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 سپاس قدردانی و

 

دانش  ر علم وسنگ مجدداً در تا ،ام، توفیقی عنایت فرمودیسبحان را شاکرم که پس از شش سال از بازنشستگخداوند       

زمین  دب برا برابر ارباب علم و مشتاقانه زانوی شاگردی در قرار گیرم و ،هست که همیشه برایم بهترین جای دنیا بوده و

آقای  ؛استاد محترم راهنما از زحمات اساتید ارجمندم ازجمله دانمخود فرض می برچین خرمن معرفتشان باشم. زده، خوشه

ی آقا ؛گروه محترمارجمند و مدیرداور  و ی فنایی نعمت سرادکتر هادآقای  ؛استاد ارجمند مشاور ،دکتر داود معماری

تدوین  واز مراحل ابتدایی تنظیم  در طی دوره تحصیل و نیز مشفقانه صبورانه و مهربانانه،همگی که  ،دکتر محمد مولوی

ربلندی س ،متعاله، از درگاه خداوند قادر صمیمانه تشکر نمود ،مشورتم دادند ،اینجانب را راهنمایی کرده ،ن نامهاین پایا

 کنم.وفیق روز افزون برایشان مسألت میت و
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 چکیده

 تی هایوشگف ازاسرار مسائل علمی اشاره می کند وپرده ازبرخی بهراگ ،است سعادت کتاب هدایت و ،کریم قرآن

ی قرآن پرداختن به مباحث علمگرچه  .تبیین و ارزیابی شودهدایت  سعادت و راستای در باید ،برمی دارد آفرینش

های فتپیشر و ماندگی شدندقبع دچار انحطاط و ،سازی تمدن درمسلمانان  دارد ولی از وقتی که دیرینه ایسابقه

 برخی از ،ت دفاع از حریم مقدس قرآننیّ جالل علوم تجربی دیدند، در سایه حشمت و راغرب تمدن  آورحیرت

هام دوران بزرگترین ات را از این کتاب الهی، هم تفسیرعلمی به  رویکردمفسران را بر آن داشت که  واندیشمندان 

وری ش می شود و با ایجاد دین تعارض علم و تباین وهم باعث رفع  و می سازدمصون  ،«غیر علمی بودن»خود یعنی 

، عالنهاضطراری و منف رویکرداین  .می سازد برطرفنیز اسالمی را نوین موانع تحقق تمدن ، در جوامع اسالمیعالمانه 

 امعهاستخراج همه علوم از قرآن را به ج ونیز ا و نظریات ثابت نشده علمیهفرضیات، تئوری تطبیق قرآن بر غالباً

فاده رسد، استصحیح به نظر می آنچه مهم و. شودی محسوب میعلمهای تفسیرگاه، که خود از لغزشکردالقاء می

ه معرفت و هدایت انسان و نیل ب برایم علوم تجربی در فهم صحیح آیات قرآن کریم های قطعی و مسلّاز دستاورد

رد نظام خلقت است، که این امر البته تنها در رویک سعادت ابدی و هماهنگ دانستن آیات تکوینی و تشریعی الهی در

 روهیِگ نها با همکاریِضرورت محور و فعال به تفسیر علمی حاصل خواهد شد. تفسیر علمی مطلوب و آرمانی، ت

فسیر علمی گرنه تشود ویابد و کارساز میسامان می علوم تجربیزبان نیز وحی و آشنا با منطقمتخصصان خداباور و

بازار نه  ،آشنا با ظرائف علوم تجربی و دانشمندان علوم طبیعی بیگانه از دقائق معارف الهی نا توسط مفسرانمنفعالنه 

کارآمد را درپی خواهد  های مادی و دنیوی، تمدنیرا رونق خواهد داد و نه در جنبه فرهنگ معنوی و اخروی قرآن

 حکمت و قدرت آفریننده هستی و یقین بر حقانیت تفسیر علمی مطلوب، عالوه بر افزودن ایمان مومنان به .داشت

با فرهنگ علم آموزی و دانش های اخالقی و معنوی در کنار آموزشو وحیانیت قرآن کریم، جامعه اسالمی را 

که سرانجامش چیزی جز تمدن آرمانی  های عالمانه بیشتر آشنا و مانوس خواهد نمود، امریورزیشهاندوزی و اندی

 )ع( نخواهد بود. انبیاء و اولیاء

 هااثرات، آسیب ،تمدن نوین اسالمی ،رویکرد علمی، علوم تجربیقرآن،  تفسیر :هاواژهکلید
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 مقدمه

 لهأتعریف مس الف(

نده بخش عظیمی از جهان سایه افک بر، ارباب کلیساوخفقان نادانی  قرون وسطی، تاریکی جهل،دوران بلند  در     

به  ،غایر بودمعالمانی که نظراتشان با نظرات ارباب کلیسا ، توان آن را یک شب هزار ساله نامیدبه حق میکه  ؛بود

 انجام مساعی دانشمدان نتیجه داد وولی سر ،شدندسوزانده می کشته وشکنجه وحتی  ،اذیت ،انحاء گوناگون آزار

یرامون نحوه های علمی پولین پژوهشکه اد سبب نبوالبته بی ،نخوت پایین افتادند از سریر قدرت و ارباب کلیسا

ه کلیسا را ک« هیأت هیپارک» خواستند فرضیهمی .یعنی یک امر گزینش شده بود حرکت کرات منظومه شمسی،

نشستن نخوت روفبا ولی  ،افتادها از جایگاهش بر میچون با برانداختن آن خیلی از چیز ،براندازند ،آن را پذیرفته بود

 :بود که ارباب کلیسا بدان مبتال دچار همان غروری شد علوم جدید کممتأسفانه کملیسا، قرون وسطایی ارباب ک

واکنش طبیعی دانشمندان این شد که از مخالفان دیروز خود انتقام گیرند؛  پس از تجدید حیات علمی)رنسانس(»

 دا در یک محیط علمیشود به حدی که اکنون در غرب صحبت کردن از خقامی که در ایام ما هم پیگیری میانت

 (.162،ص1389بوکای،) «نما کردن استخود را انگشت

جربه ت آنچه که در محدوده حس و و شد پدیدار «علمی»با نهادینه شدن نگاه پوزیتیوستی به علوم جدید اصطالح  

 ،دین رت،فط ،وحی ،یعنی بسیاری از حقایق مثل روح ؛ندخرافات انگاشته شد تماماًخورده، مارک غیر علمی  ،نبود

مساوی شد با  «نبود علمی» یعنی ،خرافه تلقی گردیدند افسانه و ،تجربه نیستند با این بهانه که قابل حس و معاد ...

 مارک غیر علمی بدترین عالمتی بود ،غلط به عبارتی مرادف گردید با نادرست و «غیر علمی» صحیح و درست و

 مارک و گرفتها قرار میردیف افسانه در ،غلط تلقی شده خورد نادرست واندیشه ای می که وقتی به پیشانی هر

یاری لذا بس است. نشان دهند که اندیشه آنها علمی ،کردندلذا همگان سعی می علمی هم معیار تأیید همه چیز شد.

ت معرف هیمنه علم و عظمت تمدن غرب، حشمت و مفسران وقتی که به تدریج ابهت، و از اندیشمندان اسالمی

« ر علمیغی»ای مصون نگه داشتن قرآن از مارک بر ؛دیدندبا علم را  های ارباب کلیساض آشکار آموزهتعار و جدید

مایند که اثبات ن ،ناشیانه پخته واما در بسیاری از موارد نا ،دین نیت دفاع از حریم قرآن و بر آن داشت که با را آنها

رآن چهارده ق ،شوداقعیات علمی را که امروزه کشف میبلکه بسیاری از و ،قرآن نیست نه تنها تعارضی میان علم و

به سرعت  ،به همین دلیل تفسیر علمی که یکی از اهدافش اثبات اعجاز علمی قرآن بود قرن پیش بیان داشته است.

 جودجزئی در گذشته و چند به صورت اجمالی وتوسعه یافت )هر رشد و متولد، تفسیریبه عنوان یک رویکرد 
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فکیک عدم ت علوم تجربی و عناصر و محتوا ،روش ،بینیجهان نایی مفسران باهزار اما به دلیل عدم آش اما و (.داشت

همچنین به دلیل عدم توجه عمیق به معانی واژگان قرآنی  و علمی از قوانین علمی (هانظریه و ها)تئوری فرضیه های

، نشده رفت مشاهدشایانی که انتظار می نه تنها خدمت و... ی آنها سیاق نگرش سیستمی به آیات قرآن و نبود و

 ود.های آیات مخالف بهم با سیاق گردید که هم با معانی واژگان و های نادرستتأویل بلکه خود باعث تطبیق و

مثل درختی که به بار  هایش رشد نموده وبسیاری از اندام ،م جدیدعل تولد نیم قرن از اکنون بعد از چهار وولی 

بی یه خدمات علوم تجردر سا گردیده است. مشخص معلوم و حتی مسمومش ناسالم و های سالم وانواع میوه ،نشسته

نیم  و ها سال به اندازه این چهاردر طول ملیون گاه بشر به تنگی نفس افتاده است.تنها زیست این ،است که زمین

فسیر ت ،حدودیت های علوم تجربی مشخص گرددکه اگر م خالصه این بود؛قرن با نابودی جدی مواجه نگردیده 

ی از های تخصص)در قالب گروه لجنه ای-اساس مبانی صحیح به صورت موضوعی بر درست تعریف شود وعلمی 

علمی فرضیات  وتطابق آیات قرآن و حقایق  نه صرف تطبیق و ،ارائه شود روشمندالبته  مفسران و دانشمندان تجربی(

یجاد شور ا دین و علم ورفع تعارض  ،ثری در بازفهمی صحیح آیات قرآنمؤ تواند نقش مثبت ومی، یکدیگر بر

 تمدن نوین اسالمی هموار نماید.راه را برای تجدید حیات  وده،علمی در میان عالمان ایفاء نم

 

  طرح سؤاالت اساسی ب(

ن اسالمی تمدن نوی در ساختارقرآن کریم  نه فقط علوم طبیعی( )علوم تجربی، های اساسی تفسیر علمینقش -1

 چیست؟

مچنین ه فهم صحیح قرآن کریم و در های احتمالی راچالش چه آسیب ها و قرآن، تفسیر به فهم ونگرش علمی  -2

 بازسازی تمدن اسالمی باعث خواهد شد؟ روند در

 

 

 فرضیه های اصلی  (ج

 محققانه صورت پذیرد، عالوه بر اثبات هماهنگی علم و های صحیح وروش تفسیر علمی قرآن، اگر با مبانی و -1

 مکمل بودن این دو در مسیر تکامل انسان، به نوعی شوری عالمانه را در جامعه اسالمی برخواهد انگیخت تادین و 
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ساختن  گیری از مواهب مادی آن وضمن بهره های علمی به سخن درآورند ودادی را نیز با کاوشطبیعت خدا

 نند.های وحیانی پیدا کتری نیز از آموزه، فهم عمیقبرخوردار تمدنی مدرن و

. کننده عدم همخوانی علم و وحی باشدتواند منعکسهای عالمانه تفسیر علمی، میعدم آشنایی با مبانی و روش -2

 ها ویاممفاهیم قرآنی، جامعه را از پ ها بهنادیده گرفتن سایر نگرش ازطرف دیگر اکتفا به روش تفسیر علمی و

جربی ت قوانین علمی و توقع دستیابی به تمام قواعد و همچنین و سازدمی های معنوی این کتاب آسمانی دوردرس

 .های بشری محروم خواهد ساختدانش گیریاندیشمندان مسلمان را از بهره از البالی وحی الهی،

 

 سوابق پژوهشی موضوع  د(

که  شودیقدر اشاره م همین ،ادامه تحقیق مطالبی خواهد آمد پیرامون پیشینه تفسیر علمی به صورت مبسوط در     

 از وجود داشته و توجه به مسائل علمی قرآن در میان برخی مفسران اجماالً ،همان ابتدای نزول قرآن ازگرچه 

لمی آن ه بسیاری از اطالعات عکه البت -گرفتندرخی از آیات قرآن بهره میتفسیر ب در گاراطالعات علمی آن روز

ب ک رویکرد تفسیری به حساهم ی ولی هم روشمند نبود و -واقع باشد مطابق با توانست صحیح وروزگار نمی

در این  اشند.بجمله این مفسران می صدرا ازمال ونظام الدین نیشابوری  بیضاوی، ابوالفتوح، ،شیخ طوسی»آمد. نمی

او که  .شودمیقی ر او تلهای تفسیتفسیر علمی آشکارا یکی از جنبه چون ،میان فخر رازی را باید استثنا تلقی کرد

ی علمی آن دوره هااز آگاهی کالمی و.... درکنار مباحث ادبی، ،های روزگارش دستی داشته استدانشالب در غ

این  د واو دنبال نشدر تفاسیر پس از  ،لمیبه مباحث ع اهتمام او ای وافر برده است.آیات بهره تبیین مراد نیز در

 علمی در تفسیر (.432ص ،1ج ،1394 ،)اسعدی «ستقابل توجهی نبوده ارویکرد به قرآن تا زمان معاصر جریان 

به صورت  ،شودم که با ظهور سید جمال الدین اسدآبادی شناخته میتجدید حیات اسال آغاز دوره جدید شکوفایی و

شده  شرتمن ثارکه به آ .را پیمود بالندگی خود با سرعت مسیر کمال و گشت و یک جریان مستقل تفسیری پدیدار

-هانج اوالً ها،اشتهگسایر ن های مسقل تفسیری یااین کتاب در ،ولی آنچه مهم است این حوزه اشاره خواهد شد در

 و احیاء در واندتعلمی چه نقشی می تفسیر دوم اینکه نگرفته و ربی مورد کنکاش قراراهداف علوم تج و متد ،بینی

فسیر علمی نسبت ت رابطه وشد  که سعی خواهد ،ی نشده استاوین اسالمی داشته باشد هیچ اشارهتمدن نشکوفایی 

 زی مشخص گردد.سابا تمدن
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 مراحل انجام کار بیان روش و (و

 از بیان کلیات و دبع است.ای کتابخانه ابزار گیری ازبهره با تحلیلی و -توصیفی ،روش انجام این تحقیق شیوه و    

-می ریمک اهداف قرآن متد و تفاوت آن با جهان بینی، علوم تجربی واهداف  و متد بینی،ن جهانیبه تبی ،تعاریف

 این رویکرد تفسیری یفناحتمالی مثبت و یا م نقش، موافقین تفسیر علمی و با تبیین نظرات مخالفینسپس  ،پردازیم

 گردد.اسالمی مشخص میسازی فرآیند تمدندر 

 

 تحقیق نتایج علمی قابل پیش بینی از( ه

ک یعلوم تجربی نمی تواند پرده از تمام چهره های  تواند نیل به حقیقت باشد وهدف علوم تجربی نمی اوالً     

رای ب موجودات و...تکامل  موارد ازجمله خلقت اولیه آفرینش، بسیاری از ارائه قانون قطعی در از وواقعیت بردارد 

غافل  اهامثال نیوتن و انیشتین از درک آن کند کهیقی را مطرح میاحق در حالی که قرآن بعضاً .همیشه عاجز است

خدمت فهم  ردباید  عرفان و... فلسفه و علم کالم و علوم ادبی گرفته تا علوم از لذا علوم تجربی مثل سایر ،نداهماند

معرفت بشری در همدیگر  دو جنبة ، اینوحی و تجربه دو راه عمدة معرفت بشری است ثانیاً ؛گیردقرآن قرار  بهتر

تعمیق  ،مل مانند تحقق امت واحده اسالمیادر کنار سایر عو تأثر متقابل و در راستای این تأثیر و گذارندتأثیر می

به  .شودمی تمدن  اسالمیباعث احیاء و...  علمی صاً مجاهدتومخص تالش و ، کار،تسامح اسالمی روحیه تساهل و

تر نموده ن افزونتواند اعتماد بشر را به قرآساز باشد، فقط میتواند تمدن)طبیعی( به تنهایی نمی تفسیر علمی عبارتی

مدن نوین های تدر میان مسلمانان در انداخته، برخی از زمینه معنوی -علمی شوری اشتیاقش را بدان بیشتر کند، و و

ار سازد.واسالمی را هم
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 مفهوم شناسی -1-1

 اصطالح در لغت و اعجاز -1-1-1

 ر از چیزی، ضعف در مقابل قدرت ازتأخّدر معانی مختلفی مانند « عجز» وده واعجاز از ریشه عجز ب معجزه و     

 عَجْز،»دست رفتن چیزی، یافتن ضعف و ایجاد ضعف در دیگری البته وقتی که در باب افعال و تفعیل بکار رود: 

در سخن معمولى اسمى است براى کوتاهى کردن از انجام کار  اصلش درنگ کردن و تأخیر از چیزى است. عجز

( )سخن یکى از پسران آدم است پس از 31)مائده/« أَنْ أَکُونَ أَ عَجَزْتُ» مقابل قدرت و توانایى است گفت: و نقطه

: و عَاجَزْتُهُ فالناً و عَجَّزْتُهُ أَعْجَزْتُ گوید: آیا من از این کالغ ناتوانترم؟!(.کند، مىاینکه دید کالغ زمین را گود مى

 )عنکبوت/« فِی الْأَرْضِ بِمُعْجِزِینَ وَ ما أَنْتُمْ»( 2)توبه/ «اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی» ت:او را ناتوان ساختم، در آیا

یعنى کسانى که  -مُعاجِزِینَ -هم خوانده شده، پس -مُعَجِّزِینَ -( که51)حجّ/« وَ الَّذِینَ سَعَوْا فِی آیاتِنا مُعاجِزِینَ»( 22

داش اند که بعث و نشورى براى آنها، که پاکنند، زیرا چنین حساب کردهاندیشند که ما را ناتوان مىپندارند و مىمى

 .(53و 52ص، 2ج ،1369 )راغب اصفهانی، و مجازاتشان دهد نیست

شه بلکه از ری( نیامده شاهد بر صدق نبوت نبی امر خارق عادتِم معجزه به معنای اصطالحی آن: )در قرآن کری     

های درخت خرما وقتی که از (: ریشه7؛ حاقه، 20 اَعجاز )قمر، -1 رفته است: عجز مشتقات دیگری در قرآن بکار

عجوز )هود،  -3نفی قدرت. (: ضعف و31)مائده،  اعجزت -2از جذب مواد غذایی محروم باشد. زمین کنده شده و

 معاجزین -5(: ایجاد عجز در دیگری. 44)فاطر،  لیعجزه -4(: ناتوانی در بوجود آوردن فرزند.135 صافات، ؛72

 (: برای افاده عدم عجز در خداوند.2معجزی اهلل )توبه،  -6(: استمرار ناتوانی. 38)نبأ، 

کرات در کتب مختلف تعریف شده و دانشمندان اسالمی آن را امر خارق العاده ای  عجاز بهاِاصطالح معجزه و       

 ،اشدبطلبی و عجز از اتیان مانند آن میبوده که همراه تحدی و مبارزهنبی  که گواه و دلیل صدق ادعای نبوتِ

ایره المعارف د ضت حاصل شود.اثر ریا نه اینکه درباید از سوی خدا باشد  امر خارق العاده نای البته تعریف کرده اند.

اعجاز و معجزه از اصطالحات کالمى و به معناى امرى » پرداخته است: به بحث معجزهقرآن کریم به نحو مستوفا 

آورد تا نشان خارق العاده همراه با تحدى و سالم از معارضه است که خداوند آن را به دست پیامبرش پدید مى

معجزه و اعجاز به این معنا در قرآن کریم به کار نرفته؛ اما الفاظ دیگرى آمده که راستى رسالت وى باشد. اصطالح 

 و14 (، سلطان )ابراهیم،32 و28 (، برهان )قصص،106، 73، 7 است؛ مانند: بیّنه و آیه )اعراف، بر معجزه حمل شده

اى معجزه العادههر امر خارق به اعتقاد دانشمندان، ...(30و26 )شعراء، شئ مبین( و 104 و 6 ، بصیرت )انعام،(11
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العاده را شاهد صدق ادعاى خود معرفى کند. مدعىِ پیامبرى، آن کار خارق نیست، بلکه زمانى معجزه است که اوالً

ثالثاً مخاطبان انگیزه معارضه داشته باشند. رابعاً از معارضه سالم  ثانیاً مخاطبانش را به هماوردى و معارضه فرا خواند.

همه  خوریم کهتوان مبانى یا ارکان اعجاز قرآن معرفى کرد. در قرآن کریم به آیاتى برمىمورد را مى 4بماند. این 

سوره مانند آن را سوره یا یک  10مخاطبان را دعوت کرده تا اگر در الهى بودن قرآن تردیدى دارند همانند آن یا 

کند که هرگز قرآن خود به صراحت و قاطعیت بیان مى .(88 و17 اسراء،؛ 13و11 ؛ هود،23 و2 بیاورند. )بقره،

 رو اعجاز قرآن پیوندى ناگسستنى با تحدّى دارد، بهاین (، از24 و2 اى همانند آن بیاورند )بقره،ورهتوانند سنمى

باید سخن از تحدّى و هماوردطلبى نیز به میان آید و الزم است تحدّى به  اى که هرجا سخن از اعجاز باشدگونه

 (.558، ص 3ج ،1382 ،عزیزیو  دشتی) «شده است همان وجهى باشد که درباره آن ادعاى اعجاز

امت  راست که بیشتر معجزات عرضه شده ب معتقد رده وکعقلی تقسیم  قسم حسی و راغب معجزات را بر دو     

خاطبان پیامبر م بیشتر معجزات عرضه شده بر حسی و ،غیره عصای موسی و طوفان نوح، ،مانند ناقه صالح های پیشین

یم با رقرآن ک ختن از کسی عقلی بوده است.وآوردن حقایق علمی بدون آم مانند خبر دادن از غیب و اسالم )ص(،

عقلی را در خود فراهم آورده  به حسی ودو جن ای معرفی شده که هرنشانه معجزه و ،برخورداری از امتیازی خاص

 (.367ص ،1ج ،1363سیوطی،) «در دسترس همه بشر قرار دارد پایان جهان باقی و با این ویژگی تا ،است

 اعجاز علمی -1-1-2

ت های تفسیر علمی استوان گفت یکی از نتیجههم که می رااعجاز علمی  ایدبقرآن تعریف اعجاز  کنار در     

ه برمی دارد که با توجه به عدم توسع آفرینش را های علمیرازبرخی از پرده از کریم آیاتی از قرآن  ،تعریف نمود

که  ،ددهبودن رسول گرامی اسالم  نشان می امی وزمان نزول قرآن  درشبه جزیره عربستان  در دنیا مخصوصاًعلوم 

قرآن وجود آیاتى در آن  مراد از اعجاز علمى» :آن روزگار باشد در ادوسبیتواند کار یک انسان نمیآیات این 

است که نوعى رازگویى علمى است؛ یعنى مطلبى علمى را که قبل از نزول آیه، کسى از آن اطالع نداشته، بیان 

اى گونه این مطلب علمى به م تجربى کشف شود.کند و ممکن است مدتها بعد از نزول، از سوى دانشمندان علومى

مجموعه  قرآن از جهتى زیر مبحث اعجاز علمى عادىِ بشر عصر نزول، قابل فهم و بیان نبوده است.است که با وسایل 

ى رو با مبانى اتخاذ شده در تفسیر علماین بحث اعجاز قرآن و از منظر دیگر زیر مجموعه تفسیر علمى آن است، از

دایت انسان به سوى خداست و اشارات شود که هدف اصلى قرآن، هقرآن ارتباطى وثیق دارد و در آنجا روشن مى

و موجب تحریک حسّ  شودعلمى آن از اهداف فرعى است که در راه خداشناسى و معادشناسى از آنها استفاده مى

  (.598ص ،3ج ،1382 ،رضایی اصفهانی) «علوم در بین مسلمانان شده است رشد کنجکاوى بشر و توجه او به دانش و
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