخت

 .شود نيز مستقر مى
ممكن » لمستقر«كلمه مستقر در 

است مصدر ميمى، يا اسم زمان و يا اسم 
پس معنا آن است كه . مكان باشد

خورشيد به طرف قرار گرفتن خود «
ر گيرد كند و يا تا آنجا كه قرا حركت مى
كند يعنى تا سر آمدن اجل آن  حركت مى

و يا زمان استقرار و يا محل استقرارش 
 ).89 /17الميزان، : ك.ر. (كند حركت مى

سر آمدن اجل يا زمان (اين احتمال 
كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ «وسيله آيه ه ب) استقرار
 ىمس5/  زمرـ 2/  رعدـ13/ فاطر(»  م (.
به » ِلأَجلٍ مسمى« چرا كه ،شود تأييد مى
مگر ؛ به كار رفته است» ِلمستَقَرٍّ لَّها«جاى 

والشَّمس تَجرِي «آنكه ادعا شود آيه 
خواهد در مورد  مى) 38/ يس(» ِلمستَقَرٍّ لَّها

اى اشاره كند كه در  خورشيد به مطلب تازه
 )5/  زمرـ 2/  رعدـ 13/ فاطر(آيات ديگر 

خورشيد و ماه هر  يعنى ،اشاره نشده بود
دو زمان استقرار و پايان زمانى حركت 
دارند و عالوه بر آن خورشيد پايان 

 .مكانى نيز دارد
ابن كثير در تفسير خود در مورد 

 :كند دو احتمال را مطرح مى» لمستقر لها«
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 ،مقصود مستقر مكانى باشد :اول
يعنى تحت عرش الهى كه نزديك زمين 

 .است
 خورشيد در  مقصود انتهاى سير:دوم

 مختصر، ،ابن كثير: به. ك.ر(قيامت باشد 
 دكتر السيد الجميلى، االعجاز ؛162/ 3

معنى ه ب (.)32العلمى فى القرآن، ص 
و نيز گذشت كه در ) ية غا- فى - الى 

چهار احتمال وجود » جريان«مورد كلمه 
 حركت -حركت انتقالى طولى (دارد 
 حركت - ادامه حيات زمانى -وضعى 
 ).خورشيددرونى 

در اثر ضرب اين احتماالت در يك 
  شود  حاصل مى36ديگر عدد 
 36يعنى ) 3 × 3 = 9 × 4 = 36 (

احتمال در معناى آيه متصور است و 
ممكن است در واقع همه اين احتماالت 

 .مراد آيه باشد
پس اين احتمال هم وجود دارد كه 

ديگرى هم براى ) حركت(جريان 
 آن هم خورشيد باشد كه كشف نشده و

توان به طور  رو نمىاز اين . مراد باشد
قطعى گفت مقصود آيه يكى از اين 

توان احتماالت  احتماالت است و نمى
ديگر را نفى ) شناخته شده يا كشف نشده(
 البته همانطور كه بيان كرديم ظاهر ، كرد

همان معناى دوم ) 40 - 37/ يس(آيه 
حركت دورانى خورشيد در يك مدار (

ذيل آيه ) يسبحونَ( كه با واژه است) ثابت
 .شود تأييد مى

حركت انتقالى خورشيد به طرف 
توان از كلمه  يك مكان نامعلوم را مى

 اما تعيين اين مكان ،استفاده كرد» ِلمستَقَرٍّ«
و يا ...)  جائى يا هركيل يا- ستاره وگا (

نظر ه تحميل آن بر آيه قرآن صحيح ب
ى اين مكان  چرا كه تعيين قطع،رسد نمى

توان مكانهاى   لذا نمى،مشخص نيست
 .حدسى را به قرآن نسبت داد

اشارات صريح قرآن به حركت 
هر كدام از معانى حركت و (خورشيد 

از مطالب ) جريان را كه در نظر بگيريم
 ؛علمى قرآن و نوعى رازگويى است
چون قرآن كريم در زمانى سخن از مدار 

خورشيد و جريان و حركت ) فلك(
اقعى آن گفت كه هيئت بطلميوسى و

فقط همين حركت كاذب را به رسميت 
شناخت و اين مطلب عظمت علمى  مى

را ) )ص(پيامبر اسالم(قرآن و آورنده آن 
 .دهد نشان مى

هاي  توان گفت ترجمه بنابراين نمي
جديد قرآن كه آيه را به حركت دوراني 

 مقصودشان ،اند خورشيد ترجمه كرده
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 بلكه شايد ،ازي استهمان ديدگاه فخرر
منظورشان حركت خورشيد به دور مركز 
كهكشان راه شيري باشد كه در 

شناسي جديد مطرح است و البته  كيهان
روشن است كه پيشرفت علوم تجربي 
زمينه ساز فهم بهتر ما از آيات قرآن 

شود و اگر در گذشته برخي مفسران  مي
ه يا ب... به خاطر گرايشهاي كالمي و

اند   اطالعات علمي نتوانستهخاطر كمبود
حقايق قرآني را بخوبي تفسير كنند، اين 
هاي  مطلب زياني به قرآن و صحت گزاره

  .زند آن نمي
گونه كه اشاره شد مفسران  همان .18

قرآن گرايشها و روشهاي تفسيري 
متفاوتي دارند، از جمله روشهاي 

قرآن به قرآن، تفسير روايي، : تفسيري
علمي، تفسير اشاري تفسير عقلي، تفسير 

است و از جمله ) بطني و عرفاني(
كالمي، فلسفي، : گرايشهاي تفسيري

در گرايش كالمي . است... اجتماعي و
 اصل همان )مثل تفسير فخررازي(

استداللهاي كالمي است، اما در گرايش 
هاي  و روش تفسير علمي تكيه بر يافته

هر چند . آور علوم تجربي است اطمينان
ح و معتبر در تفسير آن كه روش صحي

است كه در تفسير هر آَيه به تناسب 

محتواي آن از همه روشها و گرايشهاي 
رضايي : به. ك. ن(صحيح استفاده شود 

، روشها )2(اصفهاني، منطق تفسير قرآن 
  .)و گرايشهاي تفسيري قرآن

قرائن فهم آيات قرآن دو دسته  .19
 مثل آيات ، يك دسته درون متني:است

 قرينه فهم و تفسير آيات قرآن كه
شود و يك دسته قرائن برون متني كه  مي

هاي اطمينان  شامل سنت، عقل و يافته
باشد و براساس  بخش علوم تجربي مي

همين قرائن، روشهاي صحيح تفسيري 
بنابراين قرائن فهم آيات . گيرد شكل مي

  .شود منحصر به قرائن درون متني نمي
ب  بيانات قرآن نسبت به مطال.20

علمي مختلف است از اين رو حجيت 
هاي آنها نيز  قرآن نسبت به حوزه

توان در همه   بنابراين نمي،متفاوت است
موارد يك حكم كلي را بيان و جاري 

براي مثال قرآن در مورد جزئيات . كرد
 از اين ،مسائل نجومي سخن نگفته است

رو بسياري از مطالب نجومي در قرآن 
بيعي بايد به صورت طه وجود ندارد و ب

پرسشهاي مطرح در اين زمينه با روش 
خاص علم كيهان شناسي پاسخ داد، اما 
اگر قرآن در مورد حركت خورشيد و 

گويد، اين  زمين با صراحت سخن مي
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 اگر چه بر خالف ؛مطلب حجت است
) هيئت بطلميوسي(نظريات علمي رايج 

در عصر نزول باشد و يا اگر قرآن از 
شوري ( در آسمان وجود موجودات زنده

گويد اين مطلب حق  سخن مي) 29/ 
شناسان آن را  است اگر چه هنوز كيهان

  .اند كشف نكرده
در زمينه علوم انساني اين مطلب 

 چون قرآن در زمينه علوم ،تر است روشن
تربيتي، نظام و مكتب اقتصادي، علوم 

 ،هاي جهت دهنده دارد آموزه... سياسي و
 مبتني بر قرآن صورتي كه علوم انسانيه ب

با علوم انساني سكوالر كامالً متفاوت 
  .خواهد بود

توان گفت قرآن در اين  بنابراين نمي
موارد مرجع علمي و معرفتي نيست و 

 چون اظهار اين مطلب به ،حجيت ندارد
  .انجامد انكار مفاد بسياري از آيات مي

صورت يك قاعده ه اين مطلب ب. 21
ارض  چون مسئله تع،كلي صحيح نيست

كند كه  قرآن و علم چند صورت پيدا مي
نويسنده به يك وجه آن توجه كرده 

تعارض واقعي بين : توضيح اينكه. است
 چرا كه ،قرآن و علم قطعي وجود ندارد

رسد و تناقض عقالً محال  به تناقض مي
قرآن و علم قطعي دو منبع معرفتي . است

و » الف ب است«: است اگر يكي بگويد
صحت » الف ب نيست«: ديگر بگويد

اين دو گزاره به جمع دو واقعيت 
انجامد، ولي گاهي  متناقض در خارج مي
بين ) يا توهم تعارض(تعارض ظاهري 

شود كه  هاي قرآن و علم واقع مي گزاره
  :چهار حالت دارد

: تعارض نص قرآن با علم ظني: الف
نص قرآني مقدم است، چون قطعي 

  .است
تعارض ظاهر قرآني با علم : ب
 بر ظاهر قرآني ،علم قطعي مقدم: قطعي
  .باشد ميكه ظني است 
: تعارض نص قرآني با علم قطعي: ج

چون ) همانطور كه گذشت(محال است 
رسد كه منتهي به  به تعارض واقعي مي

گردد و در اين موارد خطا در  تناقض مي
فهم قرآن يا خطا در مقدمات دليل علمي 

  .است
: يتعارض ظاهر قرآن با علم ظن: د

 اما مقدم ،ظاهر قرآن هر چند ظني است
 چون ظهور قرآن حجت است و ،است

 ،تا دليل قطعي علمي بر خالف آن نباشد
  .دست برداشتآن توان از ظهور  نمي

ها و قلمرو قرآن و علم  حوزه .22
علم تجربي به حوزه . متفاوت است
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از جهت (پردازد  محسوسات طبيعي مي
 آنها در ها و تاثير شناخت روابط پديده

از (قرآن به حوزه طبيعت و ) يكديگر
و فراطبيعت ) جهت آنكه نشانه خداست

از . پردازد مي...) مثل خدا و فرشتگان و(
اين رو گاهي يك موضوع مثل انسان 
موضوع مطالعه علم و نيز مطالعات 

قرآن كريم در آيات آغازين . قرآني است
سوره حج و مومنون به مراحل آفرينش 

 علوم .پردازد مي...) ، علقه ونطفه(انسان 
پزشكي نيز همين مراحل را بررسي 

 هر چند هدف قرآن از اين ؛كند مي
 همان(مطالعه شناخت خدا و معاد است 

 سوره مومنون و 12 ـ 6طور كه در آيات 
و )  سوره حج اشاره شده است5آيه 

هدف علم شناخت اين مراحل براي 
توصيف بهتر آنها و تاثير و تاثيرات 

هاست تا بتواند در راستاي بهداشت و آن
  .درمان از اين شناخت بهره ببرد

نكته اساسي اين است كه فهم آيات 
مذكور سوره حج و مومنون بدون 
اطالعات پزشكي روز آمد غيرممكن يا 
بعيد است و اگر مفسر بخواهد اين آيات 
را بخوبي بفهمد و تفسير كند و در آنها 

عات  الزم است از اطال،تدبر نمايد
پزشكي استفاده كند و از اينجاست كه 

اي قرآن و علوم  مباحث بين رشته
ها و پايان  گيرد و رساله پزشكي شكل مي

هاي علمي در اين زمينه سامان  نامه
رساله : به. ك. براي مثال ن. (يابد مي

 طب در قرآن، دكتر  دكتري پزشكي،
و به ناچار تطبيق ) دياب و دكتر قرقوز
. گيرد شكي صورت ميقرآن و علوم پز

به عبارت ديگر قرآن و علم در 
كنند و  موضوعات مشترك اظهار نظر مي

اين نظرات گاهي سازگار وگاهي  
متعارض است؛ يعني مرز معرفت قرآني 
و علمي در حوزه شناخت طبيعت و 

شود و فقط هدف  انسان برداشته مي
مفسر و دانشمند علوم تجربي آنها را 

 هم ممكن است كند كه آن مرزبندي مي
برداشته شود، چرا كه ممكن است 
دانشمندان علوم تجربي با دو هدف 
  .مذكور به مطالعات فوق دست يازند

طور كه در مطالب قبل  همان .23
صورت ضروري ه گذشت اين تطبيق ب
پذيرد  اي انجام مي در مطالعات بين رشته
 لكن بايد ضوابط ،و گريزي از آن نيست
شود تا به تفسير و معيارهاي آن رعايت 
  .به رأي منتهي نشود

تفسير علمي قرآن دست كم به  .24
  :شود و مياست چند گونه انجام شده 
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 :استخراج همه علوم از قرآن: الف
مبناي آن وجود همه علوم بشري در 

كه قبالً مورد مناقشه قرار (قرآن است 
و معموالً به تحميل و تفسير به ) گرفت

  . نيستشود كه جايز رأي منتهي مي
هاي علمي بر  تحميل نظريه: ب

شود كه   به تفسير به رأي منتهي مي:قرآن
  .جايز نيست

استخدام علوم در فهم و تفسير : ج

 ،اگر با شرايط الزم صورت گيرد: قرآن
  .جايز بلكه براي تفسير قرآن الزم است

هاي قرآني براي  استفاده از آموزه: د

دهي به مباني علوم انساني و يا  جهت

 اگر با رعايت :پردازي علمي ريهنظ
 معتبر ،ضوابط تفسير صحيح انجام شود
هاي ميان  است و به توليد علم در حوزه

  .شود اي منتهي مي رشته
طور كه گذشت آيات  همان .25

قرآن گاهي گزارشهاي علمي دقيقي از 
كند كه مطابق  طبيعت و كيهان ارائه مي
هاي علمي  واقع و حتي مخالف نظريه

زول است و گاهي حقايق علمي معاصر ن
كند كه تحت عنوان نظريه  را بيان مي

  .پردازيهاي علمي قرآن قابل طرح است
طور كه در پاورقيهاي  همان .26

 اين ادعا اثبات نگرديد، ،قبلي روشن شد

هر چند (بلكه منقوالت ايشان از مفسران 
گواه آن است كه آنان قرآن و ) ناقص

 ،كردند ميعلم را دو مقوله جدا تصور ن
بلكه بر اساس نقل همين مقاله برخي 

نظران و مفسران مثل غزالي و  صاحب
 حتي ،سيوطي ديدگاه مخالف داشتند

هاي  فخررازي در تفسير خود از يافته
فراوان علوم تجربي و كالمي استفاده 

هر چند لغزشهايي نيز (كرده است 
، البته روشن نيست مقصود )اند داشته

فهومي علم و دين نويسنده از جدايي م
 و روشهاي علم روها و قلم جدايي حوزه

و دين است يا جدايي تعريف و 
يا جدايي به ) مورد قبول(شناسي  مفهوم

معناي عدم دخالت و نظردهي در مورد 
موضوعات مشترك كه جاي بحث   
فراوان دارد و در مورد قرآن و علم 

 عجيب اين است كه .پذيرفتني نيست
 بر انگاره جدايي قرآن نويسنده اين اندازه
شايد نتيجه اين  .ورزد و علوم اصرار مي
هاي علوم انساني مثل  مطلب در حوزه

جدايي دين و سياست و در قالب 
پيشنهاد اجراي سكوالريسم در 

يابد كه غربيها بروز كشورهاي اسالمي 
  .دنبال اجراي آن هستنده ب
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در اينجا دو مطلب با همديگر . 27
الطه تشكيل شده آميخته شده و يك مغ

  .است
پيشرفت مسلمانان در صدر : الف

و ) ص(اسالم حاصل تالش پيامبر اسالم
توجه مسلمانان به تعاليم حضرت بويژه 

  .قرآن بود
عقب ماندگي علمي مسلمانان در : ب
حمله (هاي اخير عوامل مختلفي  سده

 ...)ها و مغول، استبداد و فساد حكومت
  از جمله دوري مسلمانان ازداشت،

 پس اگر در .تعاليم اسالمي بويژه قرآن
صد سال اخير مسلمانان به تعاليم قرآن 

شوند كه قرآن  گردند و يادآور مي باز مي
به علوم توجه داده و آموزش علم را 
تشويق كرده است، اين بازگشت عامل 

 بلكه دوري ،افول علمي مسلمانان نبوده
هاي پيشين عامل آن  از قرآن در سده

خواهد  ما مولف مقاله مي ا،بوده است
 .مطلب را برعكس جلوه دهد

اين مطلب طبيعي است چرا كه  .28
علوم تجربي درسه قرن اخير رشد 
چشمگيري كرد و روشن شد برخي 
آيات به مطالب علمي جديد اشاره دارند 
و مسلمانان قبالً متوجه آنها نبودند، چون 

وجود آن زمان اين اطالعات علمي 

فسران قديمي قرآن  بنابراين م.نداشت
انگيز قرآن  گاه به اين تطابق شگفت هيچ

و علم برخورد نكردند تا ادعاي اعجاز 
  .علمي براي قرآن بكنند

دكتر موريس بوكاي، پزشك  .29
فرانسوي كه در اثر مطالعات تطبيقي 

به حقانيت » تورات، انجيل، قرآن و علم«
و اعجاز قرآن پي برد و در نهايت 

ساز مسلمان  او زمينهمسلمان شد و كتاب 
كتاب او با . شدن صدها نفر در دنيا شد

 و االنجيل و القرآن و ةالتورا«عنوان 
به عربي ترجمه و توسط » العلم

 م چاپ 1978دارالكندي بيروت در سال 
سپس توسط دكتر حسن حبيبي و . شد

مهندس ذبيح اهللا دبير، به فارسي ترجمه 
اي ميان تورات،  مقايسه«و با عنوان 

توسط دفتر نشر » نجيل، قرآن و علما
 ش چاپ 1373فرهنگ اسالمي در سال 

در گزارشي » شوقي ابوخليل«. شد
 دكتر بوكاي جلسات سخنراني :نويسد مي

هفتگي هزار نفره در پاريس برگزار 
كند و هر هفته حدود ده نفر مسلمان  مي
شوقي گوستاو : به. ك. ن(شوند  مي

  ).4 ـ 7لوبون في الميزان، ص 
هاي اساسي مباحث قرآن و  نكته. 30

باشد و  علم به دو مورد منحصر نمي



12
4

 

 

 

ن
رآ

 ق
 و
م
عل

  
�  

 جهت دهي ،همانطور كه قبالً اشاره شد
مثل علوم تربيتي، (به علوم انساني 
و نيز نظريه ...) سياسي، اقتصادي و

هاي علمي قرآني از نكات مهم  پردازي
تواند به توليد علم  اين بحث است كه مي

ساني و تغيير جديد و تحول در علوم ان
.بينجامدسرنوشت بشريت و سعادت او   

در مورد تفسير علمي و اعجاز  .31
 كه اگر رعايت هستعلمي قرآن معيارهايي 

 و آن تفسير كشد نشود به تفسير به رأي مي
  .گردد غيرمعتبر مي

يكي از آن معيارها اين است كه يافته 
علوم تجربي با ظاهر آيه مطابقت داشته 

 در مواردي كه ارتباط و بنابراين. باشد
تطابق صحيح بين آيه و مطلب علمي 

 تفسير علمي و ادعاي اعجاز ،نباشد
معيارها در اين (. علمي پذيرفتني نيست

: به. ك. پاورقيهاي قبلي ذكر شد و نيز ن
درآمدي بر تفسير علمي قرآن و پژوهشي 

نكته مهم ) نگارنده، در اعجاز علمي قرآن
علمي صحيح در اينجاست كه موارد اعجاز 
هاي علوم تجربي با  مواردي است كه يافته

ظاهر آيه مطابق باشد و قبل از قرآن در علم 
  .بيان نشده باشد

قرآن ) رياضي(اعجاز عددي  .32
قابل پذيرفتني نيست چون، نظم رياضي 

  ناپذير اما تقليد،آور است قرآن شگفت
 عالوه بر آنكه برخي موارد .نيست

پذير د قرآن خدشه ادعايي در مورد اعدا
رضايي اصفهاني، : به. ك. ن(است 

پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، ج اول، 
  ولي نكته مهم اين،)بحث اعجاز عددي

است كه اعجاز علمي قرآن در اعجاز 
  .شود عددي منحصر نمي

طور كه در پاورقيهاي  همان .33
قبلي گذشت ادعاي اينكه همه علوم 
 ،بشري در ظواهر قرآن موجود است

استفاده ( چون مبناي آن ،صحيح نيست
وَنزَّْلنَا عَليك الِْكتَاب تِبياناً ِلُكلِّ «از آيه 

مخدوش است و اين )89/نحل ()»ءٍ َشي 
نكته  .ادعا بر خالف بداهت حسي است

مهم اينجاست كه همه اقسام تفسير 
اين علمي و اعجاز علمي قرآن مبتني بر 

طور كه  پيش فرض نيست و همان
استخراج همه علوم از «گذشت گونه 

 نه :مبتني بر اين پيش فرض است» قرآن
استخدام علوم در فهم قرآن يا «گونه 

 .»...جهت دهي به مباني علوم انساني و
در مورد تاريخچه تفسير علمي  .34
 مطالب مشروحي بيان و روشن شد قبالً

 ؛اي هزار ساله دارد كه تفسير علمي سابقه
 اخير رشد هر چند در يك قرن
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بنابراين سخن . چشمگيري يافته است
نويسنده كه ريشه تفسير علمي را به قرن 

  .گرداند صحيح نيست نوزدهم باز مي
در مورد تعارض قرآن و علم و . 35

چهار احتمال مطرح در آن مطالبي بيان شد 
و موردي كه از سيد احمدخان نقل شده 

 .نه همه: يكي از آن چهار احتمال است
 مولف مقاله اثرات سياسي كاش. 36

اين رويكردهاي جديد به مباحث قرآن و 
چرا كه يكي از . داد علم را توضيح مي

ترين مسائل اين مباحث در يك قرن  مهم
اخير، تاثير آنها در جهت دهي به علوم 
سياسي در حوزه حكومتهاي مسلمانان 

هاي قرآن در  است، يعني طرح آموزه
به  .حوزه علوم انساني و اجتماعي

عبارت ديگر پيگيري پيامدهاي سياسي ـ 
اجتماعي آيات قرآن است كه منتهي به 
احياي جوامع اسالمي و طرد فرهنگ و 
استعمار غرب از كشورهاي اسالمي 

اي است كه بسياري از  است و اين نكته
مخالفان رويكردهاي جديد مباحث قرآن 

  .و علم از آن بيمناك هستند
يك آيا اين يك ادعاست يا  .37

حقيقت انكار ناپذير كه بسياري از 
دانشمندان منصف غرب و شرق بدان 

  !؟اند اعتراف كرده

آيا تعاليم قرآن نبود كه عرب را از 
جهالت، غرب را ظلمات قرون وسطي و 
شرق را از استبداد و ظلم حكومتها 

كمتر از دو قرن تمدني طي نجات داد و 
نسبت به آن (جديد و علومي پيشرفته 

  اي بشريت به ارمغان آورد؟بر) عصر
آموزي و  آيا تشويق قرآن به علم

توجه قرآن به آسمان و طبيعت در اين 
  ؟پيشرفت عظيم انكارپذير است

آيا كاخ علم جديد غرب براساس 
گذاري  همين تمدن و علوم مسلمانان پايه

  ؟نشد
  :اينك به اعترافات زير توجه كنيد

 نويسنده): 1910 ـ 1828(تولستوي 
 مؤلف  ويلسوف اخالقي روسي ف،بزرگ

 در بسياري كه» جنگ و صلح«كتاب نامدار 
به ) ص(از تأليفات خود از اسالم و پيامبر

جاي «: نويسد  مي،نيكي ياد كرده است
هيچگونه ترديد نيست كه محمد پيغمبر، از 
بزرگان مصلحين دنيا ـ كه نسبت به اجتماع 

اند ـ به  بشري، خدمات شاياني انجام داده
تنها اين فخر براي او كافي . رود ميشمار 

است كه ملتي پست و خونريز، و بربري را از 
چنگال اهريمنان عادات نكوهيده، رهانيد، و 

پيامبر (» .راه ترقي را به روي آنان گشود
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از نظر دانشمندان شرق و غرب، ) ص(اسالم
  .)218 تا 215استاد علي دواني، ص 

پرفسور هانري كربن فرانسوي، اسالم 
ناس معاصر و متخصص در فلسفه اشراق ش

ي پيغمبر اسالم، خرافي  اگر انديشه«: اسالمي
بود و اگر قرآن وحي الهي نبود، وي هرگز 

كرد بشر را به دانش دعوت كند،  جرأت نمي
ي  هيچ بشري و هيچ طرز فكري به اندازه

پيامبر اسالم و قرآن، مردم را به دانش دعوت 
رآن حكيم، تا آن جا كه در ق. نكرده است

نهصد و پنجاه بار، از دانش و عقل و انديشه، 
پنجگام دين، صفا، (» سخن به ميان آمده است

  .)51ص 
) 1903ـ 1821(فريد ريش ديتريسي 

علوم «: خاورشناس مشهور آلماني
طبيعي، رياضي، فلسفه، ستاره شناسي كه 
در قرن دهم، اروپا را جلو برد، 

) ص(ي تمام آنها قرآن محمد سرچشمه
) ص(باشد و اروپا به آئين محمد مي

اسالم از ديدگاه نصر، (» بدهكار است
 .)51دانشمندان غرب، ص 

آيات قرآن كه مستقيم و  .38
غيرمستقيم به مباحث فقهي و حقوقي 

 آيه 2000 تا 500پرداخته است را از 
فاضل مقداد، : به. ك. ن(كنند  برآورد مي

 ابن عربي، آيات ؛1/5كنزالعرفان، 

 فاكر ميبدي، تفسير ؛4/2098م، االحكا
و آيات علمي ) تطبيقي آيات االحكام

قرآن كه اشاره به علوم طبيعي و انساني 
. ن(اند   آيه شمارش كرده1322دارد را 

الحبال و مقداد المرعي، العلوم : به. ك
 ولي ،)35 ـ 36في القرآن، ص 

دهد كه  بررسيهاي اخير ما نشان مي
يش از شمارگان آيات علمي قرآن ب

  . آيه است1500
يكي از مشكالت مقاله حاضر . 39

آن است كه مفاهيم كاربردي در مقاله 
را » تفسير علمي، اعجاز علمي«: همچون

اي از اين  ما به پاره. توضيح نداده است
  .كنيم تعاريف و نقد آنها اشاره مي

برداشت «عبارت  :تفسير علمي: الف
از سه واژه » روش تفسير علمييا 

   روش« واژه ،شده استتشكيل 
به معناي استفاده از منبع » )برداشت(= 

خاص در تفسير است كه معاني و 
مقصود آيه را روشن ساخته و نتايج 

در مورد واژه . دهد مشخصي را به دست 
 اي مختلف ارائه شدهه، تعريف»تفسير«

راغب اصفهاني، معجم : به. ك. ن(است 
ه مفردات الفاظ القرآن؛ تاج العروس، ماد

؛ سيوطي، 1/4فسر؛  طباطبائي، الميزان، 
؛ طبرسي، 2/192التقان في علوم القرآن، ا
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 كه حاصل آنها )... و 1/13مجمع البيان، 
برداري از ابهامات  پرده«: چنين است

هاي قرآن و توضيح  ها و جمله واژه
  .»مقاصد آنها

علوم «در عنوان » علم«مقصود از 
  »تجربي
) EXPRIMENTAL SCINCES( 
 ت كه به دو شاخه علوم طبيعياس
)NATURAL SCINCES()  ،فيزيك

و علوم ...) شناسي و  پزشكي، كيهان
 ).HUMANITIES (انساني
تقسيم ...) شناسي و  شناسي، روان جامعه(
  .شود مي

نظران تعريفهاي متعددي در  صاحب
اند كه به  مورد تفسير علمي ارائه كرده

  .كنيم برخي آنها اشاره مي
مقصود ما از تفسير «: دكتر ذهبى

علمى، آن تفسيرى است كه اصطالحات 
كند و  علمى را بر عبارات قرآن حاكم مى

 مختلف و نمايد تا علوم تالش مى
نظريات فلسفى را، از قرآن استخراج 

التفسير والمفسرون ، همان،  (»سازد
2/474(.  

ايشان تفسير علمى را اعم از تفسير 
نابر  در حالى كه ب،فلسفى دانسته است

تعريف مشهور اين دو روش تفسيرى از 

هم جداست و در اينجا علوم تجربى در 
مقصود ) مثل فلسفه(برابر علوم عقلى 

 .است
 به دو قسم از تفسير علمى يعنى نيز
استخراج «و » ها بر قرآن  تحميل نظريه«

 در ،اشاره كرده است» علوم از قرآن
حالى كه در ادامه خواهيم گفت قسم 

 كه همان هستسير علمى سومى از تف
 .است» استخدام علوم در فهم قرآن«

تفسيرى است كه « :امين الخولي
طرفداران آن اقدام به استخراج همه 

و . كنند علوم قديم و جديد از قرآن مى
 قرآن را ميدان وسيعى از علوم فلسفى ،
انسانى در زمينه پزشكى ، كيهان شناسى 

و . مى دانند... و فنون مختلف 
حات علمى را بر قرآن حاكم اصطال
كوشند كه اين علوم را  كنند و مى مى

مناهج امين الخوالي،  (»استخراج كنند
 :از؛ همين تعريف 287 صتجديد، 
حياتهم و منهجهم،  المفسرون ،ايازى
  .)93 ص

اين تعريف به دو قسم تفسير علمى 
يعنى استخراج علوم از قرآن و تحميل 

 اما به ،ستنظريات بر قرآن اشاره كرده ا
 )استخدام علوم در فهم قرآن( قسم سوم 

 .اشاره نكرده است
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وي نيز در دائره : راترود ويالنت
 تفسير«المعارف قرآن اليدن در مقاله 

 در تعريف تفسير »قرآن در دوره جديد
كند و  ميعلمي بر استخراج از قرآن تاكيد 

تفسير علمي بايد در پرتو اين « :نويسد مي
ها   تمام انواع يافتهفرض درك شود كه

 علوم طبيعي جديد در قرآن ]دستاوردهاي[
است و اينكه قرائن و شده بيني  پيش

شواهد روشن زيادي نسبت به آنها در 
ةاي  توان كشف نمود يافته آيات قرآن مي
گرفته تا شناسي كوپرنيكي  علمي از كيهان

خواص الكتريسته و از نظم و ترتيب 
 امراض انفعاالت شيميايي تا عوامل

عفونتي همه از پيش در قرآن مورد تاييد 
  قرار گرفته است

 ( Rotraud wielandt, Exegesis 
of the Quran: Early Modern and 

contemporary. In Encyclopedia of 

the Quran V: 2, PP. 124 – 141 ).  
اين تفسير در  «:عبدالرحمن العك

 اصل براى شرح و توضيح اشارات قرآنى
ه عظمت آفرينش الهى و تدبير است كه ب

 .»بزرگ و تقدير او اشاره دارد
اصول التفسير و عبدالرحمن العك، (

  .)217قواعده ، ص 
اين تعريف تا حدودى به مقصود 
و . اصلى تفسير علمى نزديك شده است

 استخراج و از تعريف آن به صورت
وشن ر ، وليتحميل دورى گزيده است

ى ظّنى ها نشده كه علوم قطعى يا نظريه
 . در تفسير علمى استفاده خواهد شد

مراد از تفسير «: دكتر فهد رومى
 علمى اجتهاد مفسر در كشف ارتباط بين
آيات وجودى قرآن كريم و اكتشافات 

 به طورى كه اعجاز ،علم تجربى است
از (قرآن آشكار شود و ثابت گردد كه آن 

اى صادر شده و صالحيت بر) طرف خدا
اتجاهات  (»ها دارد كانها و م ى زمان همه

  .)2/549التفسير في القرآن الرابع عشر، 
 پس از بيان تعريفهاى :دكتر رفيعى

 مختلف و نقد و بررسى آنها تعريف فوق
رفيعي،  (.كند تر معرفى مى را مناسب

  .)40/ 1تفسير علمى قرآن 
روشِ تفسيرِ علمىِ قرآن  :نتيجه
 مختلف است كه بر يها داراى گونه
تعريفهاى متفاوتى ارايه شده اساس آنها 

است، گاهى با عنوان استخراج علوم از 
آن و گاهى با عنوان تحميل مطالب رق

. علمى بر قرآن از آن ياد شده است
استخدام «مقصود ما در اين نوشتار همان 
 ، است»علوم در فهم بهتر آيات قرآن

يعنى منبع علوم تجربى قطعى ، به عنوان 
ضيح اشارات ابزارى براى تفسير و تو
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علمى آيات قرآن در آيد و در اين راستا 
تمام معيارها و ضوابط تفسير صحيح 
رعايت شود و هيچ تحميل يا استخراجى 

. براى توضيح بيشتر ن (».صورت نپذيرد
در آمدى بر تفسير علمى نگارنده، : به. ك

  .)378 و ص 274قرآن ، ص 
آياتى در قرآن  :اعجاز علمي قرآن: ب
 ،رازگويى علمى است كه نوعى هست

يعنى مطلبى علمى را كه قبل از نزول آيه 
كند،   بيان مى،كسى از آن اطالع نداشت

طورى كه مدتها بعد از نزول آيه آن ه ب
مطلب علمى توسط دانشمندان علوم 

شود و اين مطلب  تجربى كشف مى
طورى است كه با وسايل عادى ه علمى ب

كه در اختيار بشر عصر نزول بود، قابل 
 .باشد مياكتساب ن

پس اگر قرآن در مورد مطلبى علمى 
خبر دهد كه در كتابهاى آسمانى گذشته 
بدان اشاره شده و يا در مراكز علمى 

الى كتابهاى ه در الب... يونان، ايران و
 دانشمندان آمده است و يعلمى و آرا
رود از راهى به محيط حجاز  احتمال مى

 عصر نزول راه يافته است و يا مطلبى
طور طبيعى با وسايل آن زمان ه بود كه ب
صورت غريزى قابل فهم بود، ه و يا ب

 :به. ك. ن (آيد معجزه علمى بشمار نمى
  .)85  پژوهشى در اعجاز قرآن، صهمان،

قبالً بيان شد كه اين تعارض . 40
 چون به تناقض ،غيرممكن است

الف «رسد، يعني مفاد دو دليل قطعي  مي
 مستلزم بود »الف ب نيست«و » ب است

 ،و نبود يك چيز در يك زمان است
بنابراين در اينگونه موارد بايد گفت يا 
فهم ما از آيه قرآني خطا بوده يا در 
  .مقدمات يافته علمي خطا راه يافته است

اين برداشت از مطالب عزالدين . 41
 چرا كه ممكن است ،داني، ناقص است

مطالب او را به چهار صورت متصور در 
كه قبالً (قرآن و علم بازگردانيم رابطه 
در اين چهار صورت، گاهي ) بيان شد

هنگام تعارض (علم مرجع نهايي بود 
و گاهي ) علم قطعي با ظاهر ظني قرآن
هنگام تعارض (قرآن مرجع نهايي بود 

و اين ) نص قطعي قرآني با علم ظني
 چرا كه ،پذيرد مطلبي است كه عقل مي

 ظني منطقاً هر مطلب قطعي بر مطلب
مقدم است و هيچ عاقلي مطالب قطعي 

خاطر تعارض با ه را ب) ديني يا علمي(
  .گذارد مطالب ظني كنار نمي

در سخنان عزالدين داني كه در متن 
نقل شده بود، اشارات صريحي به دو 
صورت فوق بود و برداشت يك جانبه 
نويسنده از نظرات عزالدين داني عجيب 

  .است
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، اين طور كه بيان شد همان .42
برداشت از ديدگاه مفسران قديمي 

رسد و برخي صاحب  صحيح به نظر نمي
نظران مثل غزالي و سيوطي با آن 

بر فرض كه مفسران . اند مخالفت كرده
قديمي به مرجعيت علمي قرآن در مورد 
تعارض نص با ظن علمي تصريح نكرده 

توان به آنها نسبت داد كه  باشند، نمي
 .اند دانسته م قرآن و علم را جدا از ه

است كه اصوالً جدا  نكته اساسي اين
انگاري قرآن و علم تصوير روشن و 
معقولي ندارد، چرا كه چند تصور در اين 

  :زمينه ممكن است
 قرآني و علوم  روشهاي پژوهش: الف
  .تجربي
  .ها و قلمرو قرآن و علم برخي حوزه: ب
اهداف مفسران قرآن و عالمان : ج

  .علوم تجربي
  .اهها در موضوعات مشتركديدگ: د

جدا انگاري در مورد الف، ب و ج 
طور كه بين بسياري   همان،وجود دارد

از علوم هست، ولي اين مطلب موجب 
شود،  جدايي مطلق دو رشته علمي نمي

اي تعريف  از اين رو علوم بين رشته
اي  شود كه در علم جديد جايگاه ويژه مي

 هاي توليد و رشد دارد و يكي از زمينه

كه اساس » د«علم است، اما در مورد بند 
معنا و گاه  مطلب است، جدا انگاري بي
توان دانشمندان  ناسازگار است و نمي

هيچ رشته علمي را از اظهارنظر در مورد 
پس . موضوعات مرتبط با آنها منع كرد

اي براي  ناچار بايد حوزه بين رشتهبه 
قرآن و علوم تعريف شود و معيارها و 

  .مي در تعارضها روشن گرددمرجع عل
اي براي  اگر مباحث بين رشته

مفسران قديمي به روشني امروز مطرح 
شود كه كسي بگويد  نبود، دليل آن نمي

رويكردهاي جديد به اين مطلب غلط 
است و يا كسي بگويد قرآن حق دخالت 

 چرا كه اين ،هاي علوم را ندارد در حوزه
مطلب به تعطيل كردن بسياري از آيات 
... حقوقي، اقتصادي، سياسي، تربيتي و

  .انجامد قرآن مي
شايد بتوانيم رويكرد دوم را  .43

مكمل رويكرد نخست بدانيم كه در يكي 
نقد و نفي محور است و در ديگري 
اثبات، البته رويكردها به علم جديد و 
مباني معرفت شناسي آنها منحصر به اين 

شناسي اسالمي بدون  دو نيست و معرفت
در حقيقت .  و بدون دفاع نيستمطلب

ترين مسائل قرآن و علم  يكي از اساسي
در عصر كنوني همين مباحث 
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 ،شناسي است كه علوم جديد معرفت
 مبتني بر ،بويژه علوم انساني در غرب

فرضهاي معرفتي و  يك رشته از پيش
تواند براساس  اهداف است كه مي

هاي قرآني تغيير كند و در نتيجه  آموزه
 اين علوم و جهت دهي به آنها در مفاد

تاثيرگذارد و موجب توليد علم جديد 
گردد و بسياري از مشكالت فعلي بشر 

  .را حل كند
مشكل اساسي نويسنده مقاله آن . 44

است كه بيشتر مباحث خويش را در 
، در ه استحوزه علوم طبيعي رقم زد

حالي كه علوم اسالمي جديد بيشتر در 
ست و در حوزه علوم انساني مطرح ا

اينجاست كه پيش فرضهاي معرفت 
  .شناسي بيشترين تاثير را خواهد داشت

البته طرح بحث علم اسالمي در 
برابر علم يوناني، به بيراهه رفتن است، 

 علوم تجربي ،آنچه كه امروز مطرح است
هاي  مبتني بر آموزه) بويژه علوم انساني(

الهي قرآن در برابر علوم تجربي مبتني بر 
هاي اومانيستي و  ضپيش فر

سكوالريستي غرب است، يعني علمي 
داري  كه در خدمت قدرت و سرمايه
و است افسار گسيخته قرار گرفته 

بشريت را به سوي انحطاط اخالقي و 

ايماني و سقوط در وادي هالكت پيش 
  .برد مي

كرد  كاش نويسنده مقاله روشن مي .45
كه چگونه رويكردهاي جديد قرآن و علم، 

 ، ادعا كردن آسان!ن سر و كار نداردبا قرآ
 ولي اثبات آن مشكل است، بلكه همان
طور كه گذشت جدا دانستن قرآن و علم با 

هاي مختلف  هاي قرآني در زمينه آموزه
بويژه علوم انساني مثل آيات ـ علوم 

مربوط به سياست، اقتصاد، تعليم و تربيت 
  .ناسازگار استـ ... و

نشمندان اين مطلب توهين به دا .46
مسلمان است كه در مباحث علمي جايي 
  .ندارد و سزاوار مقاالت علمي نيست

بارها اشاره شد كه برداشت  .47
نويسنده مقاله از رويكرد مفسران قديمي 
به مبحث قرآن و علم صحيح و پذيرفتني 
نيست، تا رويكرد جديد را عدول از آن 
 آيا ،بدانيم، و بر فرض كه چنين باشد

ني مفسران قديمي و اتخاذ عدول از مبا
اگر مفسران و ! مبناي جديد جرم است؟

دانشمندان مسلمان مبناي جديدي در 
راستاي تكامل انديشه اسالمي انتخاب 
كنند و يا در مورد مباني گذشتگان 
براساس اطالعات علمي جديد 
تجديدنظر كنند، اين مطلب در راستاي 
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پيشرفت علمي در زمينه مطالعات قرآني 
اي،  د علم در مباحث بين رشتهو تولي

 ،شود و نه تنها مانعي ندارد تفسير مي
  .بلكه مفيد و ممدوح است

همانطور كه قبالً بيان شد تفسير  .48
هاي متعددي دارد كه يكي از  علمي گونه

هاي علمي بر قرآن  آنها تحميل نظريه
شود و  است كه موجب تفسير به رأي مي
كبيره اين شيوه جايز نيست، بلكه گناه 

آيد و يكي از آثار اين شيوه آن  بشمار مي
شود،  است كه قرآن تابع علوم متغير مي

هاي صحيح تفسير علمي  اما اگر شيوه
مثل استخدام علوم قطعي در فهم و (

انتخاب شود و معيارهاي ) تفسير قرآن
 از اين آسيب در امان ،آن رعايت گردد

درآمدي بر تفسير : به. ك. ن(است 
  ). از نگارندهعلمي قرآن،

عجيب اين است كه نويسنده  .49
مقاله بارها بر جدايي قرآن و علم تاكيد 

كند، و دغدغه اساسي خود را  مي
  .كند استقالل معرفت ديني معرفي مي

تر آنكه به حوزه علوم انساني  عجيب
كه مشكل اساسي بشر در عصر كنوني 
است و قرآن در اين زمينه آيات زيادي 

  .كند دارد، اشاره نمي

آيا قرآن در حوزه اقتصاد وارد نشده 
و اقتصاد بدون ربا را با تاكيدات مكرر 
مطرح نكرده است؟ آيا در حوزه سياست 
وارد نشده و واليت و اطاعت از خدا و 

و اولواالمر را در طول هم ) ص(پيامبر
مطرح نكرده، كه نظام سياسي خاصي را 

آورد؟ آيا اگر قرآن در اين  دنبال ميه ب
ها وارد شود و مباني، اهداف و  هحوز
فرضهاي معرفتي علوم را مطرح كند  پيش

دهي كند، معرفت قرآني  و به آنها جهت
يا ! دهد؟ استقالل خود را از دست مي

نظامهاي سياسي سكوالريستي و 
را در خطر قرار ... هاي اقتصادي و نظام
آيا تفسير علمي قرآن منحصر در . دهد مي

ي با آيات قرآن تطبيق برخي مطالب علم
) كه در اوايل قرن بيستم رايج شد(است 

و بايد رويكردهاي جديد قرآن و علوم 
كه به توليد علم و تاثيرات مثبت بين 

بدون توان  ميشود را  ميمنتهي مسلمانان 
  !!دليل رد كرد؟
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دائـره  » علم و قرآن  «شناسي مقاله     كتاب

  يدنالمعارف قرآن ال

  :منابع اصلي

 سي، النحر المادابوحيان األندل .1
.  بويراستةمن البحر المحيط، 

ديّناوي، دو جلد در . ديّناوي و ح
  .1987سه مجّلد، بيروت، 

البيروني، ابوريحان و تحقيق  .2
العقل   ماللهند من مقوله مقبوله في

  .1958، حيدرآباد،  ...و
، 2ذهبي، مفسرون، بويژه ج  .3
  .454 ـ 496ص 
 / 1352رازي، تفسير، قاهره،  .4
1933.  
زمخشري، كّشاف، ويراستة  .5

  .1864 جلد، قاهره، 4بوالق، 
احمدخان، تفسيرالقرآن،  سيد .6

  .1994الهور، 
 ـ 1967قرطبي، جامع، قاهره،  .7
1952.  

  منابع فرعي

اعجازات حديثة أبوالسعود،  .1

، بيروت، القرآن  الرّقمية في علمية و
1991.  

التفسير العلمي حامد أحمد،  .2

، قاهره، القرآن  لآليات الكونية في
1980.  
عبدالمجيد (عزين داني  .3

 القرآن و  المعجزة العلمية في،)الزنداني

  . قاهرهالسنة،
محمد اقبال، احياء تفكر ديني  .4

 .1982در اسالم، الهور، 
موريس بوكاي، تورات، انجيل،  .5

  .قرآن و علم
كتب آسماني مقدس، بررسي  .6

شده در پرتو معرفت جديد، ترجمة 
  .1979، ...انگلسي پانّل و

  شناسي نقد مقاله كتاب

الدين  بوالفضل شهاب، اااللوسى .1
انسيه محمود، تفسير روح المعانى، فى 

 .لد ج30تفسير القرآن العظيم و السبع، 
 دكتر اريك، فيزيك ،اوبالكر .2

ى بهروز بيضائى،  نوين، ترجمه
 . ش1370تهران، انتشارات قديانى، 

 سيدمحمد على، ،ايازى .3
م، تهران، المفسرون حياتهم و منهجه

نشر وزارت فرهنگ و ارشاد 
 . ق1414اسالمى، 
حسب النبى، دكتر منصور  .4

 م، القرآن و العلم 1991محمد، 



13
4

 

 

 

ن
رآ

 ق
 و
م
عل

  
�  

الحديث، الهيئة المصرية العامة 
 .للكتاب، مصر

دياب، دكتر عبد الحميد و دكتر  .5
 ق، مع الطب فى 1404احمد قرقوز، 

القرآن الكريم، مؤسسة علوم القرآن، 
 .بعةدمشق ، الطبعة السا

 دكترمحمدحسين، ،ذهبى .6
التفسير و المفسرون، دارالكتب 

 . م1976الحديث، چاپ دوم، 
 ق، 1411رازى، فخرالدين،  .7

، دار )مفاتيح الغيب(تفسير كبير 
 . جلد32الكتب العلمية، بيروت، 

االصفهانى، المفردات  الراغب .8
فى غريب القرآن، تهران، المكتبة 

 .ص554 ش، 1332المرتضويه، 
، مهندس جعفر، رضائى فر .9
هاى   ش، قرآن و آخرين پديده1375

 .علمى، انتشارات فوژان
 ،رضايى اصفهانى، محمدعلى  .10

پژوهشى در اعجاز علمى قرآن، 
 . ش1380انتشارات كتاب مبين، 

 ،رضايى اصفهانى، محمدعلى  .11
درآمدى بر تفسير علمى قرآن، 

 . ش1376، انتشارات اسوه، قم
  دكتر ناصر،،رفيعى محمدى  .12
 علمى قرآن، دو جلدى، تفسير

 . ش1379گستر،  انتشارات فرهنگ

 ش، 1350زمانى، مصطفى،   .13
پيشگوئيهاى علمى قرآن، انتشارات 

 .پيام اسالم، قم
 ،زمخشرى، محمود بن عمر  .14

تفسير الكشاف، دار الكتاب العربى، 
 .بى تا، ج، 4بيروت، 
 عباسعلى عميد، مبانى ،زنجانى  .15

هاى تفسيرى، تهران، چاپ  و روش
ارم انتشارات وزارت فرهنگ و چه

 .ارشاد اسالمى
سادات، مهندس محمد على،   .16
، زنده جاويد و اعجاز 1357

 .جاويدان، انتشارات فلق تبريز
 1981سليمان، احمد محمد،   .17

، دار العودة، علمم، القرآن و ال
 .بيروت، الطبعة الخامسة

سيوطى، جالل الدين عبد   .18
 ق، االتقان 1407الرحمن ابى بكر، 

علوم القرآن، دار الكتب العلمية، فى 
 .بيروت، دو جلد

شوقي، ابوخليل، غوستاو لوبون في 
  . م1990الميزان، دارالفكر، بيروت، 

 سيد محمد حسين، ،طباطبائى  .19
الميزان فى تفسير القرآن، تهران، 

 ش، 1379دارالكتب االسالميه، 
 .چاپ سوم

، )امين االسالم(الطبرسى   .20
جمع ابوعلى الفضل بن الحسن، م
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البيان فى تفسير القرآن، تهران، 
المكتبة االسالميه، چاپ پنجم، 

 . ق، ده جلدى1395
الطبرسي الطوسي، امين الدين   .21

 مجمع ،ابوعلي الفضل بن الحسن
البيان في تفسير القرآن، دار احياء 

 . ق1379 ،التراث العربي، بيروت
طبرى، ابو جعفر محمد بن   .22

آن، جرير، جامع البيان فى تفسير القر
 30 ق، 1393دار المعرفة، بيروت، 

 . مجلد12جلد در 
 جوهرى، بى تا، ،طنطاوى  .23

الجواهر فى تفسير القرآن، دار الفكر، 
 .سيزده جلد

 شيخ خالد عبدالرحمن، ،العك  .24
اصول التفسير و قواعده، بيروت، 
   دارالنفائس، الطبعة الثالثه، 

 .ق1414
 دكتر سيدرضا، ،مؤدب  .25
 قم، دانشگاه هاى تفسير قرآن، روش
 . ش1380، )انتشارات اشراق(

  
 ترجمه ،مشكينى اردبيلى، على  .26

حسينى نژاد، تكامل در قرآن، دفتر 
 .تا بى، نشر فرهنگ اسالمى، تهران

مصباح يزدى، محمد تقى،   .27
 ش، معارف قرآن، انتشارات 1367

 .در راه حق، قم
مكارم شيرازى، آية اهللا ناصر،   .28

المية، تفسير نمونه، دار الكتب االس
، ) ج27(تهران چاپ بيست و ششم 

 . ش1373
 ش، 1377نجفى، گودرز،   .29

انگيز قرآن، نشر  مطالب شگفت
 .سبحان، تهران

 1370نورى، آية اللّه حسين،   .30
ش، دانش عصر فضا، نشر مرتضى، 

 .قم
 عبدالرزاق، القرآن و ،نوفل  .31

العلم الحديث، بيروت دارالكتاب 
 . م1973العربى، 
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