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 چکیده
 تفسیرزمینه  ایشان درهای دیدگاه مطرح است.علمی  تفسیر در نظرانیکی از صاحبمعرفت به عنوان  اللهآیت

این پژوهش سعی  در، روازاین؛ بر استزمان های ایشان مشکل ودیدگاه با آشنایی و پراکنده انآثارش درعلمی 
در . استخراج گرددعلمی  تفسیر هایآسیب و هاامتیاز زمینه  در ایشانهای دیدگاه، این مفسر بررسی آثار با شده تا

روش تحلیل سلسله ) AHP ها با روشو تحلیل داده پیمایشی -با روش توصیفی، هاگردآوری داده نوشتاراین 
آموزی وحفظ که مؤلفه ترغیب مسلمانان به علم دهدمینشان  به دست آمده نتایج .صورت پذیرفته است (مراتبی

ین اهمیت دراستقالل جوام -هم معرفت هستند. استاددیدگاه  علمی از تفسیرامتیازات  ع مسلمان دارای بیشتر

ین اهمیت در معیارهای آسیب زدگی وچنین مؤلفه علم به  باشند.شناسی مینداشتن تخصص کافی دارای بیشتر
-یازات مشترک انواع تفاسیر قرآن امت وجز  اتیهمچون کمك به فهم روشمند آ هااز امتیاز رسد که مواردی نظر می

و حفظ آموزی ترغیب مسلمانان به علممانند ، با تفسیر علمی در ارتباط استطور مستقیم است و مواردی نیز به
یرا؛ استقالل جوامع مسلمان  دنیا در آموزی )علم به مفهوم علوم تجربی( با توجه به نیازهای روزترغیب به علم ز

یکی جوامع   اسالمی جوامعاستقالل تاثیرگذار است و این پیشرفت در نهایت سبب  اسالمیپیشرفت تکنولوژ
 خواهد شد.
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  مقدمه-1
کشف  حل مجهوالت و پی بشر دردرای پیهو موفقیتکننده علوم و فنون در قرون اخیر های خیرهپیشرفت

ی چهره زندگ جهان شده و تغییرات مشهودی را در برچه بیشتر انسان منجر به تسلط هر، علمی های جدیدافق
سیر تفعلم  در رویکرداین  های مشهودجلوهتفسیر علمی نیز یکی از .فردی و اجتماعی ایجاد کرده است

برخی راه  ،این میان در مخالفانی داشته است و طول تاریخ موافقان و در تفسیر این نوع از گردد.محسوب می
 ،مقابل در .تکلف شدند این علوم دچار تطبیق آیات شریفه با رکه د جاآن گرفته تاپیش  در تفریط را افراط و

مفاهیم قرآن  تحمیل نظریات متزلزل علمی بر مخالفت برخاسته و آن را چیزی جز بعضی دیگر به شدت با آن به
دارای  تفاسیر سایر کنار در سیراین تفبگوییم  که کندعلمی ایجاب می نگاه منطقی به تفسیر اما دانستند.ن

 .هایی هم ممکن است داشته باشدضمن آسیب در است و تیازات خاص خودام
در تفاسیر مختلفی از شیعه و اهل سنت به صورت گسترده یا موردی به تفسیر علمی پرداخته شده است. 

« طبایع االستبداد»، طنطاوی« جواهر القرآن»، اسکندرانی« سرار النورانیةاال»ترین این تفاسیر عبارتند از مهم
« تفسیر نمونه»، رشید رضا« تفسیر المنار»، سیداحمد خان هندی« تفسیر القرآن من الهدی و الفرقان»، کواکبی
طالقانی. آثاری نیز به صورت مستقل در مورد محمود آیة الله « پرتوی از قرآن»، مکارم شیرازیناصر آیة الله 

تفسیر »، گلشنی« قرآن و علوم طبیعت» توان بهمی است که از جملهمبانی و مصادیق تفسیر علمی نگاشته شده 
مبانی اختصاصی تفسیر علمی قرآن »مقاله ، رضایی اصفهانی «درآمدی بر تفسیر علمی قرآن»، رفیعی« علمی
اند از نفیسی اشاره کرد. تعدادی از مقاالت نیز به نقد و بررسی عملکرد مفسران در تفسیر علمی پرداخته« کریم

شناسی تفسیر علمی آسیب»، (1388، )رضایی اصفهانی« تفسیر علمی قرآن از دیدگاه مفسران شیعه»ز جمله ا
، بازشناسی تاریخی مکاتب غزالی»، (1390، )نوبری و رضایی اصفهانی« با محوریت تفسیر پرتوی از قرآن

  .(1390، موسوی کراماتی و )دیاری بیدگلی« طنطاوی در حوزه تفسیر علمی قرآن، طبرسی
محمدهادی آیة الله ، بحث تفسیر علمی اقبال نشان داده های شاخصی که بهاز بین معاصران یکی از چهره

به صورت مفصل اعجاز علمی قرآن را ، «التمهید» جلد ششمآثار متعدد خود از جمله  در . ایشاناست معرفت
نقد رویکرد »که دو مقاله پرداخته است. با وجود اینی به نقد برخی تفاسیر علمی یهامطرح نموده و با ارائه نمونه

( و 1398، جبرئیلی جلودار و مهر)علوی« بر اساس دیدگاه آیة الله معرفت، نصر حامد ابوزید در تفسیر علمی
استاد های ( به بیان دیدگاه1396، قمرزاده و پور)بهجت« بررسی دیدگاه آیة الله معرفت درمورد تفسیر علمی»

 .انداستاد را تبیین ننمودهاین  روش علمی از نظر هایو آسیب اما زوایایی از بحث امتیازات، انداختهپرد معرفت
به کمک  ،پس از استخراج تمامی نظرات آیة الله معرفت در حوزه تفسیر علمی، رو در این اثر سعی گردیداز این
 گیرد.ها صورت تحلیل داده (AHP) تحلیل سلسله مراتبیروش 

کمی قرار می -ها در گروه تحقیقات کیفیحاضر به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت داده پژوهش
پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه در این ـتوصیفی، هابر اساس ماهیت و روش گردآوری داده، چنینگیرد. هم

ها از دو روش اسنادی و دهبرای گردآوری دا، چنیناند. همپژوهش خبرگان مطلع از تفسیر استاد معرفت بوده
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میدانی استفاده شده است. در مرحله نخست )بخش کیفی( به منظور دستیابی به امتیازات و آثار تفسیر علمی از 
های قبلی استفاده شد. با توجه به اینکه شناسی این نوع تفسیر از مقاالت و پژوهشدیدگاه استاد معرفت و آسیب
در بخش  ،ثیر داردأو نظرات و عقاید شخصی خبرگان نیز در آن ت، محدود نیست هاتفسیر تنها به مقاالت و کتاب

، اند و نهایتاها شناسایی شده و پرسشنامه مقایسات زوجی برای آن نیز در نظر گرفته شدههمؤلفدوم )بخش کمی( 
تحلیل سلسله رویکرد  .دشاستفاده (AHP) از روش تحلیل سلسله مراتبی، ل نظرات خبرگانیبرای تجزیه و تحل

گیری چند منظوره است که اولین بار توسط توماس آل ساعتی عراقی ترین فنون تصمیمیکی از معروف، مراتبی
، گیری چند معیاره استهای تصمیمترین تکنیکابداع گردید. این مدل که یکی از مهم ۱۹۷۰االصل در دهه 

خبرگان مطلع  ،گیرد. جامعه آماری پژوهش فوقار میگیری در مسائل بسیار پیچیده مورد استفاده قربرای تصمیم
-شود. با توجه به روش نمونهعلما و افراد حوزوی می، از تفسیر استاد معرفت بودند که شامل اساتید دانشگاهی

 نفر از این خبرگان به عنوانه نمونه پژوهش انتخاب شدند. 3۰گیری در دسترس تعداد 

 شناسی مفهوم -2
 و درستی، آزمون وخطاشیوه  علم تجربی است که با، «علمی تفسیر» در «علم» از منظور: «علمی»

 در و نامندمی «science» زبان انگلیسی آن را که در کندبررسی می جهان هستی را نادرستی قوانین حاکم بر
 ازجهان مادی  رفتار و ساختار مندنظاممطالعه  عملی است که مشتمل بر که فعالیتی نظری و اندآوردهتوضیح آن 

 .(Oxford English Dictionary Online، 2۰۱5 ،۹،ج22ص) استتجربه  طریق مشاهده و
 شودتی به عنوان آیات علمی شناخته میآیا؛ گفته شد« علمی»تعریف  چه درتوجه به آن با: «آیات علمی»

 ،که قابل تجربه و آزمایش باشد را علوم تجربی درباره مسائل مطرح در، که گزاره و سخنی به اشاره یا تصریح
 .(22ص، ۱3۹۷، رستمی) کنندمطرح می

استنباط  یا و آیات علمیتبیین  های علوم تجربی دریافته گیری ازهرهعلمی ب تفسیر: «تفسیر علمی»
به عبارت  .باشدقابل تجربه  وتجربی  علومکه مربوط به حوزه  است های قرآنیآوردن پیامو به دست دستاوردها

دستاوردهای آن  یا ودستمایه  یعنی، گرایش آن علمی باشد یا تفسیری است که روش و، علمی تفسیر ،دیگر
 .(23ص، همان) علوم تجربی باشدمربوط به حوزه 

 امتیازات تفسیر علمی  -3
 علمی و ن به تفسیرقائال، های جهان آفرینش اشاره شدهها به شگفتیکه در آنقرآن  در آیات متعدد وجود
نجوم و ، پزشکی: های مختلف نظیرتخصص استفاده از باه تا آن داشت بر رادانشمندان علوم تجربی  شماری از

 از پرهیز وگری افراط اجتناب از علمی با تفسیر تبیین نمایند. را... آیات علمی  شناسی وزیست، شناسیهانکی
 علمی نیز بدیهی است که تفسیر دست یابد. چشمگیریموفقیت های تفسیری توانسته به مالک و معیار خروج از
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ترین ادامه به مواردی از مهم که درگرایش تفسیری دیگر دارای امتیازات خاص خود است  یا روش و هر مانند
 .کنیممعرفت اشاره می استادامتیازات و آثار این نوع از تفسیر قرآن کریم با تکیه بر دیدگاه 

  فهم بهتر آیات علمی-3-1
کید دارند که گسترش علم یکی از اللهآیت عوامل تأثیرگذار بر فهم دین به خصوص قرآن کریم به  معرفت تأ

بیشتر و بهتر قادر خواهد ، ای که هرچه بشریت به دستاوردهای علمی بیشتری دست یابدبه گونه، رودشمار می
که یکی از منابع اشاره به این بود تا حقایق و واقعیات جهان آفرینش و مفاهیم وحیانی را درک کند. ایشان با

معتقد است این بخش از علوم  ،ها را ثابت نمودهعلوم و معارف بشری است که مرور زمان قطعیت آن، تفسیری
، چراکه این گونه از علوم و معارف بشری؛ هایی از قرآن مجید باشدگشای قسمتتواند مشکلتا حدودی می

هایی است که آیات علمی قرآن به تدوین شده و در همان زمینه و اسرارآفرینش وضع پیرامون شناخت هستی و
گاهی، در نتیجه کشف مفاهیم دقیق این آیات؛ آن اشاره دارد شده بستگی دارد های علمی ثابتبیشتر به آ

 (.27-25 ص، 1373، )معرفت
باالی جو است و در های صعود به الیه شخص گمراه به کسی تشبیه شده که در حال ذیل در آیه برای مثال

ْن ی  َفَمْن  :گرددخود می اثر این ارتفاع دچار فشار و سختی بر سینه
َ
ه  أ ْسالِم َو َمْن یَ ه  یْهِد یَ ِرِد اللَّ ْشَرْح َصْدَره  ِلْْلِ

ْن ی  
َ
ه  ی  ِرْد أ  ِی  ْجَعْل َصْدَره  َض یَ ِضلَّ

َ
د  فِ یَ نَّما قًا َحَرجًا َکأ عَّ ماِء  یصَّ پس کسی را که خدا »؛ (۱25/ 6: )انعام السَّ

اش را چنان تنگ نهیس، دید و کسی را که بخواهد گمراه نمایگشااش را برای اسالم مینهیس، ت کندیبخواهد هدا
اند که آیه درصدد بیان گونه مطرح کردهاینمفسران متقدم  .«رودی به زحمت در آسمان باال مییکند که گومی

 (.25۹ص، ۱6ج، ۱3۷2، طبرسی: ر.ک)اند اینکه آیه را بر مجاز حمل کردهاست یا به ارتفاعات سختی صعود 
امروزه این مطلب به روشنی آشکار گشته که استاد معرفت راه حل فهم این آیه را رجوع به علم دانسته است. اما 

موجب دشواری تنفس در  ،های باالیی جو با فشار خون داخل بدن تناسب ندارد که در نتیجهفشار هوا در الیه
های دهد که تنفس در الیهقرآن کریم در هزار و چهارصد سال قبل از این واقعیت خبر می گردد.این ارتفاعات می

: )ر.ک یستحقیقتی که جز با اکتشافات علمی روز قابل فهم ن؛ فوقانی جو زمین با دشواری و تنگی همراه است
 (.۱2۰ـ۱۱5صص، 6ج، ۱42۹، معرفت
-نیازمند مراجعه به علوم تجربی مینیز آیات مربوط به مراحل خلقت انسان را  فهم، استاد معرفتچنین هم

های وراثتی از بیماری»، «مراحل رشد جنین از دیدگاه قرآن»مباحثی چون  مستقل به بررسی، روازاین داند.
 (.۱۰6ـ62صص، همان: ر.ک) پرداخته است« دیدگاه قرآن

بهتر و ، به این معنا که با گسترش و پیشرفت دانش بشری، استمعرفت معتقد به عصری بودن تفسیر استاد 
برد و این مطلب واقعیتی انکارناپذیر است که از گذشته نیز مورد های قرآن پیان به حقایق و شگفتیتوبیشتر می

، «الف»1379، است )معرفت توجه بوده و منجر به تدوین تفاسیری متناسب با تحوالت فکری و علمی شده
اشاره « االسالم و الطب الحدیث»(. ایشان به مطلبی از دکتر عبد العزیز اسماعیل صاحب کتاب 455ص، 2ج
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یابی به بدون دست، فهم دقیق بسیاری از آیات: نموده که داللت بر فهم دقیق آیات در اثر پیشرفت علوم است
-کند و از چهره بسیاری از آیات پرده برمیآیات را روشن می مفهوم برخی از، ممکن نیست و علم، علوم جدید

 (.474ص، هماندارد )

 اثبات وحیانی بودن قرآن  -3-2
به . است آن جهان شمول بودن، ن اعجازیا ابعاد یکی از است و )ص( دان پیامبر خاتمیمعجزه جاو، قرآن

 را یزیانگشگفت حقیقی و یعلم یهاگزاره، هدایتی ضمن توجه به اهداف تربیتی و، متعال همین دلیل خداوند
، دکنکه دانش بشری طی می یشرفتیپ اثر در زمان و به مرور داده تا قرار یبشر رین کتاب غیجای اجای در

علم و  ها تالش درسال پس از بشر ،واقع در .گردد آشکار یات آسمانین آیا انگیزاسرار شگفت از ینمودهای
ترین که کوچک یدر زمان، ای متحیرکنندهبه گونه ق رایهمان حقا، که قرآن ابدیدست می یقیبه درک حقا، دانش

 ان نموده است تایبی، ام   ك انسان درس ناخوانده ویبه لسان ، نداشت وجود هانهین زمیا در یاطالعات گاهی وآ
 امبریی بودن پاستاد معرفت با اشاره به ام   .باشد ین کتاب آسمانیبودن ا یر بشریغ ل قاطعی بریبه این وسیله دل

ن اطالعات یتواند چننمی، ای در علم و دانشچ سابقهیك فرد فاقد سواد و بدون هیم )ص( معتقد است که کرا
ترین دلیل بر وحیانی بودن آن بزرگ، انگیز علمی قرآنحقایق اعجاب ،بنابراین، ق و دقیقی داشته باشدیعلمی عم

 (.۱2۹ص، ۱ج، ۱38۱، )معرفتاست 
در برخی از با چگونگی پیدایش جهان وجود دارد. از سویی فراوانی در رابطه  فرضیاتها و برای نمونه تئوری

مَّ اْسَتویآفرینش یاد شده است مانند آیه  به عنوان ماده اولیه« دخان»از  آیات ماِء َو هِ  ث  خان یِإَلی السَّ ؛ د 
استاد معرفت معتقد  .(۱۱/ 4۱: )فصلت« صورت دود بوددر حالی که به، کردنش آسمان یگاه آهنگ آفرآن»

دهد و آن این که به یک واقعیت علمی اشاره شده و دانش بشر نیز به صحت آن گواهی می ،است که در این آیه
ترین قیقد «دخان» گاز بوده است. بدین ترتیب واژه متراکم منشأ این جهان مادی در ابتدا به صورت یک توده

 (. ۱4۰ـ۱32صص، 6ج، ۱42۹، تشکیل ساختار جهان است )معرفت تعبیر از ماده اولیه
 از فضایی پر از ماده، دایش جهانکند که پیشناسی نیز ما را به این حقیقت راهنمایی میهای کیهانیافته

در گویی آتشین جمع شده بود و پس از انفجاری « زمان –فضا  –ماده »بسیار گرم آغاز شده است که در آن مرحله 
، ۱348، گاموفگازی با حرارت باال تولید شد و روند آفرینش جهان مادی آغاز گشت )، که در آن رخ داد

ولی از آن ، تا حدود زیادی هماهنگی دارد (Bing bang) «انفجار بزرگ»مشهور  (. این مسأله با نظریه2۰3ص
ولی آن چه اکنون ، توان این فرضیه را به قرآن نسبت دادنمی، جایی که هنوز به طور قطعی به اثبات نرسیده است

 با ظاهر آیات قرآن در این زمینه دارد.ین فرضیه هماهنگی زیادی ا، توان گفت این است کهمی
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 اثبات اعجاز علمی قرآن  -3-3
توان به طوری که می، رودثمرات اصلی این نوع از تفسیر به شمار می یکی از، اثبات اعجاز علمی قرآن

حاضر که اکثریت تسلطی به زبان عربی ندارند و قادر به درک اعجاز بالغی  اتمام حجت بر مردم عصر، گفت
-هم .تفسیر علمی آشکار استنمود آن در  وشود تا حد زیادی از طریق اعجاز علمی محقق می، قرآن نیستند

گیرد که چنین بخش مهمی از تحقق جاودانگی خطاب قرآن برای همه اعصار از طریق اعجاز علمی صورت می
رخ نمودن ، قرآن یات علمین رسالت آیترمهم است وتفسیر علمی  عد از اعجاز قرآن به عهدهتبیین این ب  

 از اعجاز قرآن است. یاجلوه
از  در قرآن از جمله آیات دربردارنده اعجاز علمی قرآن هستند.ها آیات مربوط به کوه ،از نظر استاد معرفت

ایشان با توجه به ماده  (.3۱/ 2۱: )انبیا شودهای زمین میکه مانع از تکانهیاد شده  «رواسی»عنوان  باها کوه
ها نیز کوهداند که در این میرا در این تشبیه وجه شبه ، به معنی لنگرانداختن کشتی استکه  «رست السفینة»

ها به قرآن از کوه تعبیردر علت استاد معرفت دارند. ها مصون نگه میها و تکانزمین را از لرزه، همانند لنگر
هایی از امروزه در علوم طبیعی ثابت شده که زمین با حلقهنیز بر این نظراند که  نیز (۷/ ۷8: )نبا« هامیخ: اوتاد»

اطراف  ،ایهای سخت و سنگی همچون یک کمربند محکم و زنجیرهه کوهلمحاصره شده و سلسها رشته کوه
، معرفت)است  کنند و این امر سبب حفظ ثبات زمینها عمل میزمین را احاطه کرده که مانند ستون فقرات قاره

 (.۱6۱ـ۱5۱صص، 6ج، ۱42۹
نه ین زمیدر ا ،البته؛ شودعلمی محسوب می تفسیر ی درفرضی اساسپیش، توجه به مسأله اعجاز علمی قرآن

/ 291ـ290صص، 2ج، 1410ی، زرکش /297ـ296صص، 1ج، 1356ی، غزال: ک.)ر یافراط یادعاها
، 3ج، 1412ی، طنطاو: ک.)رمخالف شده است  غلط و یهاز استفادهیو ن (28ـ2صص، 4ج، 1967ی، وطیس

آن زمان به  ی. فرهنگ علمکم باشد هرچند موارد آن، ولی اصل قضیه صحیح است؛ (56ص، 5و ج 19ص
، (38/ 36: )یس ان آنیو جر دیحرکت خورش لهأمس، (10: لقمان/ 2: )رعد جاذبه یرویچون نهم یموارد

، (15/ 48: )حج مراحل خلقت انسان، (36/ 36: )یس اهانیت گیزوج، (15/ 47: )محمد حرمت شراب
اند و دهیبه آن رس دانشمندان ده بود و اآلنینرس ... و، (22/ 15: )حجر اهان و ابرهایلقاح و آبستن شدن گ لهأمس

 .قرآن است یبر اعجاِز علم یلین دلیا
که به برخی از اسرار است اشاراتی گذر، اعجاز علمی قرآن، قابل به ذکر است که از دیدگاه استاد معرفت

گردد که به مرور زمان و پیشرفت دانش الی تعابیر قرآنی مشهود میای تراوشی از البهطبیعت نظر دارد و به گونه
-شود و دانشمندان خصوصا با پیها برداشته میپرده از این اشارت، های علمیو قطعیت یافتن برخی از نظریه

، 1381، معرفتدهند )قرآن را از دیدگاه اعجاز علمی آن مورد ستایش و پذیرش قرار می، بردن به این حقایق
 (.315ص
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 تقویت ایمان  -3-4
-دهد که چنانیتوجه م خواند ویانفس فرا م آفاق و در تفکر و به تدبر انسان را، از قرآن کریم یات متعددیآ

از ، تعیطب یهادهیمنسجم حاکم بر پد هماهنگ و نظام، دیبنگر یهست یهادهیرت در پدیبص دهیچه به د
ر عالم پرداخته یبه تدب، کران خودیکه با علم و قدرت ب یز خالق هستدهد و اینش خبر میهدفمند بودن آفر

تحقق ، آمیز خلقتها و رموز اعجابخداوند تعالی با اشاره به شگفتی ،در واقع .سخن خواهد گفت، است
تفسیر علمی ، ها دانسته است. به این ترتیبهای آنر و شناخت دقیق این آیات و پدیدهکامل هدایت را به تدب

شود و آثار رحمت و قدرت خداوند محسوب می بینانهشناخت واقعخود گامی در جهت معرفت حق تعالی و 
 دارد.ثری در تقویت ایمان و هدایت بشر نقش مؤ

ْم َعْن آآیه استاد معرفت در تفسیر نمونه به عنوان  وظًا َو ه  ماَء َسْقفًا َمْحف  وَن یَو َجَعْلَنا السَّ ْعرِض  ؛ اِتها م 
که با اشاره به این (32/ 2۱: )انبیا «گردانندات آن روییها از آآن م ولییو آسمان را سقف محفوظی قرار داد»

تحقیقات دانشمندان ثابت کرده که الیه هوایی ضخیمی پیرامون زمین را پوشش داده به بیان این نکته علمی می
به های آسمانی های فضایی و سنگزمین را از آسیب، پردازد که این پوشش هوایی همانند یک سپر محافظتی

الیه ازن نیز کره زمین را از پرتوهای مضر کهکشانی و اشعه فرابنفش  ،این دارد. عالوه برامان نگه می خوبی در
چراکه اگر چنین نبود ، آیدهایی از آثار رحمت الهی به شمار میاین امور جنبه دارد. همهخورشید مصون نگه می

 (.۱22ـ۱2۰صص، 6ج، ۱42۹، معرفتشد )زمین فراهم نمی حیات در سیاره امکان ادامه
تفکر و تدبر انسان در نظام  یبرا یانهیبلکه زم، آموزش علم نازل نشده است یبرا یات علمیآ ،در واقع
ش یدایش منشأ پیکران خویکه با علم و قدرت ب یوردگار هستکتا پریله با یوسنیعت است تا بدیهماهنگ طب

، جوامع بشری دهیچیازهای پین، معرفت در این زمینه معتقد است. استاد آشنا گردد، شده است یجهان هست
های شریعت و ها ایجاد نموده که به آموزهزه را در انسانین انگیا، برای دستیابی به زندگی سعادتمندانه

ق به قرآن نظر کنند و با استفاده از ابزارهای صحیح و یرهنمودهای وحیانی تمایل نشان دهند و با نگاهی عم
، 2ج، «الف»1379، ورد آن کاوش نمایند )معرفتدر م، ها و دستاوردهای علمیاز جمله یافته، سبمنا

 (.449ص

 ترویج اسالم در عصر کنونی -3-5
حاکم بر  یعیروابط طب در بردارنده، دیجهت اثبات توح ات قرآن دریآ از یکه بعض اندرفتهیامروزه همگان پذ

 مسلمان با ریمحققان غ یحت یسبب شده است که گاه، اتیگونه آنیوجود ا عت است.یطب یهادهیپد یبرخ
ها به طرف مسلمان ریقرآن موجب جذب غ ینکات علم یگاه .بروند ین کتاب آسمانیبه سراغ ا یعلم ینگاه

هم در  ییهاافراد کتاب این از یبرخ .ج اسالم استیك نوع ترو، ینهین زمیا پس تالش در ،شودیقرآن و اسالم م
 ایمقایسه» با عنوان در کتاب خودی، فرانسو« یس بوکایمور»مثاًل دکتر ؛ اندقرآن نوشته یاشارات علم هنیزم

 با قرآن را یعلم اعجاز، ترجمه شده است یعرب و یبه فارس ن باریکه چند «قرآن و علم، انجیل، میان تورات
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معترف است این کتاب  وی در ابراز کرده است.به قرآن  مان خود رایسه نموده و ایمقاز ل و علوم رویتورات و انج
نه تنها  ،در قرآنصورتی که  در، دهستنتعارض  های علوم تجربی دریافته بسیاری با موارد انجیل در که تورات و

ده است شماری را بیان نمواین زمینه حقایق اعجازآمیز بی درقرآن بلکه ، شودیافت نمیعلم  تعارض با ای درآیه
 .(57ص، 1365، )دبیر استو غیرقابل انکار قابل تقدیرکه به حق 

ل به اثبات یانج کتاب تورات و آن را بر یت و برتریحقان ،قرآن یعلم ان اعجازیب باتوانند نیز می مسلمانان
عد استفاده از برسانند و با ان گران به طرف اسالم ویجذب د یبرا، قرآن یعلم ب  اسالم  ت قرآن ویاثبات حق 

؛ انداستفاده نموده یروش علم ـ از یو چه سن یعیموجود ـ چه ش ج ویرا ریستفا از یاریبس ،البته .کننداستفاده 
 .(138ص، 1ج، 1374ی، راز)مکارم شینمونه و تفسیر  (13ص، 6ج، 1390، )طباطبایی زانیر المیمثل تفس

 در و (451ص، 2ج، «الف»1379، )معرفتقرآن را پاسخگوی نیاز روز بشریت دانسته است معرفت  استاد
برای زمانی  را قرآنخداوند »: کند که آن حضرت فرمودمی استناد )ع(امام صادق  تأیید این مطلب به روایتی از

بخش طراوت امتیگروهی تا روز ق زمان تازه و برای هر هر دررو، ازاین؛ نازل نکرده مردمی خاص و محدود
 های بعدبرای دوره، قرآن رایز»: فرمود روایت دیگری که چنینهم .(87ص، 2ج، 1387، )صدوق «است

ت و باطراوت  تازه و آن را، همه مردم ،رونیازا؛ ن بوده استیشیهای په برای دورهگونه کهمان؛ ان استیب حج 
آن به دست  تر ازدانشی فروزان هربار ،شدیندیآن ب و در به آن بازنگرد، دل خود کس در هر زین و کنندتلقی می

 .(36ص، 1ج، 1422، ابن عطیه) «ستیسخنان ن گرید و ها در شعریژگین ویا آورد ومی
گوی نیازهای روز که قرآن همیشه پاسخقتی آشکار است یحقطلب ن میا، معرفت دیدگاه استاد در ،بنابراین

 پیش از هاکه مدت گرددای در قرآن اثبات میهای علمیگزارهوجود ، بشر است و در مقام پاسخگویی این کتاب
، شودمیایمان مسلمانان  تقویت همین امر سبب، بیان کرده است ها راآن ، قرآنتجربیتوسط علوم  هاکشف آن

 عالوه بر؛ گرددجوان نسبت به آن بیشتر می ویژه قشربه ،هاتمایل سایر انسان، قرآن چنین با اثبات صدق گفتههم
الهی اعتراف  کتاب آسمانی وبه عظمت این  آورده و تسلیم فرود مقابل آن سر در ن قرآن نیزمنتقدا آن مخالفان و

 .کنندمی
که یدرحال، آشکاری است یشاهد سردرگم، نش انسانیت آفریفیدر ک یشناسنیخ جنیتار ،به عنوان مثال

دارد که یاظهار م، الدی که هنوز خبری از تجهیزات و ابزارهای پیشرفته کنونی نبودیم در قرن هفتم میقرآن کر
انگیز شگفت یرا بر اساس طراح یبلکه مراحل گوناگون، به وجود نیامده است یو اتفاق یانسان به صورت ناگهان

(. از همین روی موضوع دوم بخش اعجاز علمی در جلد ششم 6ـ5/ 22: حج: د )ر.کگذاریپشت سر م
به ، که استاد معرفت با محور قرار دادن این آیات استگیری جنین انسان مبحث چگونگی شکل« التمهید»

 (.62ص، 6ج، ۱42۹، )معرفتبررسی و تفسیر آن پرداخته است 
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 آموزی ترغیب مسلمانان به علم-3-6
 یاله یهاسنت ن ویکشف قوان ریمس ب مسلمانان به قدم نهادن دریترغ ق ویتشو یبرا یانهیزم یات علمیآ

امروزه ، مسلمانان ند.یبرطرف نما ش رایخو یاجتماع و یمشکالت فرد ،طریقاز این  عت است تاینظام طب در
های قرآن گزاره و یات علمیبه آ ،باالخصو ه قرآن ب رجوع دوبارهبه گری ید دوره هر بیش از گذشته و ش ازیب

 هستند.نیازمند 
مخاطبان عصر نزول  استاد معرفت نیز معتقد است که محدودسازی ادراک و فهم قرآن به آن چه که صرف

داشت  پی خواهد علمی را در نقض تفسیر، چهره قرآن کهنگی بر نشاندن گرد عالوه بر، اندنمودهقرآن ادراک می
با گذشت زمان ، در صورتی که فهم انسان همواره متناسب با شرایط روز و به موازات تغییر و تحول علوم بشری

پرداختن قرآن در  .(452-449صص، 2ج، «لفا»1379، معرفت) متحول شده و تکامل پیدا کرده است
تواند بهترین مشوق و انگیزه برای مسلمانان باشد تا مسیر بخشی از آیاتش به علوم تجربی و طبیعی می

ترین چالش دنیای اسالم را که گرفته و به پیشرفت معرفتی و علمی دست یابند و بزرگهای علمی را پیپژوهش
که این عامل نقش خود را در عصر اولیه و طالیی چنان؛ درمان کنند، صه علوم استماندگی در عرهمانا عقب

 درستی ایفا کرد.تر بودند بهاسالم که مسلمانان هم از نظر فهم و هم در عمل به قرآن نزدیک
جای کار و  شوند وتوانند به عنوان یک نظریه قرآنی در حوزه علم محسوب آیاتی در قرآن وجود دارند که می

دهد. یک نمونه از آن آیاتی است را در پیشروی مخاطبان قرآن قرار می پژوهش بیشتر در زمینه تحقیقات علمی
در آیه عموم مفسران متقدم زنده شدن حیات توسط آب اگرچه  .دهدکه از زنده شدن حیات به وسیله آب خبر می

 لَّ َش ، ۱4۱3، طوسی: ر.کاند )را حمل بر کنایه و مجاز کرده (3۰/ 2۱: )انبیا ی  ٍء َح یَو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء ک 
ضمن اشاره به روایاتی که در تأیید آغاز آفرینش از آب ، استاد معرفت با تکیه بر علوم روزاما ؛ (3۹۹ص، 6ج

معتقد است طبق ، (3۱۷ص، 4ج، ۱4۰4، سیوطی/ ۱۷۰ح، 2۰8ص، 54ج، ۱362، مجلسی: باشد )ر.کمی
ه  َعَلی اْلماِء َو آیه  ابتدا آب را آفریده و ، خداوند متعال قبل از آفرینش جهان هستی، (۷/ ۱۱: )هود کاَن َعْرش 

با استفاده از نظریات  رانظریه داروین این آیات ایشان ذیل  .ایر مخلوقات را از آب آفریده استس ،سپس
دهد که چگونگی و نحوه پیدایش توجه می . اما در نهایت به این امرکشدمیدانشمندان علوم تجربی به نقد 

، معرفت) ای از ابهام قرار داردحیات از آب از جمله حقایق نامعلومی است که هنوز در اکتشافات علمی در هاله
 .(6۱ـ3۱ صص، 6ج، ۱42۹

 حفظ استقالل جوامع مسلمان -3-7
یکی . حائز اهمیت است، های مختلف برای همه کشورها مخصوصا مسلمانانپیشرفت و استقالل در عرصه

( و تسلط 28/ 3: آل عمران؛ 144/ 4: ءاز دستورات صریح قرآن عدم تسلط کافران بر مسلمانان است )نسا
. باشد که باید با کسب علم و صنعت از آن جلوگیری کردعلمی و تکنولوژیکی از موارد مهم این تسلط می

رشد علمی و  تواندمی ،ایو با ایجاد ارتباطات میان رشته تفسیر علمی با تکیه بر همین فرامین الهی، روازهمین



 1401 پاییز و زمستان، 27شماره ، 12دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم 224

 

 
 

ته شده و کلید زندگی بشر با علم آمیخچراکه در عصر حاضر که تمام  ؛صنعتی را در حد خود در پی داشته باشد
-پژوهان مسلمان فرض است که در کسب آخرین و کاملدانش تمامیبر  . لذاکارها علم است موفقیت در همه

باقی و کفار ها تحت نفوذ ابرقدرت اسالمیخواه ناخواه جوامع  گرنهو، ت علمی و فنی بکوشندترین اطالعا
ل یدگاه اسالم بر دو دلیعی از دیت علوم طبیاست اهم   این زمینه معتقد آیت الله معرفت نیز در خواهد ماند.

ت  اللاستقکند و نقشی که در فا میین علوم در شناخت خداوند اینقشی که ا: عمده متکی است و اعتالی ام 
نه رابطه قرآن و یادی که در زمیبنو و قوی به کتب سودمند  «قرآن و طبیعت»تحت عنوان  استاد .اسالمی دارد

، معرفت)اشاره نموده است  ،نوشته مهدی گلشنی« عتیقرآن و علوم طب»کتاب  نظیر ،علوم نوشته شده
 (.473ص، 2ج، الف1379

 دهی به علوم جهت -3-8
 هرچند نشده است. هاآن موفق به دسترسیعلم  که هنوز دارد اموری اشارههای علمی قرآن به گزاره ازبعضی 
، ریمها در دسترس ندادر حال حاضر شواهد تجربی بر اثبات آنو  اظ علم بشر ثابت شده نیستلح این امور از

که  های علمی قرآنپیشگویی برخی از مانند ممکن است و وجود ندارد هانفی آن بر دلیلی نیز ،عین حال اما در
 این موارد نیز، (انلقمسوره  ۱۰رعد و سوره  2مثل نیروی جاذبه طبق آیه ) است امروزه قطعیت علمی پیدا کرده

  در آینده به اثبات برسد.
 سوره 29اشاره کرد که به عنوان یک فرضیه از آیه  وجود موجودات زنده در فضا ظریهنتوان به برای نمونه می

هٍ  شوری ْرِض َوَما َبثَّ ِفیِهَما ِمن َدابَّ
َ
ماَواِت َواْْل ، 1375، قابل طرح است )رضایی َوِمْن آَیاِتِه َخْلق  السَّ

بحث ، قرآن به علوم بشری به شمار آورد دهیتوان آن را در شمار جهتاز دیگر مواردی که می. (421ص
مبانی ، قرآن مدیریت درول علم از جمله مبانی و اص، استعلوم انسانی  های قرآن در زمینهپردازینظریه

این ... که اگر  مبانی و اصول علم سیاست در قرآن و مبانی تربیتی مطرح در قرآن و، اقتصادی مطرح در قرآن
انسانی علوم  در خواهد بود تا انقالبی عظیم درقا ،مورد تحقیق و دقت نظر قرار گیردروشنی  و د به خوبیموار

 .وجوی شواهد تجربی آنها برآمدستج درتوان ها در مجامع علمی میبا طرح این تئوری جهان به وجود آورد.
مبانی نوین هی به علوم و ایجاد جهت راهای علمی از آیات قرآنی برداشت هایامتیازتوان یکی از می ،بنابراین

 .برای علوم بشری دانست
تواند به عنوان می، مطرح شده استکه در قرآن  (2۹/ 2: )بقره َسماواٍت َسْبَع  هفت آسمانبحث از 

یعنی  گانه را همان سیارات سبع های هفتآسماناگرچه برخی مفسران  نظریه علمی مورد بررسی قرار گیرد.
( و بعضی نیز ۱56ص، ۱ج، ۱43۰، فخر رازی)دانند میماه و خورشید ، زحل، مشتری، مریخ، زهره، عطارد

با  از اندیشمندان برخیاما ، (46ص، ۱ج، ۱4۱2، طنطاویعدد هفت در این جا عدد کثرت است )، اندقائل
، نژادپاک) اندهشمردعلمی قرآن بر از معجزات آن را، هاید درباره کهکشانبه بعضی از اکتشافات جدتوجه 
بعد از ذکر ، (3/ 6۷: ملکچون ) و آیات مشابهدر تفسیر این آیه  نیز معرفت استاد(. ۱۱۱ص، ۱ج، ۱34۹
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سمان اول دانسته که شش آسمان پذیرد و آسمان دنیا را آگانه برای آسمان را میوجود طبقات هفت اوانروایات فر
تواند که عقل نمی . ایشان معتقد است(313-312صص، 2ج، 1387، معرفت)ر در ورای آن وجود دارد دیگ

در مراحل آغازین تکامل خود است  چرا که علم، است انکار کند آن دست نیافته علم به رف اینکهبه ص هرچیز را
بسیار بیشتر از آن چیزهایی است که علم آن را کشف نموده است  ،و آن چه که علم بشر هنوز به آن نرسیده

 .(313ص، همان)

 شناسی تفسیر علمیآسیب -4
 .(44ص، 1382، معین) ضرر به کار رفته استزیان و ، آفت، به معنای نقص و عیب آسیب در لغت واژه

( logosعلم ( و ) pathosوقفه ، درد، رنج، آسیبیونانی ) از ریشه (pathologie :شناسی )پاتولوژیآسیب
-پذیر میآسیبها و عالئم نشانه، طور عموم به شناخت عللشناسی بهگرفته و ترکیب شده است. علم آسیب

ها و کارکردهای آن جریان است و در در گرو شناخت مبانی و روش، جریان علمیکه پیشبرد هر چرا ؛پردازد
، هادهد. پس جلوگیری از وقوع آسیبرخ می ییهاها و آسیبوقفهدر مسیر جریان علمی ، صورت عدم شناخت

 .(6۹-66صص، ۱38۱، خو)آراستههاست مستلزم این گونه شناخت
اجرای شرط ، تالش فکری در جهت تبیین آیات الهی استدر خصوص تفسیر علمی قرآن نیز که نوعی 

تفسیر . وجود بر این اساس امری ضروری استهای مروش و شناسایی آسیب، یعنی توجه به مبانی، پیشبردی
، طبیق قرآن با علوم تجربی و استخراج علوم از قرآنت، شود که دو قسم آن یعنیعلمی به سه قسم تقسیم می

، مبراستعلمی یعنی استخدام علوم در فهم قرآن از این عوارض  اما قسم سوم تفسیر، در پی دارد ها و آفاتیپیامد
 : این آفات عبارت اند از

 بخشی قرآن غفلت از هدایت -4-1
به ساحت  قرب بشر، سوی خداست. یعنی اصل آرمان قرآن کریم هدایت انسان به ترین هدف وبزرگ

ای علوم تجربی توجه همحدودیت ها وهم به ویژگی باید مفسر است که باید مد نظر مفسران باشد. مقدس الهی
 قرآن کتاب؛ شناسی نیستشیمی و یا کیهان، قرآن کتاب فیزیک هم شأن قرآن کریم را بداند. داشته باشد و

لی های تفصیگاه به بحثهیچ، ایجهان و کیهان در هیچ زمینه آیات مربوط به در سازی است وانسان هدایت و 
 ،شودهایی که هدف قرآن در هدایت مردم تأمین میبلکه به همان اندازه، در مورد موجودات نپرداخته است

سان را به آفریدگار خواهد توجه انمی ،دهداز واقعیات علمی خبر میدر مواردی که بسنده کرده است و حتی 
 .عالم جلب کند

های ها و فرضیهپرداختن به مسائل خیلی جزئی و غیر ضروری علمی و اعتماد بیش از حد به تئوری ،بنابراین
و خود حجابی در  گرددمییعنی هدایت مردم به سوی خدا ، باعث در حاشیه قرارگرفتن هدف اصلی قرآن، علمی
 .(295ص، 1393، پورفرنقی) مندی از هدایت قرآن خواهد بودرهراه به
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ر ین نکته را یادآور شده و روش تفسیر وی را انحراف در تفسیهم ر طنطاوییمعرفت ضمن نقد تفساستاد 
ش یعنی یدر حقیقت دورساختن قرآن کریم از مقصد اصلی خو، معتقد است که چنین روشی ومعرفی نموده 

، «لفا»1379، )معرفت زندد در موارد بسیاری به منزلت و شأن آن آسیب مییهدایت به سوی خداست و شا
احکام و معارف قطعی دارد که با پیشرفت علم و گذشت زمان ، اسالم یک سلسله حقایق زیرا ،(479ص، 2ج

به عنوان نمونه گوشت خوک در اسالم و  .فلسفه و علت آن پی ببرد یا نبرد اعم از اینکه علم به، کندتغییر نمی
و مزیت برای آن بشمرد و هیچ ضرر و فسادی را برای  ها فایدهحال اگر علم روز ده، قرآن حرام شمرده شده است

باز هم  -هرچند که در دانش جدید مضرات خوردن گوشت خوک به اثبات رسیده است- خوردن آن قائل نباشد
یا حیوانی که بدون شرایط ذبح شده )مثال پشت به قبله یا بدون بردن نام خدا( از نظر علمی با ؛ حرام خواهد بود

. اولی حرام و دومی حالل است، آنیهای قراما از نظر آموزه، شرایط شرعی ذبح نشده یکی است حیوانی که با
شود و باید توجه داشت که در های قرآنی معیاری اساسی محسوب میبودن آموزهاصل، لمیدر تفسیر ع ،بنابراین

مورد خدشه واقع نشود و مطلبی  های قرآنیهای شرعی و سایر آموزهامور تعبدی و ثواب، این نوع از تفسیر قرآن
 .(456ص، همان) بر خالف نص قرآن بیان نگردد

 های غیر قطعی علوم تفسیر قرآن به وسیله یافته -4-2
گاه، پردازندیم یعلم ریکه به تفس یکسان  و آیندش به سراغ قرآن مییخو دانش عصر یهایبا اطالعات و آ

د یهای جدبا گذر زمان و کشف داده .دانش عصر خودشان باشد ب با فهم ورشان نیز متناسیکه تفس است یهیبد
-اعتبار ساقط می ز درجهز ایها نر آنیتفس ،جهیقرار گرفته و در نت النطن در معرض بیشیپ ینظریات علم، علمی

کید دارد ن آسیب را پیشیاستاد معرفت ا گردد. به کارگیری  دهد کههشدار می وبینی نموده و بر این مطلب تأ
آوردهای علمی حالت ثبات را دستیز ،استابزار علمی برای فهم معانی قرآن کاری بس دشوار و ظریف 

قتی ثابت یبا حق، زی را که حالت ثبات نداردید چیاند و هرگز نباقی ثابتیقرآنی حقا لیدر حالی که مسا، ندارند
 در حوزه علومرا که  یاتیآ، الزم است توجه داشتبرای جلوگیری از این آسیب  معتقد است ایشان مطابقت داد.

چراکه اگر ؛ ده باشدیت رسینه به قطعیدر آن زمر قرار داد که علم یتوان مورد تفسیم یزمان ،اندسخن گفته یتجرب
به این معنا که هنوز از سوی جوامع علمی مورد قبول قطعی ؛ شکل فرضیات احتمالی باشد به علمیهای داده

ها تفسیر نمود. در این صورت دقیقا همان مشکالتی را در پی توان قرآن را با آنوجه نمیبه هیچ، باشد قرار نگرفته
 ،به عنوان مثال .(34-13صص، 6ج، 1429، معرفت)کنند مخالفان تفسیر علمی مطرح می خواهد داشت که

فایشان تالش «هفت آسمان»در مبحث   شهرستانی و ... را برای، طنطاویآمیز برخی مفسران از جمله های تکل 
چراکه برخی از این  ؛کندکه بدون هیچ ضرورتی صورت گرفته است رد می تطبیق این مسأله با کشفیات علمی

، اندگانه آسمان همان سیاراتی است که امروزه کشف و شناسایی شدهمفسران معتقدند که منظور از طبقات هفت
 .(316-313صص، 2ج، 1387، معرفتأله وجود ندارد )قطعی مبنی بر این مسعلمی دلیل  ولی
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کید دارد چنینهم نهایت دقت صورت پذیرد و حتی اگر ، در تفسیر علمی با علوم تجربی قطعی نیز ایشان تأ
با این که طبق ضابطه مجاز هستیم قرآن را بر طبق آن تفسیر ، های دانش تجربی قطعی و یقینی بود نیزداده

تفسیر مورد نظر در قالب یک نظر احتمالی ارائه ، که به منظور رعایت جوانب احتیاط اما بهتر است؛ نماییم
طور  علمی اشاره دارد و حتی االمکان سعی شود که به مورد نظر به این نکته احتماال آیه، یعنی گفته شود؛ شود

 وارد نخواهد شدبر این نوع تفسیر  یاین صورت اشکال علمی به قرآن نسبت داده نشود. درقطعی مطلب 
 .(16ص، 6ج، 1429، معرفت)

 نداشتن تخصص کافی -4-3
 ،است شرایط ویژه مفسر تخصص و است که نیازمند قرآن دانشی معرفت ضمن اشاره به این که تفسیر استاد

ای شرایط ویژه؛ ها مجهز باشدمفسری باید به آن شرایط عمومی که هر علمی عالوه بر تفسیر است که در معتقد
گاهی مفسر ؛طلبدمی نیز به همین  . آن علم و... های جدیددیدگاهایی با ث در آیه و آشنبح علم مورد از ازجمله آ

ل نداشتن شرایط و های نادرست از آیات علمی را به دلیبرداشت، تفسیر به رأی ایشان ذیل بحث از ،دلیل
  .(141ص، ب1379، معرفت) شمردمیعلمی بر های تفسیرترین آسیبی مهمجمله از تخصص کافی مفسر

ای و مطالعات بین رشته ها در تفسیر علمی این است که مفسر بدون اطالع از شیوهترین آسیبیکی از مهم
چراکه در  ؛یات علمی نمایداقدام به تفسیر آ، دادن مطالب علمی به قرآنضوابط آن و بدون احتیاط در نسبت

چون متخصصان علوم مختلف ـ که تخصص در تفسیر قرآن ؛ مبتالبه استتر تفسیر علمی این مسئله بیش حوزه
چنین ممکن است اند. همتری به وجود آوردهوارد این حوزه شده و مشکالت بیش، اند ـ به صرف عالقهنداشته

های درصدد برآیند تا نظریه، های مختلفورزی و از طریق استفاده از آیات ناظر به دانشکه برخی افراد با غرض
اما ، گرددانحرافی و الحادی محسوب می، هاکه حتی گاهی این نظریه طوریبه؛ خود را به اثبات برسانند

 رسانند.متاسفانه بعضا این امر را با سوء استفاده از تفسیر علمی قرآن به نتیجه می
َه برخی از مفسران پیشین آیه  ،برای مثال نَّ اللَّ

َ
 َلْم َتَر أ

َ
مَّ  یْزِج ی  أ ف  بَ ی  َسحابًا ث  مَّ یَؤلِّ کامًا َفَتَری یَ َنه  ث  ه  ر  ْجَعل 

ج  ِمْن ِخالِلِه َو یَ اْلَوْدَق  ماِء ِمْن ِجباٍل فِ ی  ْخر  ل  ِمَن السَّ ه  َعْن َمْن یَ شاء  َو یَ ب  ِبِه َمْن یِص ی  ها ِمْن َبَرٍد فَ یَنزِّ ْصِرف 
ْبصایَ کاد  َسنا َبْرِقِه یَ شاء  یَ 

َ
هایی از و وجود کوه اندرا بر معنای ظاهری حمل کرده (43/ 24: نور) رِ ْذَهب  ِباْْل

: ر.ک)اند های زمین دانستهها را به اندازه تعداد کوهکه برخی تعداد آن اندتگرگ را در آسمان متصور شده یخ و
علت  (.۱4ص، 24ج، ۱43۰، فخر رازی/ ۱۷2ص، ۱8ج، ۱4۱5، آلوسی/ ۱48ص، ۷ج، ۱3۷2، طبرسی

، مشهورزیرا طبق اطالعات علمی ، های مذکور نداشتن تخصص کافی در علوم طبیعی بوده استبرداشت
شود و هنگامی تگرگ بر کی مییل تگرگ در باالی ابرهای متراکم موجب جداشدن بارهای منفی الکتریتشک

شود ها میعان آنیا میشدن سبب ذوب این امر و باشدبارد که حرارت آنها باالی صفر تر مینییابرهای طبقات پا
تواند ن نمیییهای پاگردد و هنگامی که هوا در عرصهکی مییموجب جداشدن بارهای مثبت الکتر ،جهیو در نت

د و یه بار ناشی از حرارتی شدیتخل کند.کی به صورت برق جلوه مییالکتر ه باریتخل، ه کندیبار منفی باال را تخل
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ن کشش یکند و بر اثر ادا میین صورت که هوا ناگهان کشش پیبه ا؛ کندجاد مییآن را اناگهانی است که برق 
عی است که بر اثر بازتاب مستمر یندی طبیفرآ، ب رعدیشود. صدای مهاز هم جدا و موجب رعد می، ناگهانی

کاد  ی  »: دیفرماکه میه یر آیسان تناسب فراز اخنیبد دیآو به وجود میتر ج  نییهای پاصدای اصلی رعد در عرصه
ْرِقِه  نا ب  ْبصارِ ی  س 

 
ب  ِباْْل را برِق ناشی یز ،شوده آن روشن میین سخن گفتن درباره ابرهای گرانبار با بقیو همچن« ْذه 

 (.۱42ص، 6ج، ۱42۹، معرفت: ر. ك) کر استیپن و کوهیسنگ، ن ابرهای متراکمیاز ا

 علم زدگی -4-4
علوم  آن و نشان دادن آیات مربوط به هرکدام ازهای متعدد بر آیات قرحوزه تطبیق نظریات مختلف علمی در

 ،بنابراین .داشت نخواهد دربر آمیز نظرات علمی بر قرآنهای ناروا و تحمیل تکلفای جز تأویلچاره، مورد ادعا
 تفسیر به رأی خواهد بود.، زدگی در تفسیردست آورد علم

به که طنطاوی  مانند تفسیر؛ اندافراط افتاده نوین به ورطههای دانشگیری از مفسران در بهره برخی از
… و نجوم ، پزشکی، شیمی، فیزیک جای تفسیر با به، آن که خواننده در ماندمیالمعارفی از علوم جدید دایرة

قرآن شوند و آیات اصل فرض می، علمی یهایافته، تفسیر علمی در گونه افراطی ،در واقع .شودمواجه می
 شوندقرن اخیر افرادی مشاهده می ن چندان مفسردر بی .شوندبراساس آن تفسیر ـ و یا بهتر بگوییم ـ توجیه می

توان در نمونه بارز تفسیر افراطی را می .اندعلمی زده زده دست به تفسیرعلم کامال مادی و افراطی و که با دید
سیداحمد خان هندی مشاهده کرد. اشاره به چند نمونه از آرای تفسیری از « تفسیر القرآن و هو الهدی و الفرقان»
های مادی مانند تطبیق معجزات انبیاء بر مسائل و پدیده، تطبیق جن بر میکروب .کندتر میموضوع را روشن، او

اوست از جمله آرای تفسیری  و... شدن دریا در داستان حضرت موسی )ع( به جزر و مد دریاتفسیر شکافته 
 (.60ص، 2ج، تابی، )هندی

نوعی تفسیر عصری است که تحت تأثیر اکتشافات نوین علمی ، فت با اشاره به اینکه تفسیر علمیاستاد معر
کند که تأکید می؛ دهدعلوم تجربی و بشری مورد بررسی قرار می حیطه جود آمده و آیات علمی قرآن را دربه و

، معرفت)زدگی باشد یاط و علوم اثبات شده و به دور از هرگونه علمتفسیر علمی باید با رعایت جانب احت
 .(466ص، 2ج، 1418

مختلف  علومآموزش ی، ات علمیآ یوجه کرد که رسالت اصلت باری بایدچنین آسیب زیان برای جلوگیری از
مجوز ، قرآنبودن آیات اثبات علمی یاهیچ نیازی نیست که بر و استاعجاز آن  جنبهتوجه به بلکه ؛ ستین

ازل شده در نها انذار انسان ین کتاب آسمانی باعظمت را که برایصادر نماییم و ا هاآناستخراج علوم بشری را از 
ل ده یك کتاب محدود علمیحد  خود دور  یاز اهداف اصلن صورت از یک سو قرآن را یکه در اچرا، میتنز 

 .ایمعلوم مختلف قرار داده حوزهبر آن را در معرض اشتباهات انسانی وارد  طرفیایم و از نموده
 پرداخته و معتقد لیز اسماعینوشته دکتر عبد العز« ثیاالسالم و الطب الحد»استاد معرفت به بررسی کتاب 

توان گفت در می، ر علمیین روند تفسیبا ا»: دیگوچراکه می؛ است ن زمینه دچار مبالغه گشتهیوی در ا، است
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ییآ ماِء  هیل آیدر ذ این نویسنده«. ن خواهند بودین مردم به دیتركینزدگرا نده دانشمندان ماد  ْنَزَل ِمَن السَّ
َ
َو أ

ْم  َمراِت ِرْزقًا َلک  ْخَرَج ِبِه ِمَن الثَّ
َ
، ییه آن است که از نظر ارزش غذایمعنای آ: دیگو( می22/ 2: بقره) ماًء َفأ

ت است. سپس به شرح عناصر اولیبهتر از سبز، اتیو ماهی و لبنانواع گوشت  ی یغذاه مواد  یها و گندم و ذر 
، نیا: دیافزاان مییات است و در پایی در گوشت و لبنین مواد غذایشتریدهد که بپردازد و نشان میادشده میی

استاد  .«ر کسی به آن پی نبرده بودیال أخولی تا چند س ،آن را به طور فشرده گفته است، ای است که قرآنجهینت
این مطالب بوده  توان باور کرد مراد خداوندنمی: گویدزدگی دانسته و میبه آیات را نوعی علم معرفت این نگاه

 .(4۷۷ص، 2ج، «لفا»۱3۷۹، معرفت) باشد

 غلط ضوابط و شیوه، انتخاب مبانی -4-5
تواند یم، ردیقرار گ یبردارطلوب مورد بهرهح و میصحاگر به شکل ، ر انواع تفاسیریسا مانند یعلم ریتفس

موجب انحراف افکار و  ،ح از آن استفاده نشودیاگر به شکل صح لیت و خدمت به مسلمانان باشد ویعامل هدا
را تفسیر  یمبان د اصول ویمفسر بای، ن لغزشیز از چنیپره یشود. برایقرآن م یتیده گرفتن اهداف هدایناد

نگارش هرگونه  دررعایت قواعد زبانی در فهم کالم که ، پایبندی به ظاهر الفاظ، اصولی از جملهت کند. یرعا
تواند این ضایعه را به ها میالزم و ضروری است و رعایت آن، میاعم از علمی و غیر عل، مندتفسیر قاعده

در ایجاد فهم نادرست از آیات های غلط تأثیر مستقیمی استفاده از شیوهدر تفاسیر علمی نیز  .حداقل برساند
وان یک کتاب علوم طبیعی به عن، ه شودعلمی دارد. از جمله اینکه قرآن بیش از اینکه کتاب هدایت در نظر گرفت

ای از مفسران در چنین عده. همده و قرآن به عنوان فرع تلقی شودیا علوم تجربی اصل دانسته ش فرض گردد
به این صورت که هریک از ؛ کنندظ قرآن عبور میجاز ظاهر آیات و الفام   از محدوده، تفسیر آیات علمی قرآن

برند تا از این طریق بتوانند به تأویل می، با نظریه علمی تعارض دارد شانآیات علمی را که طبق برداشت سطحی
که در نهایت  استکار بردن مبانی و ضوابط نادرست بارز به این کار نمونه به قرآن منسوب نمایند. نظریه راآن 

 گردد.به تأویل غیر مجاز می منجر
های آفرینش گشایی از شگفتیعلمی در پرده تفسیراستاد معرفت این است که مبانی مهم تفسیری  یکی از

 ایشان ،آفرینی کند. در عین حالنقش (هدایت و تربیت انسان) تواند در خدمت به رسالت قرآنو می بودهثر ؤم
نوان یکی از علمی قرآن را به ع اعجاز نیزداند و مورد میبی انتظاری مطالب علوم در قرآن راانتظار وجود تمام 

معرفت این است که  استادمورد قبول  . ازجمله ضوابط اختصاصی تفسیر علمِی شمردمیابعاد اعجاز قرآن بر
کید بر اصلهای قطعی علوم و یافته های علمی قرآن به وسیلهگزاره ، عالوه بر این گردد. قرآن تفسیربودن با تأ

که  ضرورت داردو معتقد است که  دهدهشدار میهای علمی بر قرآن فرضیهتحمیل  نسبت بهایشان به شدت 
، 2ج، 1418، معرفت) گرفته شود کارهای علمی در جهت خدمت به قرآن و کشف مراد خداوند بهیافته

 نوعی تفسیر، و تحمیل نظریات علمی بر قرآن شودعلمی منجر به تطبیق  اگر تفسیر چراکه .(468-467صص
داوری و با کمک علوم قطعی که عقل اما اگر مفسر بدون پیش، استبه رأی صورت گرفته که غیر قابل پذیرش 
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هدایت بشر )چنین تفسیری قابل پذیرش بوده و با هدف قرآن ؛ هاست به بررسی آیات علمی بپردازدآن نیز مؤید
 است.سازگار هم  (به سوی کمال

بیشتر  زیرا، ه خوبی قابل پیشگیری خواهد بوداحتیاط ب ها با اندکی دقت وکه این آسیب  رسدبه نظر می
ر  و گرددبرمی« تحمیل نظریات علوم بر قرآن قرآن و های طبیعی ازاستخراج دانش» نهگو ها به دوآسیب اگر مفس 
های قطعی علوم تجربی در فهم مقصود آیات علمی از روش استخدام یافتهتنها ، روشدو با پرهیز از این قرآن 

 د.گردطرف میای از مشکالت مذکور بربخش عمده، قرآن استفاده کند
روی مفسران و تند بیش از همه مسأله، شناسی تفسیر علمی قرآنآسیب در مقوله :توان گفتطور کلی میبه
، هاناز آیات یا افراط و تفریط در تفسیرآسوء استفاده  ،البته .نمود و عینیت دارد، غیر معقوالنههای گیرینتیجه

شود که در سایر تفاسیر نیز مشاهده می ،ادکم یا زیصورت تنها اختصاص به تفسیر علمی ندارد و این آسیب به 
 د.کرها را برطرف یا کمتر سیبآ، های تفسیر صحیحب اعتدال و پایبند بودن به ضابطهتوان با رعایت جانمی
بلکه تنها این ، طابودن شیوه تفسیری نخواهد بوددلیل خ، چنین باید توجه نمود که اگر مفسر دچار خطا شودهم

ف به صورت معتدل و با در نظر داشتن اهدا، اما تفسیر علمی؛ ه دچار اشتباه و افراط شده استاست ک مفسر
وان تفسیر علمی ناصحیح از به عن نوشتاراین  که درهایی سیاری از نمونهب .بود متعالی قرآنی بدون اشکال خواهد
برداشت مانند ، بوده است انمفسرتوسط آن اخذ مبانی ناصحیح متأثر از ، دیدگاه استاد معرفت ذکر گردید

 که در آثار طنطاوی و سیداحمد خان هندی ذکر گردید. اصل قراردادن علوم تجربیخالف ظاهر الفاظ به صرف 
 باشد.مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر میاین پژوهش  با توجه به مباحث ارائه شده در

 
 )نگارنده( مدل مفهومی تحقیق: 1شکل 
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 های پژوهشیافته -5
و  معرفت استاددر این پژوهش هشت معیار به عنوان زیر معیارهای امتیازات و آثار تفسیر علمی از دیدگاه 

شناسی این نوع تفسیر انتخاب گردیده است. ماتریس مقایسات زوجی های آسیبپنج معیار به عنوان زیر معیار
 اند در زیر آمده است.متخصص که پرسشنامه را پر کرده 3۰ادغام شده از 

یس مقایسات زوجی معیارهای امتیازات تفسیر علمی از دیدگاه  جدول  معرفت استادماتر

جهت دهی به علوم
 

حفظ 
استقالل
 

جوامع
 

مسلمان
 

ترغیب
 

به علم آموزی
 

ترویج اسالم
در 

 
عصر
 

کنونی
 

تقویت ایمان
اثبات اعجاز علمی 

اثبات حقانیت قرآن 
فهم بهتر آیات علمی 
 

 

 فهم بهتر آیات علمی * 2/ 84 ۱/ ۰۷ 2/ 4۱ 2/ ۰8 3/ ۰6 5/ ۷2 4/ 6۱
 اثبات حقانیت قرآن * * ۱/ 42 3/ 56 2/ 8۷ 3/ 6۹ 3/ ۰۹ 2/ ۷۹
 اثبات اعجاز علمی * * * 2/ 22 4/ 3۷ 2/ 6۹ ۱/ 8۹ 4/ 5۷
 تقویت ایمان * * * * 4/ 84 6/ ۷۱ 2/ ۹2 3/ 5۹

۹۱ /2 62 /3 5۱ /4 * * * * * 
ترویج اسالم 
 درعصرکنونی

 ترغیب به علم آموزی * * * * * * 4/ 2۹ 3/ ۰۷

6۷ /۱ * * * * * * * 
جوامع حفظ استقالل 
 مسلمان

 جهت دهی به علوم * * * * * * * *

 
وزن معیارها و ، های مقایسات زوجیو ورود ماتریس Expert Choice ساخت مدل در برنامهپس از 

متغیرهای پژوهش به کمک نرم  یبندبدست آمد. اولویت، داده شده است ای که در زیر نشانزیرمعیارها به گونه
 نشان داده شده است. Expert Choice افزار

 
 معرفت استادر علمی از دیدگاه های امتیازات و آثار تفسیوزن شاخص معیار 
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 : باشندیر میت( به قرار زیت )اهمیبه لحاظ ارجح یاصل یهاشاخص، نیبنابرا
 رفتمع استادمعیارهای امتیازات تفسیر علمی از دیدگاه اولویت بندی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
و حفظ استقالل جوامع  ۱۹6/۰آموزی با وزن ترغیب مسلمانان به علم همؤلف ،با توجه به نتایج ارائه شده 

 هستند. معرفت استادامتیازات تفسیر علمی از دیدگاه  دارای بیشترین اهمیت در ۱88/۰مسلمان با وزن 
 

یس مقایسات زوجی معیارهای آسیب جدول  شناسیماتر

انتخاب مبانی
 ،

شیوه غلطضوابط و 
علم زدگی 
 

ص کافی
نداشتن تخص

 

تفسیر به وسیله یافته
های 

غیر قطعی 
علوم

 

غفلت از هدایت
بخشی 

قرآن
 

 

 غفلت از هدایت بخشی قرآن * 4/ ۷3 3/ 2۷ ۱/ 28 3/ ۰۹

86 /2 ۰۷۱ /۱ 56 /2 * * 
های غیر قطعی تفسیر به وسیله یافته
 علوم

 نداشتن تخصص کافی * * * 4/ 56 5/ ۰۹

 علم زدگی * * * * 3/ 8۱

* * * * * 
 ضوابط و، انتخاب مبانی

 غلط شیوه

 
وزن معیارها به ، های مقایسات زوجیو ورود ماتریس Expert Choice پس از ساخت مدل در برنامه

 Expert های پژوهش به کمک نرم افزارمتغیر یبندبدست آمد. اولویت، ای که در زیر نشان داده شده استگونه
Choice .نشان داده شده است 

فیرد یارزش وزن نام شاخص   رتبه 
 4 117 /0 فهم بهتر آیات علمی  1
 5 11 /0 اثبات حقانیت قرآن 2
 3 143 /0 اثبات اعجاز علمی  3
 7 077 /0 تقویت ایمان 4
 6 109 /0 ترویج اسالم درعصرکنونی  5
 1 196 /0 ترغیب به علم آموزی 6
 2 188 /0 حفظ استقالل جوامع مسلمان 7
 8 06 /0 جهت دهی به علوم 8
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 از دیدگاه استاد معرفت شناسیهای معیارهای آسیبوزن شاخص

 
 : باشندیر میت( به قرار زیت )اهمیبه لحاظ ارجح یاصل یهاشاخص، نیبنابرا

 بندی معیارهای آسیب شناسیاولویت جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دارای  223/۰و نداشتن تخصص کافی با وزن  28/۰زدگی با وزن ه علممؤلف ،شدهبا توجه به نتایج ارائه
 شناسی هستند.بیشترین اهمیت در معیارهای آسیب

 گیرییجهنت
بعد از بررسی  .استاد معرفت پرداخته شدشناسی تفسیر از دیدگاه و آسیب امتیازاتدر این تحقیق به بررسی 

شناسی د و برای آسیبگردیتفسیر علمی استخراج  امتیازاتهشت معیار برای  ،ایمنابع و مطالعات کتابخانه
دهی پرداخته شد. نتایج به وزن AHPعامل استخراج شد که با استفاده از نظر خبرگان و مدل  5تفسیر علمی 

و حفظ استقالل  196/0آموزی با وزن مؤلفه ترغیب مسلمانان به علم ،تحلیل نشان داد با توجه به نتایج ارائه شده
 معرفت استاددارای بیشترین اهمیت در امتیازات و آثار تفسیر علمی از دیدگاه  188/0جوامع مسلمان با وزن 

ارای د 223/0و نداشتن تخصص کافی با وزن  28/0زدگی با وزن مؤلفه علم ،شدهایج ارائهبا توجه به نتو هستند 
 مبحث اضافی حذف گردید..شناسی هستندآسیببیشترین اهمیت در معیارهای 

 : توان پیشنهادهای زیر را ارائه کردمی ،آمدهبا توجه به نتایج به دست

ر 
فید  

ارزش  نام شاخص
یوزن  

ر 
 تبه

 /0 غفلت از هدایت بخشی قرآن 1
189 

3 

 های غیر قطعیتفسیر قرآن به وسیله یافته 2
  علوم

0/ 
160 

4 

 /0 نداشتن تخصص کافی 3
223 

2 

 1 28 /0 علم زدگی 4
ی غلطضوابط و شیوه، انتخاب مبانی 5  0/ 

148 
5 



 1401 پاییز و زمستان، 27شماره ، 12دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم 234

 

 
 

متخصصان خداباور علوم  فعاالنهضرورت محور و ، تنها با همکاری گروهی، تفسیر علمی مطلوب -۱
تا زمانی که مفسران اغلب ناآشنا با علوم  ،یابد وگرنهسامان می قرآن های گوناگون با مفسرانربی در شاخهتج

تفسیر ظاهرا علمی قرآن هریک جداگانه به ، تجربی و دانشمندان علوم طبیعی بیگانه از معارف الهی
های مادی و تمدنی اخروی را رونق خواهد داد و نه در جنبه هایجنبهاین رویکرد تفسیری نه ، بپردازند
 .گرددمی کارساز

حتی اگر به درستی و روشمند هم ، علوم طبیعی باشدمحدود به اگر منظور از علم در تفسیر علمی فقط  -2
علم به معنای عام علوم  ولی اگر ،اسالمی نقش چندانی نخواهد داشت در تسریع حرکت تمدن، انجام گیرد

 اقتصاد، سیاست، شناسیجامعه: هم علوم طبیعی و هم علوم انسانی متکی به تجربه و مشاهده مانند و باشد
هماهنگی علم و دین و ایجاد شور عالمانه در جوامع ، عالوه بر اثبات اعجاز علمی قرآن، را شامل شود و...

 .اجتماعی نیز محقق خواهد شد سی وسیا، های علمی صنعتینوآوری، اسالمی
رآن جانب احتیاط را رعایت کرده و با سختق های علمی به وسیلهپردازینظریه استاد معرفت در زمینه -3

پرداختن به ، های بشریتوجه به سرعت پیشرفت دانش رسد با. اما به نظر میاندنگری در این باره سخن گفته
-قرآنی در مورد علومی چون روان ایهویژه نظریه پردازی. بهپذیر باشدامکانهای قرآنی عد از گزارهاین ب  

 .استه بسیار مورد نیاز جهان امروز شناسی کشناسی و جامعه
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 و مآخذ منابع
یم قرآن -  .کر
 ش. ۱38۱، انتشارات چاپخش: تهران؛ علمی -نگرش بر فرهنگ اصطالحات اجتماعی نقد و؛ محمد، خوآراسته .1
، ةیدار الکتب العلم: روتبی؛ زیر الکتاب العز یز فی تفسیالمحرر الوج؛ غالب عبدالحق بن، اندلسی هیعطابن .2

 . ق ۱422، ضونیب یمنشورات محمد عل
 .ق ۱4۱5، ةدارالکتب العلمی: روتیب؛ یروح المعان؛ محمودی، آلوس .3
ین پیامبر؛ سید رضا، نژادپاک .4  ش. ۱34۹، کتابفروشی اسالمیه: تهران؛ اولین دانشگاه و آخر
ه، دبیر .5  ش. ۱365، انتشارات فرهنگی و اسالمی: جابی؛ قرآن و علم انجیل و، ای میان توراتمقایسه؛ ذبیح اللَّ
 .ق ۱4۰8، آستان قدس یاسالم یاهژوهشد پایبن: هدمش؛ ر روض الجنان و روح الجنانیفست؛ ابوالفتوحی، راز .6
 ش. ۱3۹۷، تابی، جابی؛ علمی قرآن کلیاتی در تفسیر؛ حیدرعلی، رستمی .7
 ش. ۱3۷5، اسوه: تهران؛ آنعلمی قر بر تفسیر درآمدی ؛ محمدعلی، رضائی اصفهانی .8
 .ق ۱4۱۰، ةدارالمعرف، روتیب؛ البرهان؛ محمد بن عبداللهی، زرکش .9

 .م ۱۹6۷: قاهره، میراهمحمد ابوالفضل اب به کوشش؛ القرآن علوم یاالتقان ف؛ بکر یعبدالرحمان بن ابی، وطیس .10
 ق. ۱4۰4، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی: قم؛ المنثور  الدر؛ ــــــــــــــــــــــــــــــ .11
 ش.  ۱3۷8، جهان نشر: تهران، مهدی الجوردی :به کوشش؛ ون اخبار الرضایع؛ بن علی بن بابویه محمد، صدوق .12
 ق. ۱3۹۰، للمطبوعات یمؤسسة اْلعلم: بیروت، 2 چ؛ ر القرآنیتفس یزان فیالم؛ محمدحسین، طباطبایی .13
 ش. ۱3۷2، ناصر خسرو: تهران؛ ر القرآنیتفس یان فیمجمع الب؛ فضل بن حسنی، طبرس .14
 .ق ۱4۱2، دار المعرفة: روتیب؛ میر القرآن الکر یالتفس یف الجواهری؛ بن جوهر یطنطاو .15
 ق. ۱4۱3، سالمیالنشر االمؤسسه : قم؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ محمد بن حسن، طوسی .16
 ۱356ی، ب العربدارالکت: جایب، نیم حسیعبدالرحی، حافظ عراق :به کوشش؛ نیء علوم دایاح؛ محمدی، غزال .17
 .ش
 ق. 1430، مولی: تهران؛ ریالکبر یالتفس؛ محمد بن عمر، فخررازی .18
 ش. ۱348، لیانتشارات ن: تهران، محمود بهزاد: ترجمه؛ سرگذشت زمین؛ ژرژ، گاموف .19
 .ق ۱362، ةسالمیالدارالکتب ا: تهرانی، دجواد علویس :به کوشش؛ بحار االنوار؛ محمدباقری، مجلس .20
 ق. ۱42۹، التمهید: قم؛ التمهید فی علوم القرآن؛ محمدهادی، معرفت .21
 ق. ۱4۱8، ةیة للعلوم اإلسالمیالجامعة الرضو: مشهد؛ التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب ____________؛ .22
 ش. ۱38۱، موسسه انتشاراتی التمهید: قم؛ آموزش علوم قرآنی____________؛  .23
 .ش ۱38۷، دیالتمهموسسه انتشاراتی : قم؛ الجامع یر االثر یتفسال ____________؛ .24
 .«الف»ش ۱3۷۹، التمهیدموسسه انتشاراتی : قم؛ نار مفستفسیر و  ____________؛ .25
 ش. ۱3۷3 ،۱۱-۹صفحات ،شماره اول، سال سوم، میراث جاویدان؛ «فسیرعلم ت» ____________؛ .26
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شماره ، اندیشه حوزه؛ «قرآن و حدیث قدی بر تفسیرهای روشنفکرانه ازن»____________؛  .27
 .«ب» ش.۱3۷۹ ،22-2۰صفحات،25
 .ش ۱3۷4، ةیدارالکتب االسالم: تهران؛ تفسیر نمونه؛ ناصری، رازیمکارم ش .28
 ش. ۱382، زرین: تهران؛ فرهنگ معین؛ محمد، نمعی .29
 ش. ۱3۹3، اسوه: تهران، 2چ؛ پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن؛ ولی الله، پورفرنقی .30
: تهران، داعی گیالنیخرمحمدتقی ف: ترجمه؛ سیر القرآن و هو الهدی و الفرقانتف؛ سیداحمد خان، هندی .31

 تا.بی، چاپخانه آفتاب
32. Oxford English Dictionary Online; Oxford: Oxford University Press, 2015, Available 
athttp:/ / www.oxforddictionaries.com/ definition/ english/ science 

 
 


