
 

                                                                              

   
 

   قرآناى در تفسير  رشته ميان شناسى مطالعات روش
 

  ∗ ى اصفهانىيدكتر محمدعلى رضا
  

  چكيده
 به ويژه در يك كهشود  هاى متنوعى استفاده مى  از شيوه،در مطالعات قرآنى

 به ،در اين نوشتار. مورد آزمون قرار گرفته است جديدى هاى  با شيوه،قرن اخير
 قرآن علوم طبيعى يا انسانى و تفسير ي اى در حوزه رشته روش مطالعات ميان

مورد بررسى قرار را هاى اين روش   فرآيند، مبانى و آسيبچنين هم. ازيمردپ مى
   . آورد نيز خواهيمهايى   براى هر كدام مثالاده،د
 اى رشته يان م-4  مطالعات قرآنى -3 روش تحقيق  -2  قرآن -1 :ي كليديها واژه

  

  مسألهطرح . 1
 و گاه بـرون     ،قرآن به   قرآن درون متنى مثل تفسير      روش تحقيق در مطالعات قرآنى گاه     

ها از ديرباز در كتب تفسيرى       هاى اين روش    ريشه .اى است  رشته  و گاه تطبيقى و ميان     ،متنى
روش تحقيـق   .  در قـرن اخيـر مطـرح شـده اسـت           ،منـد  نظـام  ولى به صـورت      ،وجود داشته 

 گـاه بـه توليـد علـم         ،هاى قرآنى شده   اى موجب رشد و بالندگى در حوزه پژوهش        رشته ميان
از اين رو بررسى فرآيند، مبانى و       . پردازد هاى اين مباحث مى    شود و گاه به چالش     منتهى مى 

  .رخوردار استاى ب اى از اهميت ويژه هاى مطالعات ميان رشته آسيب
  

  پيشينه. 2
 و علوم تجربى اسـت كـه   قرآنتطبيقي بين هاى تحقيقات قرآنى، مطالعات     يكى از حوزه  

 و برخـى صـاحب نظـران و متخصـصان علـوم طبيعـى و                قرآناز ديرباز مورد توجه مفسران      
  1.انسانى بوده است

  خ ـشي .ا يافتـى سينوعلـتوان در آثار ب اى را مى هـرشت هاى تفسير ميان هـين نمونـنخست
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  ي در آيه» عرش «ي ، فيلسوف و پزشك مشهور ايرانى واژه    )ق428 - 370(يس ابن سينا    يالر
فلك نهـم هيئـت     (را به فلك االفالك     ) 17/حاقه(» ويحملُ عرْش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانيةٌ     «

  عطـارد، ،قمـر، خورشـيد، زهـره   (گانه را به افالك هشت گانه       هشت» مالئكه«و  ) بطلميوسى
  .)426 :ص، 2، ج4 و124 :ص، 2(تفسير نموده است ) زحل، مشترى، مريخ و فلك ثوابت

، برخـى مطالـب علمـى را بـا          )مفاتيح الغيب  (تفسير كبير در  نيز  )  ق 606 .م(فخر رازى   
اسـتدالل  ) 22/بقـره (» الَّذى جعلَ لَكُم الْأَرض فرَاشاً    «يه  آاو با   .  تطبيق كرده است   قرآنيات  آ

 سوره بقـره، فلكيـات   164 وى در ذيل آيه .)94 : ص،2، ج 5(كند كه زمين ساكن است    مى
قديم و آراى بطلميوس و قدماى هند و چين و بابل و مصر و روم و شام را مورد بررسى قرار                     

 .دهد مى
دات ، در برخى از مجل    بحاراالنوار، صاحب كتاب    ) ق 1111 .م(عالمه محمد باقر مجلسى     

ه اختـ دپرتفـسير علمـى     به  ها آورده و در موارد متعددى         آسمان ي  دربارهاين كتاب، مطالبى    
 :گويد  بقره مىي  سوره29 ي است؛ از جمله در مورد آيه

هـا،   است و هفت گانه بودن آسـمان      ] سماء[بدل يا تفسير    ]  در آيه شريفه  [سبع سموات   
 ندارد؛ زيرا آسمان هـشتم      -وم ثابت شده است      كه در علم نج    -ها   گانه بودن آن   منافاتى با نه  

 .)5: ص، 57، ج 13( تعبير شده است نهم در زبان دينى، به كرسى و عرشو 
 به صورت گسترده، به     ؛تفسير الجواهر فى تفسير القرآن    ، صاحب   ). م 1862 .م(طنطاوى  

.  ناميدقرآنتوان اوج استفاده از علوم در تفسير   را مى  ويتفسير  . تفسير علمي پرداخته است   
 استفاده كرده است؛ از جمله، علم احـضار ارواح را از  قرآن، از علوم مختلف در تفسير      بارهااو  

وى در هـر مبحـث      . اسـتخراج كـرده اسـت     ) 67-72/بقـره (اسرائيل   آيات مربوط به گاو بنى    
 -89: صـص  ،1، ج 10( آورد خـود مـي   الى تفـسير      بسيارى از علوم جديد را در البه       ،تفسيرى

84.( 
 فى مـا    هيقرآن ال هكشف االسرار النوراني  دكتر محمد بن احمد االسكندرانى، صاحب كتاب        

  و هيتعلق باالجرام السماوي  النبات و  الحيوانات و   و هاالرضي  م 1880چاپ   (هالجواهر المعدني  (
  . پيشگامان تفسير علمى در عصر جديد استنيز از

اقل پنج كتاب در مورد تفسير علمـى        كه حد است  عبدالرزاق نوفل از نويسندگان مصرى      
االسـالم و العلـم     ،  العلـم الحـديث    اهللا و ،   و العلم الحـديث    قرآنال: نوشته است با عناوين ذيل    

  ...العلم بين الدين و، الحديث

بـا روش علمـى تطبيقـى مخالفـت         ) ره(ىيالبته برخى صاحب نظران مثل عالمه طباطبا      
انّ ذلك  «ما أورده على مسالك السلف من المفسرين        انما الكالم فى أنّ     «: نويسند كرده و مى  

 بـا   7 - 8:صـص ،  1، ج   9(» وارد بعينه على طريقتهم فـى التفـسير       » ليس بتفسير  تطبيقاً و 
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انـد كـه تفـسير نيـست،         آن اشكالى كه بر روش تفسير علماى گذشته وارد كرده         « ؛)تلخيص

 .»، بر ايشان نيز وارد است)همان اشكال(بلكه تطبيق است 
ها كمـك    ، از علوم تجربى و نتايج آن      قرآنبته خود عالمه نيز، در تفسير بعضى از آيات          ال
و  «؛)30/انبياء(؛  »ء حي  وجعلْنَا منَ الْماء كُلَّ شَي     «ي   شريفه ي  ه در ذيل آيه   ك  گيرد؛ چنان  مى

املى منظور اين است كه آب، دخالـت كـ         «فرمايد ، مى »حيات هر چيزى را از آب قرار داديم       
 ارتباط حيـات بـا آب واضـح     هاى علمى جديد،   و در بحث  ... اى دارد  در وجود هر موجود زنده    

 .)30/انبياء (»شده است
عونَ      «ي  شـريفه ي ايشان در ذيل آيـه     وسـا لَم د وإِنـَّ ا بِأَيـ نَاهـنَيب ماءالـس47/ذاريـات (» و (

 علوم رياضى، امـروزه بـه ايـن         طور كه   خلقت آسمان است؛ همان    ي  مراد، توسعه «د  فرماي مى
 .)382: ص، 18، ج 9 (» نظر دارندمسأله

اين دو نوع برخورد عالمه و ديگر صاحب نظران با تفسير علمى بدين جهـت اسـت كـه                   
هاى  ، تطبيق نظريه  قرآن علوم از    ي  استخراج همه :  مثل ،تفسير علمى، چند نوع مختلف دارد     

رو، عالمه    ندارند؛ از اين   يكه همگى حكم واحد    ،قرآن، استخدام علوم در فهم      قرآنعلمى بر   
   .شود الن به تفصيل در تفسير علمى محسوب مىيدر شمار قا

 علوم از ظـواهر     ي   كه روش تفسير علمى اگر به صورت استخراج همه         نمود يادآورى   بايد
و اگـر بـه      .)378: ص،  6( چـون مبنـاى آن مخـدوش اسـت           ، باشد، معتبر نخواهد بود    قرآن

 قـرآن هـاى علمـى بـر         منتهى به تحميل نظريه    چه  چنان ، باشد قرآن علوم بر    صورت تطبيق 
 ي  ولـى اگـر صـرف مقايـسه       . نوعى تفـسير بـه رأى اسـت       ) باطل و ممنوع است چون    (شود  

 در يـك موضـوع، مثـل آغـاز و فرجـام             قـرآن هاى دانشمندان علوم تجربى بـا آيـات          ديدگاه
انجامد   مى قرآنتر شدن معناى آيات علمى        بلكه گاهى به روشن    ،آفرينش، باشد مانعى ندارد   
 .)81 :، ص1، ج 8(رساند   را به اثبات مىقرآنو حتى گاهى اعجاز علمى 

 

   اى اى و تك رشته ى به ميان رشتهقرآنتقسيم مطالعات . 3
 تفـسير و    ي  اساس اطالعات و روش موجـود در رشـته          بر  گاه قرآنهاى تحقيق در     روش

 ،از اين نگـاه   .  علمى ي  هاى دو يا چند رشته      اطالعات و روش   اساس  است و گاه بر    قرآنعلوم  
اى تقـسيم    رشـته  اى و ميـان    رشـته   بـه دو شـاخه تـك       قـرآن روش تحقيق در تفسير و علوم       

  .شود مى
   اى روش تحقيق تك رشته. 1. 3

 از اين رو تمام اطالعـات و        ؛ است قرآن تفسير و علوم     ي  جا، رشته  مقصود از رشته در اين    
ن يشود كه طيف نسبتاً وسيعى از اطالعات و قرا         جود در اين رشته را شامل مى      هاى مو  روش
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، قرآن عالوه بر استفاده از آيات       ،گيرد؛ يعنى در اين شيوه      را دربرمى  ىقرآن برون و   ىقرآن درون
شود كه هر كدام روش تحقيق       ن عقلى استفاده مى   يقرا ، مثل روايات تفسيرى   ،ن نقلى ياز قرا 

 . توضيح داده شد،و در مبحث قبلخاص خود را دارد 
 از ايـن رو در يـك        ، ممكن است يك تبارى باشد     ىقرآنل و موضوعات    يبرخى مسا : تذكر

اى را   رشـته   ظرفيـت بررسـى ميـان      اين موضوعات  .گيرد  علمى مورد بررسى قرار مى     ي  رشته
 .يات معاد را از اين دست شمرديل مربوط به جزيشايد بتوان مسا. دنندار

   2اى تحقيق ميان رشتهروش . 2. 3
يـك مـسأله از ديـدگاه دو دانـش مـورد            كـه   است  اين  اى،    ميان رشته  تحقيقمقصود از   

، ندستهـ  چنـد تبـارى      ىقرآنل و موضوعات    يجا كه بسيارى از مسا     بررسى قرار گيرد و از آن     
  .دناى مورد تحقيق و مطالعه قرار گير رشته الزم است كه به صورت ميان

هـاى   اى منافـاتى بـا اسـتفاده از روش         رشـته  طالعات و تحقيقات ميـان    البته استفاده از م   
هـا در تحقيقـات       و تطبيقى ندارد، بلكـه گـاهى اسـتفاده از آن           ىقرآنمختلف مطالعات برون    

  .اى ضرورى است رشته ميان
گرايـى   اى كثرت  رشته مطالعات ميان « :اند گونه تعريف كرده   اى را اين   رشته مطالعات ميان 

اى واحـد    ها در تحليـل مـسأله      ثر بين گستره  ؤ مبتنى بر گفت و گو و چالش م        شناختى روش
هـاى   ثر بـين رهيافـت  ؤبه ديگر سخن، شناخت يك پديدار در پرتـو گفـت و گـوى مـ            . است
 .)334: ص، 12(» هاى مختلف است دانش

 :اى پاى بند اصول زير است رشته محقق در مطالعه ميان
 ؛دار باشندديگران نيز شايد از حقيقت برخور. 1
 ،دلى و در عين حال، نقادانه شنيد سخن ديگران را بايد با هم. 2
 ،ها، مجالى براى چالش بين رويكردهاست چالش بين ديدگاه. 3
همان، ( تطبيقى بهره جست     ي  هاى مطالعه  توان از روش   ها، مى  در چالش بين رهيافت   . 4
337(. 

 ي  از جهـت برنامـه    )  واحـد  ي  هـاى نـاظر بـه مـسأله        تنوع روش (= گرايى روشمند    كثرت
  :پژوهشى دو گونه است

  مكانيكىي  كثرت گرايى مبتنى بر برنامه.3. 3

كند، اما هـر يـك از آرا را           محقق آراى مختلف را از علوم گوناگون اخذ مى         ،در اين روش  
اي از     گـستره  اين رويكـرد  . دهد  پيشين، در نظام معرفتى معينى جاى مى       ي  با طرح و برنامه   

 شـاخه و بـرگ    ي  بـه مثابـه   چون تنه و سومى را       را هم ي ديگر   ا  حفره ،ن ريشه نا چو  را معارف
شـناختى، از   در ايـن برنامـه، محقـق بـا دورى از حـصرگرايى روش           . دهـد  نظام خود قرار مى   
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ورزد،  شود و نسبت به هيچ ديدگاهى، اعـراض و انكـار نمـى             مند مى  هاى مختلف بهره   ديدگاه

هاى مختلف    برخى افراد اقبال مالصدرا به دانش      ،براى مثال  .دانجام اين روش به جمع آرا مى     
ين مـدل تحليـل     همـ اسـاس     بـر  ،ل مبدأ و معـاد    ي مسا را در )  و عرفان  قرآنفلسفه، تفسير   (

  .)332: ص، 12(اند  كرده
اى را روش مطالعــات تطبيقــى  رشــته  مطالعــات ميــاني بهتــر اســت ايــن شــيوه: تــذكر

گونه   همين ، تفسير علمى  ي   در حوزه  ،هاى گذشته  د در دهه  اى بناميم كه برخى افرا     رشته بين
گاهى ايـن   هر چند   اند    تطبيق كرده  قرآن يعنى مطالب علوم جديد را بر آيات         ؛اند عمل كرده 

 از اين رو اين شـيوه گـاهى       .خوانى با ظاهر آيات بوده است      تطبيق بدون رعايت ضوابط و هم     
 ناميـده و مـردود      »تطبيق«ى آن را    ي طباطبا به تفسير به رأى نيز منتهى شده است و عالمه         

  .)7-8 :ص، ص1، ج 9(شمرده است 
  ديناميكىي گرايى مبتنى بر برنامه  كثرت.4. 3

د كـه در    نمايـ  آراى مختلف به طريقى پويا، تصرّف و تركيب مى        در   محقق   ،ر اين شيوه  د
 پژوهـشى   هـاى  گرايـى در ايـن معنـى، برنامـه         كثـرت . تر برسـد    به ديدگاهى ژرف   ،اين ميان 

. سـت  ا ها ثر بين ديدگاه  ؤها، چالش يا گفت و گوى م        يكى از كارآمدترين روش    .مختلفى دارد 
اى  رشـته  گرايـى ديـالكتيكى و يـا مطالعـه ميـان           اى را كثـرت    به همين دليل، چنين مطالعه    

 .ناميم مى
انگـارد و خـود را       هاى ديگر را مردود و پوچ و بى ثمر نمـى           محقق در اين روشن، ديدگاه    

هـا را روش   داند و طريق مواجهه بـا آن  ها مى  جدى و با برنامه نسبت به آن   ي  حتاج مواجهه م
 -233: صـص ،  12(گردد    هنر شنيدن، اثربخش مى    ي  وسيله هنامد كه ب   ثر مى ؤگفت و گوى م   

232(. 
  

 ها قلمرو و محدويت. 4
 چنـد   ي   مـسأله  .باشـد  3اى است كـه چنـد تبـارى        رشته اى نيازمند مطالعات ميان    مسأله

همـان،  (تبارى به دليل كثيراالضالع و ذوبطون بودن، ريشه در علوم مختلـف دوانـده اسـت                 
 مطالعـات و تحقيقـات      ي  ل و موضوعاتى كـه يـك تبـارى اسـت شـيوه            ي پس در مسا   .)235
  .اى كاربرد ندارد رشته ميان
 عوامـل جامعـه   و  اى اسـت كـه عوامـل مختلـف دارد            پديـده » خودكـشى  «،راى مثـال  ب

 در كـه  ؛ چنـان ثر اسـت ؤگيرى از آن م از جمله مطالب دينى در پيش... رهنگى و   شناختى، ف 
  .)195/بقره(» والَ تُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةِ«:  آمده استقرآن
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. اى هـستيم  رشـته   چند تبارى، محتاج مطالعه ميـان ي پس براى تبيين دقيق اين مسأله    

هـا    است كه تبيين دقيـق آن      ىقرآنهاى   كردهاى آموزه و كار » كاركردهاى دين «مثال ديگر،   
 ديـن،   ي  شناسـى، تـاريخ و تمـدن، فلـسفه         شناسى، جامعـه   چون روان  هايى هم  شدانمحتاج  

، 12( اسـت  پـذير   تحليـل نيـز طور كه با ابزارهاى تجربى و تحليلى،   همان ؛است... هيات و   اال
 .)236 - 235: صص

 بسيار مورد توجه انديشمندان قرار      ،قرآنر مورد   اى د  رشته  مطالعات ميان  ،در عصر حاضر  
 .ثر استؤچند مورد مفيد و م  چرا كه در4،گرفته است

 ؛ قرآنتفسير آيات علمى و تبيين موضوعات علمى . 1
  ؛ويژه علوم انسانى هجهت دهى به مبانى علوم ب. 2
  ؛رفع توهم تعارض علم و دين. 3
 ؛ ىقرآنهاى علمى  پردازى نظريه. 4
شناسى ديـن شـكل      شناسى دين و جامعه    طور كه امروزه روان    يد علم جديد؛ همان   تول. 5

  .گرفته است
هاى مختلف علوم بشرى شكل گرفتـه         در حوزه  ىقرآناى   رشته طالعات و تحقيقات ميان   م
 : توان به موارد زير اشاره كرد  ميجملهآن از كه است 

 و قـرآن  ،)شناسى كيهان(نجوم  و قرآن و بهداشت،  قرآن علوم طبيعى، مثل     ي   حوزه )اول
   ؛... علوم پزشكى و

 و  قـرآن  و علـوم تربيتـى،       قـرآن شناسـى،     و روان  قـرآن  علوم انسانى، مثل     ي   حوزه )ومد
 ؛... و هنر وقرآن و حقوق، قرآن و سياست، قرآن و اقتصاد، قرآنشناسى،  جامعه

  ؛... و ياضيات و رقرآن كالم و  وقرآن و فلسفه، قرآن مثل ، علوم عقلىي  حوزه)سوم
   .... و عرفان وقرآن علوم شهودى، مثل ي  حوزه)چهارم

 

 اى رشته مبانى مباحث ميان. 5
هاى خاص خود را دارد كه در         مطالعاتى و تحقيقاتى، مبانى و قواعد و آسيب        ي  اين شيوه 

 :كنيم ها اشاره مى ترين آن جا به مهم اين
 جواز و حجيت تفسير علمى. 1. 5

 نيازمند داليل ،دهد  مطالب را به خدا نسبت مى،اتي، در تفسير آ   قرآنسر  جا كه مف   از آن 
عليه الـسالم و      و روايات معصومين   قرآنن قطعى و علمى است كه گاهى از آيات ديگر           يو قرا 
 ،باشـند آور  هاى علوم نيـز هـر گـاه قطعـى يـا اطمينـان        يافته.شود هاى عقلى اخذ مى   برهان

هـا جـايز     با آنقرآنتفسير در اين صورت د و نر آيات قرار گير    فهم و تفسي   ي  ند قرينه نتوا مى
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 چنـين تفـسيرى معتبـر و        ،جا كه حجيت علم قطعى ذاتى است       از آن به عبارت ديگر،    . است

  .حجت است
آور در علـوم طبيعـى و      كه هرچنـد مطالـب قطعـى و اطمينـان          شوديادآورى  است  الزم  

 در مـورد مطالـب      ، در ادامـه   .زنـد   زيان نمى  اين مدعا  اين مطلب به اصل      ،انسانى اندك است  
  .هاى علمى نيز سخن خواهيم گفت ظنى و نظريه
 قـرآن قـديمي   السالم و تفاسير     عليه  هاى تفسير علمى را در احاديث اهل بيت        سرچشمه

شناسى، طبى، اقتصادى، حكـومتى       روايات كيهان  .)292 - 346: صص،  6 (توان يافت   نيز مي 
 اين روايات  . هرچند نيازمند پااليش است    ، اسالمى فراوان وجود دارد    در ميراث ... و سياسى و  

السالم را در ايـن مـورد نـشان          عليه   معصومين ي   متصل به سيره   ي   مستمره ي  جمله سيره از  
مباحث علمى به طرح ، ىقرآندر بسيارى از آيات و دليلي بر اين مدعاست كه ايشان دهد  مى
 .ندا ختها ردپ

 رد غير علمى در تفسير آياتممنوعيت كارب. 2 .5

 كشف معـانى و مقاصـد آيـات و          ،قرآنتفسير  مراد از   است، كه   اين  يكى از مبانى تفسير     
هـدف   قـرآن  بيان مراد استعمالى و جـدى خـدا در آيـات             ، به عبارت ديگر   ؛ها است  بيان آن 

ليلـى   ولـى از هـر قرينـه و د         ،اين كشف و بيان نياز به دليل و قرينه دارد         . استاصلي مفسر   
پـذيرد و برخـى از        استفاده كرد، چرا كه برخى را عقل نمى        قرآنتوان براى تفسير آيات      نمى

 .طرف شارع ممنوع شده است
هـر دليـل يقينـى و     .ن در تفـسير ارزيـابى شـود   ياز اين رو الزم است اعتبار داليل و قرا   

اگـر دليـل و      بنـابراين    .)21: ص،  3، ج   14( ذاتى اسـت      قطع آور است و حجيت    علمى، قطع 
 .اساس آن جايز است  برقرآناى وجود داشت، تفسير   يقينى براى تفسير آيهي قرينه

 برخى از مطالب    ،آور نيست   قطع بوده،هاى علمى    هرچند اكثر مطالب علوم تجربى نظريه     
 پـشتيبانى   ،چون رياضـيات    هم ،علوم تجربى كه به حد بداهت حسى رسيده يا با دليل عقلى           

 آن از   ي   گردى و حركـت زمـين و نيـروى جاذبـه           ،راى مثال  ب .ند يقينى باشد  توا شود، مى  مى
  را بر  قرآنتوان آيات    پس مى . مواردى است كه در عصر ما به حد بداهت حسى رسيده است           

 .ها تفسيركرد اساس آن
   و علومقرآنگستره و قلمرو . 3 .5

و ) قـرآن علـوم در    يـات   ي جز ي  وجـود همـه   (توان از سه ديدگاه حداكثرى       جا مى  در اين 
طرف يك   چرا كه از     ؛و ديدگاه اعتدالى ياد كرد    ) قرآننفى مطالب علمى از     (ديدگاه حداقلى   

اند  استفاده كرده ) 89/نحل(» ء ونَزَّلْنَا علَيك الْكتَاب تبياناً لكُلِّ شَي     «از ظاهر برخى آيات مثل      
  برخـى دانـشمندان و مفـسران بـر         ولى.  وجود دارد  قرآنيات علوم بشرى در     ي جز ي  كه همه 



122 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
اند كه مقصود از آيه آن اسـت كـه كليـات             بيان كرده ) عقلى(ن لُبى   ياساس آيات ديگر و قرا    

 . وجود داردقرآنمطالب مربوط به هدايت بشر در ظواهر 
انـد و از     ارتباط با مباحث علمـى دانـسته        را كتاب آخرت و بى     قرآن برخى   ،از طرف ديگر  

نبايد انتظار داشته باشـيم     كه بر اساس آن     يدگاه اعتدالى را طرح كرد      توان د   مى ،طرف سوم 
 خطـوط كلـى را در راسـتاى         قرآن بلكه   ؛داستخراج شون  قرآنيات علوم بشرى از     ي جز ي  همه

 اشـارات زيـادى بـه علـوم         ، در همـين راسـتا     ، امـا  هدايت بشر به سوى خدا بيان كرده است       
 5.طبيعى، انسانى، عقلى و عرفانى دارد

 به ويژه علـوم     ،دهى به علوم بشرى    تواند در جهت    خطوط اساسى و اشارات علمى مى      اين
  6.جا كه به توليد علم جديد منتهى گردد  كامالً مؤثر شود، تا آن،انسانى

مثـل علـوم تربيتـى،    (علـوم انـسانى   چـه     آن با   قرآنكه هدف هدايتى    كرد  يادآورى  بايد  
 و علـوم    قـرآن ميـان    از ايـن رو      ؛گره خورده اسـت   دهد    ار آنان قرار مي   يدر اخت  )... سياسى و 

 مثـل   ،برخى علـوم   و   قرآنحالي كه اين تعامل در ميان       رد، در   وجود دا تعامل زيادى   انساني  
 .تر است علوم طبيعى، كم

   سازگارانه دارندي  و علم، رابطهقرآن . 4 .5
 . و علوم تجربى چند فرض قابل تصور استقرآن ي در مورد رابطه

   قرآن  جدايى مطلق علم و      اى ندارد    رابطه              
    و علمقرآن 

   قرآنرابطه ناسازگارانه دارند      تعارض علم و                     
  رابطه دارند             

  قرآنرابطه سازگارانه دارند     تعامل علم و                                             
  )همسو انگارى                                                              (        

بار بـه كـار رفـتن       صد   يش از هفت  بو  در اين كتاب    تشويق به علم    ها مورد     ي ده   مشاهده
دي بـاقي   ديـ ر، ت قـرآن ي    در بـيش از هـزار آيـه        علم در آن و اشاره به علـوم تجربـى            ي  ماده
  .م باطل استكه فرض اول و دوگذارد  نمي

ـ وجـود    قرآن در   يعلم ستيز اي بر     تنها نشانه   نهبنابراين   داليـل فراوانـي بـر     بلكـه  دارد،ن
  .پذيري اين كتاب آسماني در دست است علم

  و علم وجود نداردقرآنتعارض واقعى بين . 5. 5

هـا    ظـاهرى بـين آن     ي وجود نـدارد و اگـر تعارضـ        قرآنتعارض واقعى بين علوم و آيات       
 يكـى از دو     ،به عبارت ديگـر، در مـوارد تعـارض         .شود ود با اندك تأملى برطرف مى     پديدار ش 

 :احتمال وجود دارد
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   ؛خطا در مقدمات علم تجربى. يك
 . قرآنخطا در فهم داللت آيه . ود

 .هاى منطقـى و معقـول باشـيم         بايد به دنبال راه حل     ،بنابراين در هنگام تعارض ظاهرى    
شناسى در مورد    هاى كيهان  با يافته ) 29/بقره(» سبع سموات  «ىقرآن ي   اگر گزاره  ،براى مثال 

البتـه  (توان توهم تعـارض را حـل كـرد           ، به چند صورت مى    بيفتدوجود يك آسمان معارض     
  ): مفيدتر باشدقرآنكارها در برخى آيات  ممكن است هر كدام از اين راه

از دد كثرت باشـد و منظـور         بلكه ع  ،اشدبعدد حقيقى ن  » سبع «ي   ممكن است واژه   )الف
بـه معنـاى    نـه   » سـموات  «ي   واژه چنين ممكن است    هم. باشد... تعداد زيادى كهكشان و   آن  

) 22/بقره(» وأَنْزَلَ منَ الْسماء ماء   « مثل آيه    ؛ بلكه به معناى جو زمين باشد      ،جايگاه ستارگان 
  ....و

 يعنـى مقـصود از      ؛وت باشـد   و زبان علم در ايـن مـورد متفـا          قرآن ممكن است زبان     )ب
 آسـمان   ،قـرآن در  » سماء«شناسى، جايگاه ستارگان و سيارات و منظور از          آسمان در كيهان  

» يدبرُ الْأَمرَ منَ السماء إِلَى الْأَرضِ«ذيل آيه ) ره(ىيطور كه عالمه طباطبا  همان؛معنوى باشد 
 .)327: ص، 19 و ج 247 :، ص16، ج 9(احتمال دادند ) 5/سجده(

 است كه هنوز علوم     ىقرآن هفت آسمان يك حقيقت      ي   ممكن است گفته شود مسأله     )ج
.  آسـمان اول اسـت     انـد   هـا كـه كـشف شـده         كهكشان ي  اند و همه   تجربى آن را كشف نكرده    

 علوم تجربى مطرح كنيم و  ي   در صحنه  ىقرآنپردازى   توان آن را به صورت نظريه      بنابراين مى 
 .ن باشيمبه دنبال شواهد تجربى آ

 )نه بيان مطالب علوم( هدايت به سوى خداست قرآنهدف اساسى . 6 .5
 در آيات متعددى به اهداف خود اشاره كرده است و بـاالترين هـدف خـود را          كريم قرآن

  ،2/بقـره (ها به سوى نـور معرفـى كـرده اسـت             ها از ظلمت   هدايت مردم و خارج ساختن آن     
 .)57/ و يونس203/اعراف
» تَابإِلَى           الر ك هِمبإِلَى النُّورِ بِإِذْنِ ر اتنَ الظُّلُمم النَّاس تُخْرِجل كإِلَي زِيزِ      أَنزَلْنَاهالْع رَاطص 

يدمكتابى است كه آن را به سوى تو فـرو فرسـتاديم،            ]  اين[لف، الم، را،    ا«؛  )1/ابراهيم(» الْح
 بـه  ؛ها به سوى نـور بيـرون آورى    تاريكىاز  كه مردم را به رخصت پروردگارشان،        خاطر اين  هب

   .»ستوده]و [ناپذير  شكست) خداى(سوى راه 
چون بشارت، هـشدار، شـفا، رحمـت و عـدالت را نيـز مطـرح                  مقدماتى هم  يالبته اهداف 
 .)57/ و يونس25/ حديد؛1/فرقان(ساخته است 

ان هـستى از    كارو قرآندر گفتمان    .كند  كل نظام هستى را نيز هدفمند معرفى مى        قرآن
  .)156 و 46/بقره(در حركت است همو خدا شروع شده و به سوى 
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 ؛دارد قـرآن در فهم و تفـسير      ثيرات مهمى   أگرى آن ت    و هدايت  قرآنتوجه به هدفمندى    

در صورت وجود چنين پيش فرضي  قرآن يعنى مفسر    ؛دهد  جهت مى  قرآنبه تفسير   را كه   چ
 .كند ها را تفسير مى آنبا اين رويكرد د و نگر گرانه مى  آيات با نگاه هدايتي به همه

 و احكام سياسى و اجتماعى و اقتـصادى آن، همگـى در             قرآن اشارات علمى    ،براى مثال 
 كـه   قرآنبنابراين تفسيرى از آيات     . شود تفسير مى و  راستاى هدايت بشر به سوى خدا معنا        

 .شت منافات داشته باشد اعتبار نخواهد داقرآنگرى و اهداف  با هدايت
  

  اى هاى اجراى مباحث بين رشته شيوه. 6
 .توان به سه صورت تصور كرد اى را مى  بين رشتهپژوهش

 آن  ي   كـه نتيجـه    ،صـورت مقـارن    ه ب قرآن دانشمندان علوم و مفسران      ي بررسى آرا  )الف
 . آرا و تقريب افكار دانشمندان دو حوزه استبتضار

الً بررسى مـشروعيت حكومـت از        و علم خاص، مث    قرآن بررسى يك موضوع از منظر       )ب
ديگر و امكان بررسـى      ها در برابر هم     آن بيان ديدگاه   ي   كه نتيجه  ، و علوم سياسى   قرآنمنظر  
  .اى يك موضوع از دو زاويه است مقارنه
 بررسـى وجـود موجـودات زنـده در          ، براى مثـال   ؛قرآن بررسى يك موضوع علمى در       )ج

 و قـرآن هـاى علمـى     پـردازى  وه بـه نظريـه     كـه گـاهى ايـن شـي        ،قرآنآسمان از منظر آيات     
 .شود مىمنتهي دهى به آن  سازى براى علوم و جهت موضوع
چند  هر ، دوم و سوم است    ي  جا مقصود است، شيوه    اى در اين   بين رشته از پژوهش   چه   آن
 . اول يكى از پيامدهاى اين مباحث خواهد بودي شيوه

  

 اى قواعد اجراى مباحث بين رشته. 7
   فهم آياتي رينهعلوم ق .1 .7

كوشـد بـا     كه مفسر به دنبال فهم معانى آيات و مقاصد خداى متعال است، مـى             جا    نآ زا
چون  استفاده از منابع معتبر كتاب، سنت، عقل و علوم تجربى قطعى و با كمك ابزارهايى هم        

  .به تبيين معانى آيات و مقاصد الهى بپردازد... ادبيات عرب و 
 ي   و هدف هر سوره و مجموعـه       قرآندين و مقاصد نزول     لزوم توجه به هدف      .2 .7

   مورد نظر ي آيات و آيه
  شـامل  قـرآن  هدايت انسان بـه سـوى خداسـت، ولـى معـارف              قرآنهدف اصلى دين و     

  ورات ـول و دستـى، اصـچون اعتقادات، قوانين و احكام شرع مباحث متعددى همهاي  حـوزه
 .است.... علمى و هاى سياسى، اقتصادى، معارف  اخالقى، آموزه
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به مسايل طبيعت دارد كه معموالً در       ) در بيش از هزار آيه    ( كريم اشارات متعددى     قرآن

ل يمسا  و حتى ) و حج  آيات آغازين سوره رعد   : نك(راستاى خداشناسى و معادشناسى است      
را در راسـتاى قـرب انـسان بـه خـدا و سـعادت اخـروى او                ... تربيتى، اقتـصاد و سياسـت و        

  .كند  مىدهى جهت
 و نيز هدف هـر سـوره و         قرآن به هدف اصلى     ، بايد در تفسير آيات    قرآناز اين رو مفسر     

 مـثالً اصـول و      ؛ به صورتى آيات را تفسير كند كه معارض آن هدف نگردد           ،آيات توجه كرده  
ل سياسى و اقتصادى و تربيتى را به صورتى سامان دهد كه انسان را بـه غفلـت      ينظام و مسا  
 . وگرنه تفسير علمى معتبر نخواهد بود؛اد سوق ندهداز خدا و مع

  ها  لزوم توجه به سياق زبانى و فضاى تاريخى آيات و سوره .3 .7
كـه مـورد   ) هـا  يعنى فضاى كلى حاكم بـر آن (اى از آيات  سياق هر آيه يا دسته توجه به   

سير موضـوعى    در تفـ   ،به عبارت ديگر  . دهيم، در امر تفسير، بسيار الزم است        مطالعه قرار مي  
 را بـدون    قـرآن  ي  تـوان يـك جملـه       الزم است به تفسير ترتيبى نيز توجه شود و نمى          ،آيات

تاريخى و زمان و       به فضاى  چنين بايد   هم. توجه به قبل و بعد و هدف كلى سوره تفسير كرد          
را برخى مفـسران    » زكات «ي   واژه ،هاى مكى   در سوره  ،براى مثال . نيز توجه شود  مكان نزول   

 ايـن واژه بـه معنـاى        ،هاى مدنى   اما در سوره   ،)196: ص،  14، ج   16(كنند   معنا مى » اقانف«
هاى مكى بيشتر بيـان   ضاى سورهدليل اين تفاوت آن است كه ف. ماليات خاص اسالمى است   
 فضاى جديد و تشكيل حكومت      سببهاى مدنى به      اما در سوره   ،توحيد و معاد و نبوت است     
 .تر است پررنگ...  ين سياسى، اقتصادى وو جامعه اسالمى، بيان قوان

 نبايد در فهم و تفـسير آيـات علمـى، از سـياق و فـضاى تـاريخى و          قرآنبنابراين مفسر   
  .جغرافيايى آيات غفلت كند

هـاى آيـات      فضاى تاريخى و جغرافيـايى و شـأن نـزول          ايد توجه داشت كه   ب: ذكر مهم ت
هـا الغـاى    توانـد از آن    و مفـسر مـى     شود موجب انحصار معناى آيات در يك مورد خاص نمى        

 .خصوصيت كند
   لزوم استفاده از علوم تجربى معتبر .4 .7

هـاى   كه علوم تجربى در بسيارى از موارد غيرقطعى است، انطبـاق نظريـه             با توجه به اين   
كاربردهاى خـاص خـود را        ؛ با اين حال، اين علوم     علمى با واقعيت براى انسان روشن نيست      

 .ارددر زندگى بشر د
 كروى بودن زمين ،لامثبه عنوان  ؛رسد البته گاهى علوم تجربى به حد بداهت حسى مى 

نمـايى   البته در مورد واقع   (د  نشو رياضيات پشتيبانى مى  كه با    علمى   هاي  يا آن دسته از يافته    
 در مواردى كه .)ها اشاره شد جا به يكى از آن علم، تفسيرهاى متعددى وجود دارد كه در اين     
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ن فهـم و تفـسير      ي بلكه يكى از قرا    ،ها جايز است    با آن  قرآن تجربى قطعى باشد، تفسير      علوم
 .ها صحيح نيست توجهى به آن  كه بىاند آيات

هـاى علمـى اسـت،       و در حـد نظريـه     دارد  ظنـى   حـالتي   اما در مواردى كه علوم تجربى       
. تعال نسبت داد يعنى خداى م، آني  و گوينده قرآن را به    پيش گفته توان مطالب علمى     نمى

شـناختى يـا      روان ي  احتمـال دارد فـالن نظريـه      : توان گفـت    حداكثر مى  ،در اين گونه موارد   
 چنـد  با به ويژه هنگامى كه ، باشدقرآن ي  شناختى يا سياسى يا اقتصادى مقصود آيه       جامعه
  . استترها مشهور  يكى از آنرو به روييم كه رقيب ي نظريه
دو ديـدگاه  ) 47/ذاريات(» السماء بنَينَاها بِأَيد وإِنَّا لَموسعونَو «ي  در مورد آيه ،راى مثال ب

 هيچ كدام به    توان مد نظر داشت كه      را مي شناسى   گسترش جهان و انقباض جهان در كيهان      
توانيم   مى ،ظاهر آيه با ديدگاه نخست سازگار است      اما چون    ؛نشده است  صورت قطعى اثبات  

، 1، ج 8 (كند  را تأييد مي   گسترش جهان    ي  نظريهي مزبور     آيهيم كه   به صورت احتمالى بگوي   
 .)142 -147: صص

  ويژه در تفسير علمىه  ب، جرى و تطبيق در تفسيري لزوم استفاده از قاعده .5 .7
 كه  ندا  در قالب قصص و آياتى داراى شأن نزول خاص بيان شده           قرآن مطالب   بسيارى از 

، در مصاديق جديد هـر عـصر        هزمانى، مكانى و فردى كرد     خصوصيت   يها الغا  توان از آن   مى
 .استفاده كرد

مالك اصلى آيه و الغاى خصوصيات غيـر دخيـل در           و  پس بايد با به دست آوردن هدف        
 آيات را استنباط كنيم و بر مصاديق جديد زمان خويش تطبيق            موجود در هدف، قواعد كلى    

  .كنيم
ــصص   ــن رو ق ــرآناز اي ــب آن ق ــت ( و مطال ــل داس ــشروعيت   مث ــى م ــوط در نف ان ل

  7. و تطبيق آن بر زمان حاضر استقرآنمنبع خوبى براى فهم معارف ) گرايى جنس هم
  

  اى يا تفسير علمى معتبر رشته معيارهاى مباحث ميان . 8
 كريم معيارهاى خاصى دارد     قرآنهاى علمى از      يا استنباط و برداشت    قرآنتفسير علمى   

 از جمله. انجامد تبار شدن تفسير علمى يا تفسير به رأى مىاع ها به بى كه عدم توجه به آن

هايي كه    محتمل دانستن استنباط  و  (استفاده از علوم تجربى قطعى در تفسير آيات         ) الف
 ؛)مستند نيستعلوم قطعى به 

 ؛ شناخت كافى داشته باشد،مفسر از علم تجربى مورد نظر )ب
 . سازگارى داشته باشد،يا آياتبا نص يا ظاهر آيه استنباط شده مطلب علمى ) ج
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ن معتبـر   يمثل استفاده از روش و منابع و قرا       (رعايت معيارها و ضوابط عام تفسير       : تذكر

 .در تفسير علمى نيز الزم است...) واجد صالحيت بودن مفسر و در تفسير و 
  

 اى كاركردهاى مباحث رشته. 9
  كريمقرآن و تفسير روزآمد قرآنفهم بهتر آيات  .1 .9

 كه بـا    اند  بيان كرده ...  شناسى و   پزشكى، كيهان  ي  در زمينه را   مطالبى   قرآنرخى آيات   ب
شود و تفسير بهتـرى      ها فهميده مى    نكات جديدى از آن    ،هاى جديد علمى   توجه به پيشرفت  

 6/منونؤ، م 5/حج(مراحل خلقت انسان     و    صلب و ترائب    اشاره به    مثالً. شود ها ارائه مى   از آن 
 .اند  از مصاديق اين نوع از آيات... و) 38/يس(شناسى  ث كيهانو مباح) 12 و
 هاى نوآمد پاسخ به پرسش .2 .9

 و اسـت هاى جديـد بـشر    گوى پرسش  پاسخ، با نيازها و علوم روز بشر پيوند خورده       قرآن
هاى جديد در علوم مختلف      پرسش. دباش  ابعاد زندگى بشر جارى مى     ي   در همه  قرآنهدايت  

كنـد از آيـات الهـى پاسـخ          مفسر علمى با دقت و رعايت ضوابط، تالش مى        شود و    مطرح مى 
 ي  هـاى زمانـه    پرسـش ...  مثالً سكوالريسم، پلوراليسم و دموكراسـى و      . را بيابد ها   مناسب آن 
جا مفسر علمـى آيـات موافـق و          البته در اين  . ها باشد  گوى آن  تواند پاسخ   مى قرآنماست كه   

 .پردازد ها مى طرفى به استنباط از آن  با بى،مخالف را گردآورى كرده
دهـى بـه مبـانى علـوم انـسانى و            جهـت  (قـرآن هاى علمى    نظريه پردازى  .3 .9

 )سازى براى علوم موضوع
هاى علمى   ىيهنوز به صورت پيشگو   هرچند   وجود دارد كه     قرآنبرخى اشارات علمى در     

هـا   اى مثبتـى بـراى آن      دورنمـ  ،لوم تجربى اثبات يا نفى نشده اسـت       از سوي ع  باقى مانده و    
ـ هاى   توان اين ديدگاه   وجود دارد كه مى    ـ  بـه صـورت حقـايق    ، را در هـر علـم   ىقرآن  و ىقرآن

 . ارائه كردقرآنهاى علمى  نظريه
ا    «شناسى بر اسـاس آيـه         گسترش جهان در كيهان    ي   مسأله ،براى مثال  نَاهـنَيب ماءالـسو

ا  «ها بر اساس آيه   موجودات زنده در آسمان  ي   و مسأله  )47/ذاريات(؛  »بِأَيد وإِنَّا لَموسعونَ   مـو
 .شود مطرح مى) 29/شورى(» بثَّ فيهِما من دابةٍ

... از مبانى و اصول و قوانين سياسـت، اقتـصاد، مـديريت و          نيز   قرآندر بسيارى از آيات     
م انـسانى   ها در نظام سازى و جهت دهـى بـه علـو            توان از آن   مطالبى بيان شده است كه مى     

 اقتصاد بدون ربا را مطـرح      ي  توان نظريه  اساس آيات نفى ربا، مى      بر ،براى مثال . استفاده كرد 
ي  الْعلْـمِ والْجِـسمِ        « طالوت   يجراماكرد و نيز از      طَةً فـسب هادزو از داسـتان    ) 247/بقـره (» و

  .ايط مدير را استنباط كردتوان شر و موارد مشابه مى) 55/يوسف(» إِنِّي حفيظٌ عليم«يوسف 
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 قرآناعجاز علمى  .4 .9

، بشر به طـور عـادى       قرآن كه در عصر نزول      اند  برخى آيات به مطالبى علمى اشاره كرده      
هـا را كـشف      هـا دانـشمندان علـوم تجربـى آن         ها دسترسى نداشته است و بعد از مدت        بدان
 ايـن مـوارد از اعجازهـاى        كـه . .. عمـومى و     ي   مثل زوجيت عام موجودات و جاذبـه       ؛اند كرده

رسـي بـه      از دست  بشر   در اين گونه موارد،    .)148: ص،  1، ج   8(شود    شمرده مى  قرآنعلمى  
ها   به صورت اخبار غيبى از آن      قرآناما   ،ها عاجز بوده است     قبل از كشف آن    چنين اطالعاتي 

با رعايت شرايط   (گونه موارد    دنبال اين  ه بايد ب  قرآنبنابراين مفسر علمى     .پرده برداشته است  
  .باشد) و قواعد
 

 اى رشته موانع و آفات مباحث ميان . 10
 نسبت دادن كـه ظـاهر       قرآن ه، يعنى مطلبى را ب    قرآنهاى علمى به     تحميل نظريه ) الف

 . تفسير به رأى استاين كار همان  .تابد آيه آن را بر نمى

 ،قـرآن العـات علمـى      معتبـر مط   ي   الزم است كه محقق از شيوه      ،براى پرهيز از اين آفت    
 و نـه     قـرآن علوم از   ي جزييات     همهنه استخراج    (قرآنيعنى استخدام علوم در فهم و تفسير        

 را در نظر بگيرد و مطلب مخالف ظاهر         قرآناستفاده كند و ظواهر     ) قرآنها بر    تحميل نظريه 
 ؛ نسبت ندهدقرآنو مطالب علمى غير قطعى را به 

، كـه معمـوالً منتهـى بـه تفـسير           قـرآن ات علـوم از     يـ ي جز ي  دنبال استخراج همه   هب )ب
 ؛شود غيرمعتبر و گاهى تفسير به رأى مى

  كه به تفسير علمـى غيـر     ،ها و آيات    و سوره  قرآنعدم توجه به اهداف اساسى دين و         )ج
 ؛شود معتبر منتهى مى

 كه منتهى به فهـم و تفـسير         ،قرآنغفلت از سياق زبانى و فضاى تاريخى آيات علمى           )د
 ؛گردد  مىقرآنص ناق

مندي از شرايطي كه چنين مفسري بايد واجـد   بهره بدون ، به تفسير علمى   پرداختن )هـ
 . كه نوعى تفسير به رأى است، بدون علم و آگاهىقرآنيعنى تفسير باشد؛ 

  
  گيرى جمع بندى و نتيجه. 11

 شـدن   ن است و به روش    ىقرآنهاى مفيد در مطالعات      اى از شيوه   رشته  تحقيق ميان   روش
چـون    هـم  با اين حال، اين روش نيز     . شود مىمنتهي  زواياى مجمل آيات و توليد علم جديد        

هـا   ها را بـشناسد و از آن  هايى دارد كه الزم است محقق آن     آسيب ،هاى مطالعاتى ديگر   روش
  .برحذر باشد
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  ها يادداشت
1- interdic iplinary study 

 هجامعــدر رشـته دكتــرى تفـسير تطبيقــى   ن بــراى نخـستين بــار در جهــا  . ش1384در سـال   -2
سـير  اپژوهان بـه بررسـى تطبيقـى تف        دانشدر اين رشته،    راه اندازى شد كه      ه العالمي )ص(المصطفى

  .پردازند شيعه و سنى مى
3- multipleorigens 

برخى مراكز مثل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنـگ و انديـشه اسـالمى، پژوهـشگاه                  -4
گـروه  ( كـريم المهـدى   قـرآن  حوزه و دانشگاه، مركز تحقيقات   ىقرآنهاى   ى، بنياد پژوهش  علوم انسان 

المعهد الفكر االسالمى در مورد مباحـث   داخل ايران و رابطه العالم االسالمى عربستان و)  و علم  قرآن
و  قـرآن ، اخيراً رشته دكترى     )ص( المصطفى هكنند و در جامع     و علوم، فعاليت مى    قرآناى   بين رشته 

  .راه اندازى شده است...) علوم تربيتى، اقتصاد، مديريت، حقوق، نجوم و(هاى مختلف  علوم با گرايش
 :، ص3(اند  هدانست مورد 1322عى و انسان را  ينظران تعداد آيات مربوط به علوم طب       برخى صاحب  -5

289(. 
 ولـى فـى الجملـه       ؛نـيم جا در مورد امكان دينى و معانى آن بحـث ك           خواهيم در اين   البته ما نمى   -6

 با سياست سكوالر و اقتصاد بدون ربا متفـاوت  قرآنروشن است كه سياست و اقتصاد مبتنى بر آيات      
 .  مكتب و نظام اقتصادى اسالم غير از اقتصاد غير دينى است، و به عبارت ديگر؛است

گيرى از   ارد بطن  از مو  ،به صورت فوق  ) 110: ، ص 1، ج 11(اجراى قاعده جرى    آيا  كه   در مورد اين   -7
چـون آيـت اهللا      اختالف وجود دارد و برخى بزرگان معاصـر هـم          نآيات هست يا نه، بين صاحب نظرا      

اين جا اصل     ولى ما در اين    .)29 - 31: صص،  1، ج   15(نامند    مى قرآن اين مورد را بطن      )ره(معرفت  
جـا   توان در ايـن     مى چنين  مه.  است )ع(اى متخذ از روايات اهل بيت       كه قاعده  مسأله را در نظر داريم    

 .»العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص المورد«النزول اشاره كرد كه   مشهور در اسبابي به قاعده
  

  منابع
 . دارااليمان:، شرح سيد محمد حسين شيرازى، قم االصولهكفاي، )ق1406(آخوند خراسانى، . 1

  .، چاپ هندرسائل، ) م1908(ابن سينا، شيخ الرئيس ابوعلى، . 2

  .ه چاپ دارالمعرف:، بيروتقرآنالعلوم فى ال، )بى تا(لحبال، ا. 3

 . دارالكتب الحديث، چاپ دوم:قاهره، التفسير و المفسرون، )م1976(ذهبى، محمد حسين، . 4

 .ه دار الكتب العلمي:، بيروت)مفاتيح الغيب(تفسير كبير ، )ق1411(رازى، فخرالدين، . 5

 . انتشارات اسوه:، قمقرآندرآمدى بر تفسير علمى ، )1375(رضائى اصفهانى، محمد على، . 6



130 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
، قرآنهاى تفسير    ها و گرايش   روش) 2 (قرآنمنطق تفسير   ،  )1385(رضايى اصفهانى، محمدعلى،    . 7
 . نشر مركز جهانى علوم اسالمى:قم

 انتـشارات كتـاب     :، رشـت  قـرآن پژوهشى در اعجاز علمـى      ،  )1380(رضايى اصفهانى، محمدعلى،    . 8
 .مبين

 مؤسـسة مطبوعـاتى     :، قـم  قـرآن الميزان في تفسير ال   ،  )ق1393(ى، عالمه محمدحسين،    يطباطبا. 9
 .ناسماعيليا

 . دار الفكر:هرقاه، قرآنالجواهر فى تفسير ال، ) ق1425(طنطاوى جوهرى،  .10

، تحقيـق سـيد هاشـم رسـولى محالتـى،           تفسير العياشى ،  )ق1380(عياشى، محمد بن مسعود،     . 11
 .خانه علميه چاپ:تهران

 دانـشگاه علـوم     :، مـشهد  شناسى مطالعـات دينـى     روش،  )1380(قراملكى، احد،   فرامرز  . 12
  .اسالمى رضوى

، بحاراالنوار الجامعـة لـدرراخبار االئمـة االطهـار علـيهم الـسالم            ،  )ق1404(مجلسي، محمدباقر،   . 13
 . مؤسسة الوفاء:بيروت

 .ه انتشارات المعارف االسالمي:، تهراناصول الفقه، )1368(مظفر، محمدرضا، . 14

 .سسة التمهيدؤ م:، قمالتفسير االثرى الجامع، )1383(معرفت، محمدهادى، . 15

 . دارالكتب االسالميه:، تهرانتفسير نمونه، )1378(مكارم شيرازى، ناصر، . 16
 


