
©2020 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

ISSN: 2251-6166: Journal of Quran and medicine, 2020:5(3): 80-87 

Critique and Validity of Contemporary Scientific Interpretation 

based on the Position of Reason and Science in the Thought of 

Ayatollah Javadi Amoli
ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The purpose of this study was to critique the validity of 

contemporary scientific interpretation based on the position of 

reason and science in the thought of Ayatollah Javadi Amoli. 

Materials and Methods: The application of the experimental 

method in explaining the Quranic themes in the contemporary 

period after the interpretive developments focused on the efforts of 

Seyyed Jamaluddin Asadabadi, has been done on the basis of 

specific and general contexts. This method has pros and cons, and 

both groups have their reasons. 

Findings: Ayatollah Javadi Amoli is one of the commentators who 

does not agree with the method of conventional scientific 

interpretation, as used by people like Tantawi and Eskandarani. It 

seems that the root of their difference in the method of conventional 

scientific interpretation is related to several factors: first, his 

definition of scientific interpretation, and secondly, the principles 

and rules for interpreting the Qur'an, especially in the case of verses 

dealing with nature and existence. It is cognitive, it is relevant. This 

article examines this issue in a descriptive-analytical manner. 

Conclusion: Some authors have considered the scientific miracle of 

the Qur'an to be based on scientific interpretation, while such a view 

is not correct and valid, the scientific miracle is clearly stated in only 

a handful of suras that do not even need a commentator, while 

Scientific interpretation is an approach that tries to reconcile new 

sciences with prejudice against the Qur'an. Therefore, Javadi 

Amoli's emphasis on the scientific miracle of the Qur'an does not 

mean scientific interpretation and there are many essential 

differences with it. 
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 و همکاران یفتح الله یعل  81

 1399پاییز ، 3، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

ر ب هیمعاصر با تک یعلم ریاعتبار تفس ینقد و بررس

 یآمل یاهلل جواد تیآ شهیعقل و علم در اند گاهیجا

 ، 1یفتح الله یعل
دانشگاه  ات،یدانشکده اله ث،یعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو

 .رانینور، تهران، ا امیپ
 ، *2پور یحسن صانع محمد
 رانیدانشگاه کاشان، کاشان، ا ث،یگروه علوم قرآن و حد اریدانش

 )نویسنده مسئول(.
 ، 3قاسم پور محسن

 .رانیدانشگاه کاشان، کاشان، ا ث،یاستاد گروه علوم قرآن و حد
 4یسادات مروج الیل

 امیدانشگاه پ ات،یدانشکده اله ث،یعلوم قرآن و حد ارگروهیاستاد
 .رانینور، تهران، ا

 
 چکیده

 معاصر یعلم ریاعتبار تفس ی: هدف پژوهش حاضر نقد و بررسهدف
  .ودب یآمل یاهلل جواد تیآ شهیعقل و علم در اند گاهیبر جا هیبا تک
در  یقرآن نییمضام نییدر تب یکاربست روش تجرب و روش ها: مواد

 یمعطوف به کوشش ها یریدوره معاصر بعد از تحوالت تفس
خاص و عام صورت  یها نهیبراساس زم ،یاسدآباد نیالد دجمالیس
 زیدارد و هر دو دسته ن یروش موافقان و مخالفان نیاست. ا رفتهیپذ
  .دارند یلیخود دال یبرا

رود که با  یبه شمار م یاز مفسران یآمل یاهلل جواد تی: آها افتهی
 و یمانند طنطاو یمتعارف، آنگونه که کسان یعلم ریروش تفس
 شهیر دینما یم نیبرند موافقت ندارد. چن یبه کار م یاسکندران
 چند مربوط یمعهود، به عوامل یعلم یریبه روش تفس شانیاختالف ا

ه دارند و در مرحل یعلم ریاز تفس شانیاکه  یفیشود: نخست تعر یم
 یاتیقرآن به خصوص در مورد آ ریتفس یکه برا یاعدو قو یبعد مبان

 نیاست، مربوط است. ا یشناخت یو هست عتیکه ناظر به مسائل طب
ار قر یمورد واکاو یلتحلی – یفیموضوع را به روش توص نیمقاله ا

  .دهد یم
قرآن را حمل بر  یاعجاز علم سندگاهیاز نو ی: برخیریگ جهینت

 ینم و معتبر حیصح یتلق نیکه چن یدانسته اند درحال یعلم ریتفس
از سوره ها بشکل  یتنها در تعداد انگشت شمار یباشد، اعجاز علم

که  یبه مفسر هم ندارد در حال یازین یواضح آمده است که حت
ن نسبت به قرآ یداور شیهست که با پ کردیرو کی یعلم ریتفس
 دیتاک ن،یبا آن دارد. بنابر دینشان دادن علوم جد یدر آشت یسع

ا و ب ستین یعلم ریتفس یقرآن به معنا یبر اعجاز علم یآمل یجواد
 دارد. یادیز یماهو ییآن تفاوت ها

 
نقد  ،یریروش تفس ،یآمل یجواد ،یعلم ریتفس :واژه های کلیدی

 یعلم ریروش تفس

 

 05/06/1399: دریافت تاریخ
 08/08/1399: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولsaneipur@gmail.com 

 مقدمه
 یو روش شناس یمورد بحث در مطالعات قرآن یاز محورها یکی

 یکاوو وا یعلم ریمعاصر، پرداختن به موضوع تفس یدر دوره  ریتفس
 تیبا عنا ژهیمساله به و نیا یبررس تیروش آن است. اهم رامونیپ

رک است. قابل د شتریب یعیو طب یسترگ علم تجرب یها شرفتیبه پ
در  زیدارد، و هر کدام ن یخالفانموافقان و م ،یریروش تفس نیا

 کنند، یارائه م یلیدال ،یریروش تفس نیمخالفت با ا ایموافقت 
ماال احت گریاست که در نوشته ها و آثار د یموضوع لیدال نیا یبررس

پژوهش را  نیا یقرار گرفته اما، آنچه مساله اصل یمورد بررس
 یبررس رد یآمل یاهلل جواد تیآ ی ژهیو کردیدهد، رو یم لیتشک

خالفان م لیدال تیکل رشیمفسر ضمن پذ نیاست. ا یعلم ریروش تفس
بسته مخالفت به کار نیرا در ا دیجد یانیو ب ریقرآن، تقر یعلم ریتفس

 یکه چرا و نیدارد. ا یزاتیمخالفان تما گرید ریکه ظاهرا با تقر
رد قبول مو یریو قواعد تفس یداشته و نسبت آن با مبان یریتقر نیچن
 .جستار است نیا یموضوع بررس ستیچ یو
 
 پژوهش نهیشیپ

 یو اعجاز علم یعلم ریدر ارتباط با تفس یمتعدد یکتاب ها گرچه
با  یمعل ریو نقد تفس لیکه به تحل یقرآن نوشته شده است، اما اثر

هلل ا تیآ اتیو نظر شهیها براساس اند وهیاصول و ش ،یمبان تیمحور
 ریبر تفس یدرآمد"باشد نگاشته نشده است. کتاب  یآمل یجواد
 ریدر شناخت تفس یکتاب یاصفهان ییضار ینوشته محمدعل "یعلم
اوال بصورت  ؛یعلم ریروش تفس یاست، اما در نقد و بررس یعلم

 یبررس"معاصر نپرداخته است. کتاب  ریخاص و مستقل به تفاس
ست در ا یکتاب زین ییاکبر بابا یعل "یریتفس یمکاتب و روشها

 ریفست یبه مبان لیاما به تفص یریتفس یجامع مکاتب و روشها یمعرف
و مقاله  یعلم ریتفس یشناس انینپرداخته است. کتاب جر یعلم
صال ا یسینف یشاد "میاز قرآن کر یعلم ریتفس یاختصاص یمبان"

نشده است و البته  یآمل یاهلل جواد تیآ اریمع یها شهیمتعرض اند
. تسین شانیمدنظر ا زیمعاصر ن یعلم ریتفس یمختصات اختصاص

موضوع  یو فارس یهم به زبان عرب یآثار ختهیجسته وگر یبار
مفسر معاصر  دگاهیقرار داده اند، اما د یرا مورد بررس یعلم ریتفس

مقاله در حد  نینشده که ا یبه طور مستقل واکاو میو صاحب تسن
  .پردازد یموضع م نیا توان خود به

 
 یعلم ریتفس فیمختلف در تعر های دگاهید
 یمطرح شده است که حاک یمتفاوت فیتعار یعلم ریمورد تفس در

روش  نیصاحبنظران در خصوص ا انیدر م ییاز اختالف نظرها
وجب م یعلم ریاختالف نظر دربارة مفهوم تفس نیاست. هم یریتفس

  .شده است یریروش تفس نیمتفاوت در قبال ا یها یریموضع گ
به استخراج همه علوم از قرآن  یعلم ریتفس فیدر تعر یالخول نیام

 یم فیتعر نگونهیکند و آن را ا یبرآن اشاره م اتینظر لیو تحم
 یاست که طرفداران آن اقدام به استخراج همه  یریآن تفس»کند: 

از علوم  یعیوس دانیکنند و قرآن را م یاز قرآن م دیو جد میعلوم قد
 ی... مو فنون مختلف یشناس هانیک ،یپزشک نهیدر زم ،یانسان ،یفلسف

کوشند  یکنند و م یرا بر قرآن حاکم م یدانند و اصطالحات علم
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 یم یعلم ریتفس فیدر تعر ی. ذهب(1)« علوم را استخراج کنند نیا
ا بر ر یاست که اصطالحات علم یریآن تفس ،یعلم ریتفس: »سدینو

علوم مختلف و  دینما یکند و تالش م یعبارات قرآن حاکم م
 با  یجامع و تقر فی. تعر(2)« را از قرآن استخراج سازد یفلسف اتینظر
شده است از آن احمد عمر ابو حجر در کتابش که عرضه یاطرفانهیب

: دیگویم یاست و «زانیالم یللقرآن ف یالعلم ریالتفس»موسوم به 
 یعبارات قرآن کوشدیاست که در آن مفسر م یریتفس یعلم ریتفس

از اسرار اعجاز را کشف  یبفهمد و سر یثابت علم قیرا در پرتو حقا
را در بردارد  یقیدق یجهت که عبارات قرآن معلومات علمکند ازآن

 قتیحق نینداشته است. ا یکه بشر در وقت نزول قرآن بدان آگاه
بلکه از جانب  ست،یشر ننشانگر آن است که قرآن از کالم ب

 یکه به نظر برخ زین یفهد روم (3)القدر است.  یخداوند خالق القو
مراد از : »سدینویاست م یعلم ریدر باب تفس فیتعر نیبهتر (4)

 یشناخت یهست اتیآ نیکوشش مفسر در کشف ارتباط ب یعلم ریتفس
که اعجاز قرآن آشکار  یاگونهبه ،یقرآن و اکتشافات علم تجرب

 یم فیتعر یرا بگونه ا یعلم ری. عبدالرحمن العک تفس(5)« شود
 یدور شده و یبر قرآن تا حدود اتینظر لیکند که استخراج و تحم

 یرادر اصل ب ریتفس نیا»کند:  یم فیتعر نگونهیرا ا یعلم ریتفس
 و یاله نشیاست که به عظمت آفر یاشارات قرآن حیشرح و توض

  .(6) «او اشاره دارد ریبزرگ و تقد ریتدب
 
 متعارف یعلم ریتفس فیبر تعار یآمل یاهلل جواد تیآ نقد
 قرآن اتیفهم آ یمساله که برا نیبا انقاد از ا یآمل یاهلل جواد تیآ
 نیاعتقاد است که براه نیعلوم امداد گرفت بر ا ریتوان از سا یم

و  نهیرا در حد شاهد، قر یبخش تجرب هیو شواهد طمان یعلم یقطع
 ،یتجرب یدرک خصوص مطالب مربوط به بخش ها یبرا نهیزم
 ریموثر در فهم و ضم هیعلوم پا وعاملو مانند آن وجود د یخیتار

 یداند و م یم اتیاز ظواهر آ یبهره مند یبرا یاصل ازیپاک را ن
 در فهم بهتر یمددرسان یارایرا  یعلوم نیروشن است که چن: »سدینو

و هم در  تیهم در اصل حج میآنکه قرآن کر ژهیوبه ستیقرآن ن
 یآن ذات تیحج یعنیمستقل است؛  نیمعارف د یخطوط کل نییتب

عنوان به یرونیب یهاشهیگر چه اند رد؛یپذیم ریاست و با خود تفس
از  یریگبهره یاست. مخاطبان قرآن برا میفهم قرآن سه یمبدأ قابل

مؤثر در فهم قرآن و  هیفراتر از علوم پا یاهیظواهر قرآن به سرما
 شانی. ا(7)« ندارند ازیگناه آلوده نباشد ن یرگیکه به ت یریضم
 نهیو زم نهیرا در صورت مسلم بودن تنها بعنوان قر یعلم یهاافتهی

 یهم صرفا  در محدوده خود بشمار مآن یانیوح یهادرک آموزه
 لیبر قرآن تحم توانیآورد علم را نمره»دارند:  یم انیآورند و ب

 ،یبخش تجرب نهیشواهد طمأن ای یعلم یقطع نیبراه کنیکرد، ل
قرآن  یحامل معارف و معان توانیم راو مانند آن  یهنر ،یخیتار

درک  یبرا نهیو زم نهیدر حد شاهد، قر کهیطورقرارداد، به
و مانند آن  یخیتار ،یتجرب یهاخصوص مطالب مربوط به بخش

 7 هیبا استناد به آ یآمل یاهلل جواد تی. آ(7)باشد، نه خارج از آن. 
 علوم ریاس لهیبوس میقرآن کر اتیآ نیینحل در مورد تب یسوره 

به  یازیخود ن نییهمه علوم است در تب انگریکه ب یمعتقد است کتاب
 یو معنو یمناسب لفظ اتیهمه آ یینها یندارد و از جمع بند ریغ

 ریدر تفس شانیا افت،یدست  میقرآن کر اتیآ یتوان به معنا یم
: میاز صفات قرآن کر یکی» دارند:  یم انیقرآن ب یلکل ش انایتب
ء...  یلکل ش انایالکتاب تب کیاست: و نزلنا عل (ء یکل ش انیتب)
 و سودمند یهمه علوم و معارف ضرور انگریکه ب یکتاب» (89نحل: )

خود  نییاست، در تب نشیجهان آفر قیهمه حقا انگریب ایبشر  یبرا
 یرخاست و ب یبه خود متک شیخو انیندارد، بلکه در ب ریبه غ یازین

 انیکه تب یوگرنه کتاب شودیم ریو تفس نییتب گرید یبا برخ اتشیاز آ
باشد؟ الزم است  گرید زیهر چ انیتب تواندیخود نباشد، چگونه م
 نایاست، تب زیچهمه انیچون قرآن تب کهنیتوجه شود: منظور از ا

 زیچهمه انیتب ه،یکه چون هر آ ستین نیخواهد بود ا زیخود ن
خود هم هست، بلکه مقصود آن است که مجموع  انیاست، پس تب

خود هم خواهد  انیاست، پس مجموع قرآن تب زیچهمه انیقرآن تب
و از  شودیم نیمتأ گرید هیحتما  با آ یاهیکمبود هر آ ن،یبود؛ بنابرا

 ینامع گر،یکدیبا  یو معنو یمناسب لفظ اتیهمه آ یینها یبندجمع
شود از  یسان مالحظه م نیبد (7). «دیآیها به دست ماز آن یروشن
 یگزاره ها در علوم تجرب یبودن برخ نهیمفسر شاهد و قر نیمنظر ا

 یتجرب ریاست و روش تفس یزیچ اتیروشن تر آ نییو تب ریتفس یبرا
. رگید یزیفشرند چ یم یبر آن پا یمفسران علم یآنگونه که برخ

دو نگاه را در  نیا نیمرز ب یتوان به راحت یجاست که م نیاز ا
 .به قرآن را به دست آورد یعیکاربست مسائل طب

 
 یآمل یاهلل جواد تیآ دگاهیاز د یعلم ریتفس
در  یرقطعیو غ یعلوم قطع نیب لیقائل به تفص یآمل یاهلل جواد تیآ

معتقد است، اگر ظاهر قرآن با علوم  شانیقرآن است، ا یعلم ریتفس
ه استفاد یقرآن از آن مطلب علم ریدر تفس توانیموافق باشد، م یقطع

 ،یعلم یهایو تئور هاهیباشد، مانند نظر یاگر علوم ظن یکرد، ول
ر د هاهینظر نیا رایقرآن استفاده کرد؛ ز ریها در تفساز آن توانینم

 قطع به یک»دارند:  یم انیب شانیهستند، ا لیو تبد رییمعرض تغ
مَبْدأ تصدیقی اگر از سنخ یقین به مطلب عرفان نظری، فلسفی، 
کالمی، منطقی و ریاضی باشد، به طوری که ثبوت محمول برای 

موضوع محال باشد، چنین  زموضوع به نحو ضروری و انفکاک آن ا
ا اگر یقین به یک مبدأ تصدیقی از قطعی مفید ضرورت است؛.... ام

سنخ قطع به مطلبی تجربی بود، باید متفطّن بود که اوال   قطع به مطلب 
آزمایشی دشوار است؛ چون استقرای تام صعب است و تحصیل قیاسِ 

ند، کمی جداشود و آن را از استقراء خفیْ که باعث تحقق تجربه می
قی امری تجربی یقین منطتوان به مستصعب. بنابراین، به آسانی نمی

 .(7) حاصل کرد
د به نق ینو از علم تجرب یو نگرش لیبا تحل یآمل یاهلل جواد تیآ

اس از اس لیذ لیپرداخته و آنرا بدال یبا مختصات کنون یعلم تجرب
توجه به  یعنیبه مبدأ و فرجام  یتوجهیب -1داند:  یم بناکیع

یم دهیپد کیمحدود در ماده و صورت  یو معلول یعل یهارابطه
 (خالق) یکه علت فاعل تیقانون عل یاصلآنکه از عنصر و حال شود

 عتینشاندن طب -2اند. هست غافل (فرجام، معاد) ییو علت غا
 فینام شر یو حذف فرهنگ یگذارنام رییخلقت که با تغ یجابه

 یباور رییتغ عتیآن به طب لیو تبد ینظام هست یخلقت از سبد معرفت
 -3ت. اس یفاعلباور قطع ارتباط از مبدأ  رییو آن تغ ردیگیصورت م
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خلقت که همان  یبررس یجاو به عتیاکتفا به مطالعه الشه طب
است با قطع ارتباط  بخشیمتصل به مبدأ هست یایزنده و پو عتیطب

 رایاند؛ زشده عتیخلقت با خالق فقط محدود در مطالعه الشه طب
 -4اتصال آن به خالق است  عتیبودن طباست شرط زنده یهیبد

ه ک انیب نیعلم از خود، نه بخشش خدا به ا دیولو ت شیپنداشتن زا
گونه که از مخلوق بودن مورد مطالعه همان یدانشمند علم تجرب

غافل است که هم اصل وجودش  زیغافل است از مخلوق بودن خود ن
 افتنیبر فرجام  قیو هم توف لشیو هم هوش و ذکاوت و تحل

  (7) پژوهشش از آن خالق است نه از خودش
 یکنون با مختصات یعلوم تجرب یها یکاست نییبعد از ذکر و تب شانیا

ا مرتبط ب اتیآن در کمک به کشف بهتر از آ ییبه منظور کارا
 نیداند و ا یرا الزم م یبه علم تجرب ینگرش اساس رییخلقت، تغ

 -1»داند:  یم لیاصول هشتگانه ذ تینگرش را مشروط به رعا رییتغ
 -3 یلحاظ خالق و مبدأ فاعل -2 خلقتبه دامان  عتیبازگشت طب

استمداد از  -4 (دیحد 3و  25 هیآ)و هدف خلقت  تیلحاظ غا
از حسبنا العقل و حسبنا  زیو پره ینقل نیو همچن یعقل یهالیتعل

 (باشد یفوق عار وبیاز ع) یمعتبر تجرب لیمحور شدن دل -5النقل 
 رگید زاز خلقت با در نظر گرفتن ج یهر جزئ ریتفس - 6 یو عقل

 آن را و نندهیو آفر ینظام فاعل یهست ینظام داخل حیضمن درک صح
در کنار  -7. دیخود لحاظ نما ریدر تفس زیآن ن نشیو آفر یینظام غا

ها به لحاظ آن میعلوم به لحاظ روش و موضوعات به تقس میتقس
به راه نداشتن  قیراسخ و باور عم مانیا -8توجه شود...  زیمعلم ن

اطل ب میقرآن کر نیو نه در مضام ینکه نه در نظام هستیبطالن به ا
 .(7) «راه ندارد

رد مو اتیاز آ یبرخ ریدر تفس یآمل یاهلل جواد تیآ دگاهید لیتحل
  یعلم ریاستناد در تفاس

 یلمع ریتفس نیمفسر ریبا سا یآمل یاهلل جواد تیآ دگاهید تفاوت
که  است یو قواعد یو مبان یعلم ریاز تفس شانیا فیاز تعر یکه ناش

که ناظر به مسائل  یاتیقرآن به خصوص در مورد آ ریتفس یبرا
اهلل  تیآ دگاهید زیوجه تما انیب یاست، برا یشناخت یو هست عتیطب

 اتیبه پنج نمونه از آ یعلم ریتفاس نیفسرم یبا برخ یآمل یجواد
  :گردد یاشاره م

« خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا یهُوَ الَّذِ»اول:  هیآ
  (189اعراف: )

ب کت ریآن بر سا یبا هدف خدمت به قرآن و نشان دادن برتر یبرخ
 افتهی براساس اتیآ قیو تطب ریقرآن به تفس یاعجاز یجنبه ها انیو ب
 یارهایاز مع کی چیاقدام با ه نیآورده اند که ا یرو یعلم یها
 189 هیعبدالرزاق نوفل کلمه نفس در آ ست،ین هیقابل توج یریتفس

 یم نیکرده و چن یپروتون و الکترون معن یمعناسوره اعراف را، به 
است که همه شما را از پروتون و الکترون  نیمنظور قرآن، ا »سدینو

 هیآ نیا لیذ شانیا (8) «میدیاتم است آفر یمثبت و منف یکه اجزا
ت که مثب ستندیها نها و الکترونهمان پروتون هانیا ایآ: » سدینویم

 نیاز ا یعلم ریبه تفس زیطنطاوی ن «دنفس واح یعنیهستند؛  یو منف
او  (8)پرداخته است  اهانیگ تیآن به زوج لیپرداخته و در ذ هیآ

قرآن را با علوم روز اثبات  یهمگام کوشدیم رشیدر سراسر تفس
عالمه  دهیکند. به عق یرا نوساز ینید شهیاند لهیوسنیکند و بد

 رانیمصر و ا رد ریقرن اخ کیدر  یعلم ریتفس گونهنیا »ییطباطبا
دانشمندان مسلمان نسبت به مطلق  یبعض ینیشد و موجب بدب جیرا
و  یبه رأ ریعنوان تفسرا به یعلم ریتفس کسرهیو  دیگرد یعلم
 یاهلل جواد تی. آ(8)« بر قرآن طرد کردند دیو عقا هاهینظر لیتحم
آن بخصوص در مورد  لیفوق، در ذ هیآ یعلم ریضمن رد تفس یآمل

 قتیمنظور از نفس واحده همان حق: »کندیاشاره م نیننفس واحد چ
 کیها همه شما انسان یمبدأ قابل یعنیواحده و گوهر واحد است؛ 

ه کچنان ست؛یزن و مرد ن نیب یفرق چیامر ه نیاست و در ا قتیحق
 رهایاز تعب گونهنیو ا ستین یاول ریو غ یانسان اول نیب یازیامت چیه

حضرت  یها حتکه شامل همه انسان است آدمیبه بن ریهمانند تعب
 یاهلل جواد تیکه آ شودی. مالحظه م(7)خواهد شد  زین (ع)آدم 
 یبرخ ریروش تفس یبرمبنا یعلم ریتفس عنوانچیهبه هیآ نیاز ا یآمل

 اتیو روا هیبلکه به کنکاش در مورد آ کند،ینم یمفسران علم
 کندکهیاشاره م گرید یو درجا پردازندیدر مورد آن م حیصح

 مزبور هیفوق مفاد آ یبنابر مبنا»اصل اند:  کیخلقت زن و مرد از 
ها از هر صنف، خواه زن خواه مرد است که همه انسان نیاوال ا

ذات و گوهر  کیاز  شودیکلمه ناس شامل همگان م را؛یز
 ایاست، وثان زیچ کیهمه افراد  نشیآفر یاند ومبدا قابلشدهخلق
مرد است او هم از همان ذات و گوهر  نیولزن که همسر ا نیاول
و نه فرع بر مرد و زائد بر او و  گرینه از گوهر د شده،دهیآفر ینیع
 دهیآفر یزن را از همان ذات واصل نیبلکه خداوند اول ،یو یلیطف

. (7)ها را از همان اصل خلق کرده است است که همه مردها وزن
از  تیعبه تب هیآ ریتفس قامدر م شانیکرد که ا دیبا دیجا تاک نیدر ا

گام اول و  به ظاهر قرآن در -ییعالمه طباطبا-شیسنت سلف خو
وجه ت یریتفس یمبنا کیبه عنوان  هیاول یمفاد برگرفته از معنا

اشاره شد که  نیاز ا شیاست که پ یهمان نکته ا نیکرده است. ا
 یممفسران عل گریخاص مفسر، روش او را از د یبر اساس مبان ریتفس
 .کند یجدا م _مبنا  نیتوجه به ا یب –
که از علم دارد  یفیتعر یآمل یاهلل جواد تیاذعان نمود که آ دیبا
 یاشاره ا دیآن است چرا که علوم جد جیرا فیمتفاوت از تعر اریبس

 یکند، بلکه صرفا بر علت ماد یها نم دهیپد یفاعل ای ییبه علت غا
 یعنو_یعلم ریبا تفس_فوق  هیکند؛ نفس واحد در آ یم یپافشار

 دگاهید رشیتواند مورد پذ یشود و نم یممحسوب  یبرداشت ماد
ا اعتن یکه ب یرا تا زمان دیاساسا علوم جد شانیباشد. ا یآمل یجواد

 یم قلمداد هیفرض یداند و نوع یباشند علم نم یفاعل ای ییبه علت غا
 یهاآن بعنوان گزار یعلم جیرا فیبا تعر هیفرض فیتعر نیکنند و ا

 خاص ینیاز جهان ب دگاهید نیمتفاوت است. ا ارینشده بس شیآزما
 ینم دهید گریشود که در مفسران د یم یناش یآمل یاهلل جواد تیآ

علم اگر علم »است، معتقد است  ینیکه از موافقان علم د یشود. و
شود. باشد؛ نه وهم و خیال و فرضیه محض، هرگز غیراسالمی نمی

 و رارزند و پرده از اسعلمی که اوراق کتاب تکوین الهی را ورق می
اچار اسالمی و دینی است و معنا ندارد که دارد به نرموز آن برمی

 .(7) «آن را به دینی و غیردینی و اسالمی و غیراسالمی تقسیم کنیم
  (38: سی)« لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا یوَالشَّمْسُ تَجْرِ»دوم:  هیآ
 نیبه دور زم دینوع حرکت خورش یدرباره  نیمفسر نیب ربازید از

 متاثر از نیو بلعکس اختالف نظر وجود داشته و هرکدام از مفسر
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ها پرداخته و در مورد  دگاهید انیعصر خود به ب یعلم یها افتهی
 یم هیآ نیمربوطه اظهار نظر نموده اند، اوبالکر در مورد ا اتیآ
و  یحرکت حس نینازل شد مردم هم مصدر اسال یوقت: »سدینو

از  د،یحرکت خورش کهیدرحال دانستند،یرا م دیروزمره خورش
ما  رونیدرحرکت است. ازا نیمشرق به مغرب کاذب است. زم

طور که شخص سوار بر قطار، . همانمینیبیرا متحرک م دیخورش
و  یعلوم بشر شرفتی. با پندیبیکنار جاده را درحرکت م یهاخانه
هم خود  دیروشن شد که خورش د،یو خورش نیحرکت زم فکش
تنها و نه ینه حرکت کاذب، بلکه واقع -است  یحرکت انتقال یدارا

 ،یریکهکشان راه ش یو حت یبلکه تمام منظومه شمس دیخورش
اثبات شد که  یطور قطعاگر به مییگوی. پس م(9)درحرکت است. 

 دیکه خورش دیگویقرآن هم م هیدرحرکت است و ظاهر آ دیخورش
 یحرکت انتقال ،یعاست، پس منظور قرآن حرکت واق انیدر جر
یسخن م دیخورش «انیجر»است. عالوه بر آن، قرآن از  دیخورش

که  شدهانیب یشناسهانیک دینه حرکت آن و در علوم جد دیگو
 مرتب یاشکل دارد که در اثر انفجارت هسته یحالت گاز دیخورش

. طنطاوی در تفسیر الجواهر پس از ذکر (همان) شودیم رورویز
ای در انواع حرکات، آیه باال را بر حرکت خورشید و مقدمه

. (10)کند حمل می (کوکب)مجموعه همراه او به دور یک ستاره 
حرکت  نیاز جمله عبدالرزاق نوفل هم سندگانیاز نو گرید یبرخ
 مهکل یاسکندران (11)اند. قرآن نسبت داده اتیرا به آ یدوران

اهلل  تی. آ(13). داندیم دیخورش یرا اشاره به حرکت انتقال «یتجر»
 یبا نگاه هیآ یشده برا انیب یعلم یرهایبرخالف تفس یآمل یجواد

 یبا توجه دادن مخاطب به علت فاعل یمفسران علم گریمتفاوت از د
کشتی در دریا با »آن آورده است که  ریدر تفس دهیپد ییو غا

است و یا به معنای مالبست است، یعنی  ریمصاحبت امر خدا جا
 بر اساس تفویض، امر کهنیجریان کشتی در پوشش امر خداست، نه ا

گیری شما حاکم باشد پس نظام جهان از طرف خدای سبحان اندازه
 الشّمس ینبغیشود: ال نظمی به دست احدی در عالم واقع نمیشده و بی

وکلّ فی فلک یسبحون.  هارلها أن تدرک القمر وال اللّیل سابق النّ
غرض آن که، دو عنصر محوری را در همه شئون باید حفظ کرد: 
 «یکی استقرار نظم علّی و معلولی و دیگری حصر ناظم در اراده الهی

داند  یخداوند م ریرا تقد دیگردش خورش شانیا گرید ی. در جا(7)
هیچ یعنی خورشید بر مدار معین خود بی»که:  کندیه مو اشار

در گردش است و این تقدیر خداوند عزیز داناست؛ و هر  ختالفیا
که هالل ماه را در منازل معین و اندازه مشخص تقدیر نمودیم تا آن

. نه گرددیبه منزل اول بازم گرباریماه همچون شاخه نازک خرما د
د و نه شب را امکان آن است که بر خورشید را شاید که به ماه رس

در مدار خاص خود درحرکت است. در  یکروز پیشی گیرد و هر 
این آیات نیز سخن از هر دو شناخت همراه با یکدیگر به میان آمده 

تنها سخن « فاطر»در سوره : »یآمل یاهلل جواد تی. به نظر آ(7)است 
شود: حاصل می نظام کیهانیاز معرفت برتری است که از نوع نگاه به

ولئن زالتا إنْ أمسکهما  الإنّ اهلل یمسک السماوات واألرض أنْ تزو
من أحدٍ من بعده إنّه کان حلیما  غفورا  یعنی قطعا  خداوند آسمان و 

و اگر آسمان و زمین روی به زوال نهند  داردیزمین را از نابودی بازم
  (همان)« ها را محال است نگه بداردجز خداوند کسی آن

 یعلم ریمفسران در مورد تفس گریتنها با دنه میصاحب تسن دگاهید
 و لیعنوان منبع اصقرآن را به شانیموافقت ندارد بلکه ا هیآ نیا

 یو در کنار آن به معرفت شناس دهیگر برگز نیو خودتب ریناپذخدشه
 نیا انگریمختصر نموده است که ب یاهم اشاره (یاعجاز علم) یعلم

 رایز ست؛ین یعلم ریتفس شانیهدف ا وجهچیههمساله است که ب
 یداند. معرفت شناس یم یعلوم تجرب نیهدف قرآن را فراتر از تب

متفاوت است،  شانیشناخته شده در نظر ا جیقرآن با علوم را یعلم
ا گفته نه تنه یسخن یانتقال ای یقرآن در مورد حرکت وضع نکهیا

شود  یعلم صحبت م یکند بلکه از نوع ینم یبه علوم تجرب یکمک
ود که بش یوقت افت؛یاز آن  یتوان سراغ یاساسا نم دیکه در علوم جد

 دیامکان رشد علوم جد تعتایکرد طب یرا از اساس نف دیعلوم جد
دو جهان  نیخواهد شد و ا یقرآن هم منتف یعلم یها افتهیبراساس 

در عمل  یولزنند  یدر ظاهر م یکسانیمتفاوت گرچه حرف  ینیب
 زین ییبه علت غا یکه علوم تجرب یبود مگر تا زمان نخواهند کسانی

 .دیتوجه نما
وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا  هِمْیدِیْأَلْسِنَتُهُمْ وَ أَ  هِمْیْتَشْهَدُ عَلَ وْمَ یَسوم:  هیآ
  (24نور: ) عْمَلُونیَ

معاصر با هدف دفاع از عظمت و اعجاز  یعلم نیاز مفسر یبرخ
پرداخته، آنان منظور از  اتیاز آ یبرخ یعلم ریبه تفس م،یقرآن کر

آن نموده و اشاره قر یشهادت دست و پا را به اثر انگشت و اثر پا تلق
از معجزات و  یکیموضوع را  نیدر چهارده قرن گذشته به ا میکر
مانند عالمه  یاند، حال آنکه مفسران دهقرآن بشمار آور بیغرا

شهادت دست و پا را مربوط به  یآمل یاهلل جواد تیو آ ییطباطبا
که  ینیاز مفسر یکیکنند،  یم ریتفس امتیبدن در ق یشهادت اعضا

 ینموده طنطاو ریشهادت دست و پا را به اثر انگشت و اثر پا تفس
استدالل به  نیا»نور آورده است:  یسوره  24 هیآ لیدر ذ یاست و
 حیصر نیشده است و او اثر انگشت که امروز ثابت (رد پا)اثر پا 

مطالب را قرآن فرموده تا ما را آگاه کند که در  نیقرآن است... و ا
 شود،یها و پاها باهم اشتباه نمها و پاها اسراری است و دستدست
 نیا و... دیها حکم کنبر قاتالن و دزدان برطبق آثار آن نیبنابرا

که بعد  یامسئله نیاوست، اگر نه چگونه ا بیمعجزات قرآن و غرا
. از (10)آمده است  حیطور صرشده، در قرآن بهاز هزار سال اثبات

است.  ییطباطبا ستندعالمهین یکه موافق نظر طنطاو یجمله مفسران
 ریسبه تف یاشاره ا چیکند که ه یم ریتفس یرا به گونه ا هیآ شانیا

بِما کانُوا »مراد ازجمله »آن آورده است که:  ریو در تفس دندار یعلم
. (8)« اطالقى که دارد مطلق اعمال زشت است یمقتضابه «عْمَلُونَیَ
 یشهادت اعضا ،یطنطاو ریضمن رد تفس زین یآمل یاهلل جواد تیآ

اعضا و »کند:  یم انیب نیداند و چن یم امتیبدن را مربوط به ق
آیند و درصحنه حساب میمباشر به هداعنوان شجوارح انسان به

ها و ها، دستپردازند و روزی که زبانقیامت به ادای شهادت می
نظر خود به  دییدر تا شانی. ا(7)پاهایشان بر رفتارشان گواهی دهند 

کند که در آن امام  یاشاره م (السالمعلیه)از امیرمؤمنان  یتیروا
شود پس سخن گذاشته می هامهر بر دهان»فرماید: می (السالمعلیه)

ا هها به سخن آیند، پاها شهادت دهند، پوست بدنگویند و دستنمی
به سخن آیند و درباره کردار آنان گواهی دهند و هیچ سخنی از خدا 

فرماید: پس پوشیده نخواهد ماند آن حضرت در حدیث دیگری می
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ها، پاها و پوست که مهر بر دهانشان زده شد و دستاز آن
علیه آنان شهادت دادند و هرکدام هر معصیتی کرده  هایشاندنب

بودند بازگفتند، مهر از دهانشان بردارند. در این هنگام زبانشان به 
ا قالوا لِم شهدتّم علین)سخن آید و با شگفتی به پوست بدنشان گوید: 

؛ شما دیگر چرا علیه ما شهادت (ءأنطقنا اللّه الّذی أنطق کلّ شی
بدن گوید: خدایی که هر چیزی را گویا کرد ما را  ستدادید؟! پو

فوق بدون  هیآ لیدر ذ یآمل یاهلل جواد تیآ (7)نیز به نطق آورد 
 که شهادت دست را به اثر انگشت یعلم ریبه تفاس یتعرض چگونهیه

معاد و شهادت  یبدن را به مساله  ینموده اند، شهادت اعضا ریتفس
 هینه تنها از آ شانیو در واقع ا ددان یدادن اعضا و جوارح مرتبط م

فراتر از  یزیبلکه اشارات قرآن را چ کنند،ینم یبرداشت علم
 نیدر ا یآمل یاهلل جواد تی. آکنندیم یتلق یتجرب یعلم یهاداده

ت صح یاستوار که هم دارا تروای البته– تیبه روا یرینگاه تفس
 ریمقام تفس راستناد و از آن د -اشکال از نظر محتوا  یسند و هم ب

د شو یاو راجع م یریتفس یهم خود به مبنا نیو ا ردیگ یبهره م هیآ
 ریبر هر تفس دهیرس یا هیآ ریکه مادام که گفته معصوم در تفس

 .فضل تقدم وتقدم فضل دارد یگرید
  (2رعد: )چهارم: رَفَعَ السَّماواتِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرَونَها  هیآ

جاذبه  یرویآسمان را ن یفوق منظور از ستون ها هیآ لیدر ذ یطنطاو
داند که ده ها قرن بعد از نزول قرآن کشف شده است و  یم نیزم
قرآن  اتیعلم است که توانسته است آ یاز دست آوردها یکی نیا

در »آورده است که:  اتیآ نیا ریدر تفس یو دینما ریو تفس حیرا توض
بینید؛ که این مطلب ها را نمیولی شما آن ستهایی اها ستونآسمان

اشاره روشنی به نیروی جاذبه است که ده قرن بعد از نزول قرآن بر 
  .(10) «اساس نقل مشهور توسط نیوتن کشف شد

جنبه  ،یتیرا ضمن داشتن جنبه هدا اتیآ نیا یآمل یاهلل جواد تیآ
« حسین بن خالد»که  کنندینقل م نیو چن کندیم یتلق زین یعلم

درباره این آیه سؤال کردم: والسماء  (السالمعلیه)گوید: از امام رضا 
فرمود: آسمان و زمین در هم شبکه شده  (7ذاریات/ )ذات الحبک 

خویش را در هم داخل کرد. گفتم: چگونه  ستاناست و انگشتان د
 (اندو همدیگر را نگه داشته)آسمان و زمین در هم شبکه شده است 

 (...رفع السّموات بغیر عمدٍ ترونها...)فرماید: که خداوند میو حال آن
بغیر عمٍد )فرماید: ، آیا نمی(سبحان اهلل)فرمود: منزّه است خدا 

: پس ستونی وجود دارد، ولی شما آن را د؟ گفتم: چرا. فرمو (ترونها
جا هم مفسر ما، به استناد  نیدر ا میکن ی. مالحظه م(7)بینید نمی

معاصر در  یمفسران علم یرا از برخ زیمتما یسخن معصوم راه
در  انشیمتفاوت ا یاز مبنا یناش قایدق نیو ا دیمایپ یم هیآ ریتفس
خص، به طور ا یعیطب لناظر بر مسائ اتیقرآن به طور اعم و آ ریتفس
 .است یمفسران علم ریبا سا
 نهیشیراجع به پ یآمل یاهلل جواد تیکه آ یتوجه به شرح مبسوط با

 یو آن را از نمونه ها کندیم انیب نیجاذبه زم یرویو معادالت ن
 گرددیمتذکر م انیدر پا ی. ولدینمایقرآن قلمداد م یاعجاز علم

و نیز در  تیکه قانون جاذبه و مانند آن در مدار اصل عل یمادام»
که علّت، اصل جاذبه است جزم علمی به این د،محور حصر در نیای

«. منحصر نیز همین جاذبه است، حاصل نخواهد شد که علتو این
 یرا در کشف برخ هیآ نیا یآمل یاهلل جواد تیآ نکهیرغم ا یعل (7)

کند  یم یقرآن تلق یو آن را جزو اعجاز علم داندیم دیمجهوالت مف
ن شده است. لک انیب ناز کشف قانون جاذبه توسط قرآ شتریکه پ

دقت داشت احتمال داللت فوق بر نیروی جاذبه قوی است، ولی  دیبا
معنای آیات فوق منحصر در نیروی جاذبه نیست، بلکه نیروی جاذبه 

باشد. همانگونه که  (هاستون)« عمد»تواند یکی از مصادیق  یم
 یعنوان اصل قطعجاذبه به یرویبه ن هیآ نیاز ا زین میصاحب تسن

مان و گ هیفرض کیعنوان جاذبه را به یرویبلکه ن کند،ینم داشتبر
که منظور قرآن  رودیو احتمال م ردیگیدر نظر م نیا یبرا ریباورپذ

 یدر مورد علم قطع یآمل یاهلل جواد تیجاذبه نبوده است. آ یروین
 یمیو ش کیزیما هرگز ف»کند:  یاشاره م نیبارز آن چن یژگیو و
 رایباشد؛ ز یراسالمیغ ندتوای. علم اگر علم است نممیندار یراسالمیغ

تم کار خدا به ح نییاست و تب یخلقت و فعل االه ریتفس ب،یعلم صا
و خلقت خدا را  ابدیرا درن قتیحق نیاست، گرچه فهمنده ا یاسالم
و  رندیگیرا م قتیاز حق ی]= کفار[ بخش نانیبپندارد. ا عتیطب

ار را انک یبا خداوند و مبدأ تعال عتیارتباط طب یعنیاز آن  یبخش
بخش  که ستیمانع از آن ن قت،یاز حق ی. کنار گذاشتن بخشکنندیم

و مطابق با واقع است، مطرود شود.  بیمثمر و مثبتِ آن، که علمِ صا
است  یو حجت شرع یو ثمربخش است قطعا  اسالم حیآنچه علم صح

جهل  عدر واق ال،یعلوم که وهم است و خ یو آن دسته از محتوا
 یراسالمیغ ایبودن  یتا سخن از اسالم ستیمرکب است و علم ن

 .(7) «بودن علوم شامل حال آن شود
  (4: امتیق)پنجم: بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَنْ نُسَوِّیَ بَنَانَهُ  هیآ

 یاز سو ینظرات متفاوت امتیسوره ق 4 هیآ ریتفس درباره
 نظرات هیدر صدد توج یشده، که هرکدام به نوع انیصاحبنظران ب

در اثبات اعجاز  هیآ نیتالش نموده اند از ا زین یخود برآمده و برخ
رات نظ نگونهیبا رد ا یآمل یاهلل جواد تیآ د،یقرآن استفاده نما یعلم
و قدرت  امتیق نیمنکر یبه شبهه علم ندفوق را پاسخ خداو هیآ
مفسر بزرگ اهل  یدر بعث انسان دانسته است. زمخشر یاله زالیال

است که  نیبنان ا هیمراد ازتسو: »سدینویکشّاف م ریسنت در تفس
 کهنیبدون ا کند،یواحد م ءیها و پاها را شخداوند انگشتان دست
کرد.  نیاالغ را چن وشتر  یطور که دست و پااز هم جدا باشند همان

را که با داشتن  یگوناگون یکارها تواندیانسان نم گریآن وقت د
فوق در  هیآ لیذ ی. آلوس(13)انجام دهد  دادهیانگشتان انجام م

 شرفتیبنان جز با پ یعلت ذکر انحصار: »سدینو یم نیچن رشیتفس
 نیجن یدارند که از چهارماهگ یعلوم آشکار نشد، انگشتان خطوط

 مانندیم یفرد باقثابت و منحصربه شهیهم یو برا ندیآیم جودبه و
قرآن  یبا هدف اثبات اعجاز علم یمفسر مشهور مصر ی. طنطاو(14)

در مورد علت  یدانشمند آلمان کیاز  یوقت: »سدینویم هیآ نیاز ا
فرد اسالم سؤال شد، اظهار داشت که منحصربه نیبه د یتشرف و

ز ا گریو تفاوت آن با اشخاص د سبودن نقوش سرانگشتان هر ک
که  شیقرن پ 12 میقرآن کر یاست. ول 19قرن  یعلم اتیکشف

چه رسد به  -نداشتند  یمورد اطالعات نیدر ا ییدانشمندان اروپا
 طورکرده است. پس بهاشاره تیواقع نیبه ا - تیاعراب دوران جاهل

مان یامر موجب ا نیقرآن کالم خداست و نه کالم بشر و هم ن،یقی
اهلل  تی.آ(10) «دیاسالم گرد نیمن به اعجاز قرآن و تشرف به د

از آن  ه،یآ نیا یشده درباره  انیبدون اشاره به وجوه ب یآمل یجواد
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و  یو گرفتاران شبهه فکر امتیق نیدر اثبات معاد و پاسخ به منکر
ریم کقرآن: »سدینو یکند و م یاستفاده م یو شهوت عمل یمشکل علم

باره که منکران قیامت یا گرفتار شبهه فکری و مشکل علمی در این
د: فرمایشهوت عملی و در پی ارضای آن، چنین میهستند یا مبتال به 

أیَحسَبُ اإلنسانُ ألَّن نَجمَعَ عِظامَه بَلی قادِرینَ عَلی أن نُسَوِّی بَنانَه بَل 
 مییُریدُ اإلنساُن لِیَفجُرَ أمامَه. آیه نخست، بازگوکننده شبهه عل

منکران قیامت است. پاسخ این شبهه در آیه دوم چنین آمده: خدای 
قادر است خطوط بسیار ریز و دقیق و ظریف سرانگشتان را  سبحان

ها: بَلی قادِرینَ عَلی أن تسویه و بازسازی کند، چه رسد به استخوان
نُسَوِّیبَنانَه. آیه سوم بازگوکننده شهوت عملی است، زیرا تردید درباره 

روست که گاهی ناشی از اشکال علمی نیست، بلکه از آن متقیا
خواهد در این میدان ان فجور عملی است و میشخص تبهکار خواه

ه . اعتقاد ب(بَل یُریدُ اإلنسانُ لِیَفجُرَ أمامَه)چیزی جلوگیر او نباشد: 
گذارد او هر کاری را کند و نمیمعاد و قیامت، جلو انسان را سدّ می

آورده است که:  اتیآ نیا حیدر توض نیهمچن شانی. ا(7)« انجام دهد
حکیم راجع به برخی از منکران معاد که صحنه حساب،  یخدا»

فرماید: سنجش دقیقِ عقاید، اخالق و اعمال فقهی و حقوقی است می
أیَحسَبُ اإلنْسَانُ ألَّن نَجمَعَ عِظامَه بَلی قَادِرینَ عَلی أن نُسَوِّی بَنانَه بَل )

ا خداوندی که . وی شبهه علمی ندارد، زیر(لِیَفجُرَ أمامَه الْإنْسَانُیُریدُ 
سبق چیزی به عنوان نوآوری پدید آورده قادر مطلق است و اشیا را بی

 یاست یقینا  قادر است خطوط ریز، ظریف و دقیق سرانگشت هرکس
را با همان خصوصیت پیشین اعاده کند، بلکه چنین شخصی شهوت 

خواهد جلوی او باز باشد و هیچ قانونی پیش روی عملی دارد، زیرا می
شد که مانع تجاوز و طغیان وی گردد و این همان ولنگاری و او نبا

 یبر معرفت قطع دیبا تاک یاهلل جواد تی. آ(7)رهایی مذموم است 
 یعلم موجود که مبتن یبرا یگاهیجا ینیدر هندسه معرفت د ینیقیو 

همه : »سندینو یم نهیزم نیا رو د ستندیاست قائل ن اتیبر فرض
رسیده است صواب و مطابق با واقع نیست، معارفی که بشر به آنها 

پندارند و همه بنابراین آنچه برخی در تحلیل دانش و معرفت می
یی حقیقت گراگردانند و یا با تأکید بر نسبیعلمها را به فرضیه برمی

مند از را بهره ایکنند و با مصالحه، هر فرضیه و ایدهرا توزیع می
گیرد، با مبنای درست قرار میدانند در تقابل قدری از حقیقت می

زیرا نه واقع نسبی است و نه معرفت، پس آنچه در درون هندسه 
گیرد باید معرفت قطعی و یقینی باشد یا علم معرفت دینی قرار می

رو تصوری که علم موجود را یک سری فرضیات آور، از ایناطمینان
و علم  رفتگرایی معپندارد و یا با تأکید بر نسبیمی ناپذیراتاثب

تواند در این تحلیل که علم داند، نمیمطلق را دور از دسترس بشر می
اهی دانیم جایگرا همگام با ادله معتبر نقلی، از منابع معرفت دینی می

  (7) .«داشته باشد
 
 یریگ جهینت
مورد توافق  یعلم ریکه تفس شودیبطن مستندات مقاله استنتاج م از
 ریتفس نییو تب فیبراساس آنچه در توص ست؛ین یآمل یاهلل جواد تیآ

توان گفت نگاه  یگفته شد م یآمل یاهلل جواد تیاز منظر آ یعلم
که  یدو قواع یریتفس یبا توجه به مبان یعلم ریدر باب تفس شانیا

با آنچه که به  کسرهی ردیگ یبه کار م یات الهیفهم آ ندیدر فرآ

 ریروش تفس نیمعهود ومتعارف نزد مفسران ا یعلم ریعنوان تفس
 یاآنچه مبن شانیمتفاوت است. از نظرگاه ا کسریمطرح است،  یعلم
 یعیبط یها دهیناظر بر مقوالت پد اتیآ ژهیعلم و بو ریدر تفس یاساس

که علم با توجه به  ستا یدر حال نیمطرح است خود قرآن است.ا
 شانیقرآن را ندارد. ا اتیآ ریتفس یبرا یتیصالح نیآن چن تیماه

در قالب  نکهیباا یعلوم تجرب یهاگزاره شتریمعتقدند که ب
آنان  یشناختلکن ارزش معرفت شوند،یمطرح م یحیصح یهاهیفرض

اعتقاد دارند که قرآن کتاب  شانی. چراکه اروندیاز حد ظن فراتر نم
 جادیدرصدد ا ،یهدف اساس نیتحقق ا یانسان است. قرآن برا تیاهد

 جادیخاص هست. درصدد ا یاخاص، نظام خاص و جامعه ینیبجهان
 یخود را در رهبر یژهیاست که نقش و نیزم یبر رو یدیامّت جد

بر عهده گرفته و نمونه لتیو فض ریشاهراه حق و خ یسوبه تیبشر
 یبشر یهاها و نظامکه در مکتب ار یانسان یاز جامعه ینیمع ی

بر  یمبتن شانیا دگاهید لیگرداند. تحل داریتکرار نشده است، پد
آن قر یبه طور اعم و معرفت شناس یمعرفت شناس گاهیاز جا یآگاه

طلبد  یم عیوس یمجال یبه طور اخص است. بحث از معرفت شناس
 نیدر نسبت ب شانیمقال فراتر است اما آنچه ا نیکه از حوصله ا

 ینایوح ینکته است که آموزه ها نیدارند ا دیقرآن و علم به آن تاک
 یالطالق و دانا یعل میخداوند حک یمنشا آن که از سو لیبه دل

 دهیپد ریتفس یاست ول یو علم قطع نیقیمطلق صادر شده از جنس 
 یکه دانش آنان مبتن ردیگ یدانشمندان صورت م یاز سو یعیطب یها

بر  سان نیو از جنس ظنون است. بد یوموقت یعقط ریغ اتیبر فرض
و با توجه به شواهد بدست آمده، عدم اقبال  ینگاه کل نیاساس ا

با  دیقرآن را نبا اتیاست که آ نیا یعلم ریدر مواجهه با تفس شانیا
 رییبا تغ یبعد از مدت رایکرد؛ ز ریتفس یرقطعیعلوم متزلزل و غ

آنان  مانیو ا کنندیشک م یقرآن اناتیمردم در مورد ب ها،هینظر
 یاریاز نظر دور داشت که بس دینکته را نبا نیالبته ا شود؛یمتزلزل م
 یقادانت دیمواجه شده و نسبت به آن د یعلم ریکه با تفس یاز کسان

است، لذا  نیروش هم نیدارند نوع مقابله و انتقادشان نسبت به ا
بل ق ایو  ییباهمچون عالمه طباط یدر نقد کسان شهیر شانیسخنان ا
که در جبهه مخالفت  یهمه مخالفان یو به طور کل یخول نیاز آن ام
که بدون داشتن  یگردد. کسان یقرار دارند، بر م یعلم ریبا تفس
 قرآن و قواعد ی نهیدر زم یمفسر و داشتن تخصص کاف کی طیشرا
 یاریکارشان در بس کنندیقرآن م یعلم اتیآ ریاقدام به تفس ر،یتفس

  .شودیمنجر م یبه رأ ریتفس بهموارد 
صورت قرآن هر چند به یعلم اتیآ ریدر تفس یآمل یجواد اهللتیآ

همه علوم را  وستهیاما پ کنند،یقرآن اشاره م یبه اعجاز علم یحیتلو
جود و ینیردیباورند که علوم غ نیبرگرفته از قرآن دانسته و بر ا

 تیقرآن است و جامع یمنشأ همه علوم اسالم گریدعبارتندارد؛ به
ائمه اطهار  حاتیتصر نیچنقدس و همن کتاب میا یو جاودانگ

در قرآن  یبر وجود اعجاز علم یدیمؤ گریاز جهت د السالمهمیعل
 شیخو یاز گفتارها گرید یهادر بخش میتسن سندهیاست. نو
هر  نکهیشمرند؛ ازجمله ا یبرم نهیزم نیدر ا ییارهایها و معمالک

به  توانینگردد نم لیتبد یعلم افتهیبه  نکهیرا قبل از ا یبافته علم
د؛ دارن یافق ریو س رندییعلوم در معرض تغ نیقرآن نسبت داد چون ا

ر را ب یعلوم تجرب یهااز گزاره یاریبودن بس هیمسئله فرض نیو ا
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دشواره  ،یتجرب یهابودن گزاره یرقطعیغ قتیدر حق کند،یمال م
 یآمل یشود، گرچه جواد یمحسوب م یمفسران علم یبرا یا
اند، لکن از خالل مباحث بحث نپرداخته نیمستقل به ا تصوربه
 یدر علوم تجرب جیرا یهادگاهیاز د یاریکه بس دیآیبه دست م شانیا

اند و نه شدهمطرح یاحتمال یهاهیصورت فرضنبوده و به یقطع
 گریقرآن را. به د ریرا دارند و نه قدرت تفس نیقدرت تعارض د
 یا هیباشد، فرض انیدر م یا هیفرض یپا یوقت شانیسخن از نظرگاه ا
 نییتب ای ریمتزلزل خواهدشد چگونه توان تفس ندهیکه احتماال در آ

 یخداوند یرا داشته باشد که منشا صدور آن از سو یانیآموزه وح
است  ییمبنا یمفسر دار نیاست که علم مطلق ومطلق علم است. ا

 ریتفس نیا یارا بر یقرآن پرداخته و روش ریبرآن به تفس یکه مبتن
ورزد؛ آن مبنا، عبارت  یمخالفت م یبا روش ایو  ردیگ یبه کار م

 دینما یم نیبودن قرآن به لحاظ منشا صدور. چن یانیاست از وح
را کامال در برخورد با  یو اعجاز علم یعلم ریتفس نیمرزب شانیا
ه ک یدارند، در نظر دارد. علم قطع یشناخت عتیطب تیکه ماه یاتیآ

گر و ا دهیرس تیو به قطع دهیرا درنورد ییگرا یه و نسبیمرز فرض
در قرآن و به هنگام نزول مطرح  یبه نحو یمقوله علم کیموضوع 

ه بهتر شناخت یقرآن قتیآن حق یعلم قطع نیشده و امروزه در پرتو ا
  .مینگر یم یاعجاز علم کیشود ما به آن به سان  یم

سته دان یعلم ریقرآن را حمل بر تفس یاعجاز علم سندگاهیاز نو یبرخ
 یباشد، اعجاز علم یو معتبر نم حیصح یتلق نیکه چن یاند درحال

از سوره ها بشکل واضح آمده است  یتنها در تعداد انگشت شمار
 کی یعلم ریکه تفس یبه مفسر هم ندارد در حال یازین یکه حت

نشان  یدر آشت ینسبت به قرآن سع یداور شیهست که با پ کردیرو
بر اعجاز  یآمل یجواد دیتاک ن،یبا آن دارد. بنابر دیدادن علوم جد

 یاهوم ییو با آن تفاوت ها ستین یعلم ریتفس یقرآن به معنا یعلم
 .دارد یادیز
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