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  ١٣٩۶  پاییز ـ زمستان،٢۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  قرآنی علم اتیآی شناس گونه

  ها آن ازی علمی ها گزاره استنباطی مبان و
    ١یطهرانی مظاهر بهاره  
    ٢پور ییمصال عباس  
    ٣یزدیای مهد  

  دهکیچ
 وی عـیطب یهـا دهیپد ازی مختلف انواع به میکر قرآن اتیآ از درصد ده از شیب در
 شـناخت به ژهیو اهتمام لزوم ،امر نیا. است شده اشارهها   آنیها یژگیو ازی برخ
ی علمـ برداشت و استنباطی مبان زین وها  آن یها گونه و انواع قرآن،ی علم یها هیآ
 کـه شـود یمـ مالحظـه میکـر قـرآن اتیآی بررس با. دهد یم نشان را اتیآ نیا از

 آمـدهی متفـاوت یهـا سبک در و مختلف یها گونه به ،یعیطب یها دهیپد به اشاره
ی عیطب یها دهیپد انیب به صراحت به متعال خداوند ،یعلم اتیآی برخ در. است

  .دیــنما یمــ دعــوتهــا   آندری ورز شهیــاند و مــشاهده بــه را هــا انــسان و پرداختــه
                                                                 

 ٣١/۴/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٢/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
ـــشجو. ١ ـــری دان ـــومی دکت ـــرآن عل ـــد و ق ـــشگاه ثیح ـــذاهب دان ـــالم م ـــنو( یاس ـــسئول ۀسندی ) م

(bahareh_mazaheri@yahoo.com).  
  . (amusallai@isu.ac.ir)صادق امام گاهدانش اریدانش. ٢
  . (dr.mahdi.izadi@gmail.com)صادق امام دانشگاهاستاد . ٣
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 حیصر ریغ یاشارات گوناگون، یها وهیش و ها سبک به زین متعدد یاتیآ در مقابل در
 روش بـا کـه پـژوهش نیـا یهـا افتـهی. اسـت شدهی عیطب یها دهیپد ازی انواع به

 آن ازی حـاک اسـت، شـده نجـامای ا کتابخانه منابع اساس بر وی لیتحل  ـیفیتوص
 ازی عیوســ فیــط بــه قــرآن حیصــری علمــ اتیــآ در نکــهیا بــر عــالوه کــه اســت

 یهـا یژگـیو ازی متعـدد مـوارد شـده، اشـاره میمـستق طـور بهی عیطب یها دهیپد
 نیـا ۀجملـ از. اسـت شـده انیـب حیصر ریغی علم اتیآ در زینی عیطب یها دهیپد
 بـه مربـوط اتیـآ ه،یتـشب و مثـل اتیـآ قسم، اتیآ قصص، اتیآ به توان یم اتیآ

ــآ امــت،یق ۀآســتان عیوقــا ــآ وی فرامــادی هــا دهیــپد فگریتوصــ اتی   االحکــام اتی
 اتیـآ از مستدل و حیصحی علم استنباط و برداشت گونه هری برا اما. کرد اشاره
ی مبـان بـه توجـه ،یریتفـس عـامی مبـان بر عالوه قرآن، حیصر ریغ و حیصری علم
  پـژوهش نیـا. اسـتی ضـرور محـاورهیـی عقال اصـول و قرآن از برگرفتهی ا ژهیو

 :از ندا عبارتی علم اتیآ از استنباط در اثرگذاری مبان نیتر مهم که دهد یم نشان
  قـرآن، اتیـآیی نمـا واقـع و بـودن حـق بـهی عبارت به و قرآن به باطلی ابیراه عدم
 و قول بودن زیآم حکمت ،یاله کالمی برای قطع علم بودنی لفظ ریغ متصل ۀنیقر

 توســط امــور انجــام و اداره در اســباب وجــود ضــرورت تیــنها در وی الهــ فعــل
  .خداوند

 ریتفـس ح،یصـر ریـغ و حیصری علم اتیآ عت،یطب علم، قرآن، :یدیلکواژگان 
  .خداوند فعل و قول در حکمت ،یعلم
  مقدمه
 یهـا دهیـپد ازی گوناگون یها صورت به ،میکر قرآن اتیآ ازی اریبس در متعال خداوند

 پرداختـههـا   آنیهـا یژگـیو و فیـظرای برخـ فیتوص به و آورده انیم به سخنی عیطب
. گرفـت بهره دیجدی علم یها یافته از اتیآ نیا بهتر فهمی برا توان یم رو نیا از .است
 هـستند یعلمـ یها یافته به توجه با اتیآیی معنا ۀتوسع مخالف ،نظران صاحبی برخ اما

 نـزول عـصر مـوارد بـر قـرآن الفـاظ کـه معتقدند رایز ؛)٣٢۴: ١٣٩٠ نکونام، :ک.ر نمونهی برا(
 اتیمقتـض و اسباب و قیمصاد و افراد به آن، اطالقات و عموماتی حت و دارد انصراف
 ًاساسـا گرید عبارت به. )٧۵: ١٣٨٠ ،همـو( دارد انصراف و نظارت امبریپ مصر و عصر
 ؛شـودی تلقـی الهـ مراد تواند ینم است، نبوده نزول عصر در قرآن مخاطبان معهود آنچه

 و اسـت مخاطبـان حـالی مقتضا تیرعای یعن بالغت خالف بر ،یمطلب نیچن انیب رایز
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١٠٧  

: تـا یبـ ،یذهبـ( شـود یم انیب تخاطب هنگام در که همان از است عبارتی اله امیپ یا مراد
ی ها ارهگزی حاو توان یم را قرآن ًاصوال ایآ که شود یم مطرح لهئمس نیا نیبنابرا. )۴٩٢/٢

 نکـهیا ای یافت دست آن ازی بهتر درک بهی علمی ها یافته از استفاده با و دانستی علم
 آنی هـا دهیـپد وی هـست ۀدربـار نـزول عـصر مـردمی باورهـا و دیعقا انگریب ًصرفا قرآن

  است؟
 و بـودهی فراعصر قرآن امیپ و مخاطب قرآن، خود حیتصر به که گفت دیبا پاسخ در
َوأوحـی : ستینی خاص زمان و بقهط و گروه به محدود ِ

ُ َّ إىلَ َ
ْذا القـرآن ألنـذرمکَ هـِ ُ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ُ ْ َ بـه ومـن بلـغَ َ َ َْ َ ِ ِ 

 نبـوده قـرآن نـزول عـصر در مخاطبان معهود ،یعلم مطلب یک اگر نیبنابرا .)١٩ /انعام(
 و سـاختار قواعـد، اسـاس بـر قـرآن از مطلـب نیـا استنباط که ستین نیا بر لیدل باشد،

. نـشودی تلقـی الهـ مقصود و مرادی مطلب نیچن و بوده حیناصح عرب لغت استعماالت
 زین قرآن امیپ که است آن مستلزم مخاطبان، ازی میعظ ۀگستر نیچن وجود برعکس بلکه

 همـان نیا قتیحق در. باشد آنانی نگرش وی معرفت سطوح و عیوس فیط نیا با متناسب
 حـالی مقتضا با مطابق که است آن یجاودانگ عوامل ازی یک و قرآن زیاعجازآم بالغت
 انیـب خالل در نوشتار نیا در موضوع نیا. دیگو یم سخن نسل و عصر هر در مخاطبان

 بـه توجـه بـا کـه شـود یم داده نشان و شده انیب تر روشن ،یعلم اتیآ از استنباطی مبان
 تاشـارا وجـودی بـرای مـانع ،هـا  آنبـه باطـلی ابیراه عدم وی قرآن یها گزاره تیحقان
 وجـودها   آنتر قیدق فهمی برا دیجد علم یها یافته از استفاده آن تبع به و قرآن دری علم
 بهتر فهمی برا که اند شده لیمتما سمت نیبد نظران صاحب ازی اریبس رو نیا از. ندارد
 جانـب از حـق سـخن نیـا که دهند نشان تا ندیجو بهرهی علم دیجد یها یافته از ،قرآن
گاه عتیطب جهان اراسر به هک است یسک   .)٢/۴۴٣: ١۴١٨ معرفت،( است آ

 چـه در قـرآن، دری علمـ یها گزاره وجود صحت فرض بر که است آن گرید سئلۀم
 اشـارات در ایـآ گـرید عبارت به کرد؟ جستجو را ها گزاره نیا توان یمی انیبی ها اسلوب
 نکـهیا یـا اسـت شـده استفاده خاصی الگو و سبک یک از ،یعیطبی ها دهیپد به قرآن
 در نکهیا تر مهم ۀنکت اند؟ شده انیب اتیآ دری مختلفی ها گونه به قرآنی علمی ها گزاره
 و حیصـحی علم برداشت توان یم ییمبنا چه اساس بر ،یعلم اتیآ یها گونه از یک هر

 یهـا پـژوهش آن ریتفس و قرآنی علم اتیآ خصوص در کنون تا البته داد؟ ارائهی مستدل
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 نظر به اما. اند پرداختهی علم ریتفسی بررس به مختلفی ایزوا از که ١گرفته صورت یخوب
ی علمـ مطالب انیب در قرآن یها اسلوب و ها سبک انواع ئلۀمس خصوص درکه  رسد یم

 شـده پرداختـه لهئمس نیا به کمتر کنون تا رایز ؛دارد وجود پژوهش و کاری جا همچنان
یـی عقال وی قرآنـی مبـان وی علم اتیآ یها گونه شناخت که ست ایحال در نیا .است
 و حیصـحی علمـ برداشـت بـهی انیشـا کمـک هـا، آن از یـک هر در استنباطی برا الزم

 اتیـآی شناسـ گونـه صـدد در پـژوهش نیـا در رو نیا از. دینما یم اتیآ نیا از مستدل
 ازی علمـ یها گزاره استنباطی برایی عقال وی قرآن معتبری مبان نییتب و میکر قرآنی علم
 اتیـآ و علـم از مـراد میینمـا مشخص ابتدا که استی ضرور منظور نیبد. میهستها  آن
  .ستیچ نوشتار نیا دری علم

  یعلم اتیآ و علمی معنا .١
ی بـرای گونـاگون یها فیتعر و استی عیوسیی معنا ۀگستری دارا علم ای یعلم معرفت

 علـم کـه نـدا آن بـری برخـ. شـود یمـ اشـارهها   آناز یا گوشه به که است شده ارائه آن
 و ینـیقی چـه ؛یقیتصد کادرا چهو  یتصور کادرا چه ؛کادرا مطلق از است عبارت

 ،یلـک کادرا بـه ایـ ذهن، در ءیش صورت حصول ای تعقل، به نیهمچن. ینیقی ریغ چه
 هکـ چنـان ءیشـ کادرا به ای واقع، مطابق جازم اعتقاد به ای ،یمکح چه و یمفهوم چه

 بـه ایـ ل،یـدل یرو از مـسائل کادرا بـه ایـ ها، آن علل و ایشا قیحقا کادرا به ای هست،
 و بایصـل ؛٢/١٢١٩ :١٩٩۶ ،یتهـانو( شـود یم اطالق علم مسائل، نیا کادرا از حاصل ۀکمل

 گونـه هـر از سـت اعبارت علم کاربرد نیتر گسترده نیبنابرا. )۴٧٨: ١٣۶۶ ،بیدی  درهیصانع
ــاه گ ــهی آ ــر از ک ــیطر ه ــه وی ق ــر ب ــیفیک ه ــرای ت ــی ب ــود؛ حاصــل سانان ــ ش  ۀکلم

“knowledge” یگـانیگلپای ربـان( اسـت یا گستردهی معنا نیچنی دارای سیانگل زبان در، 
 را آنی سیـانگل زبـان در کـه ٢اسـت یتجربـ علوم نجایا در علم از مراد اما. )١۶١: ١٣٨۵

                                                                 
درآمدی بر تفسیر علمی قرآن و  مهدی گلشنی، ۀ نوشتقرآن و علوم طبیعتهای  توان به کتاب از آن جمله می. ١

 ۀ نوشتی در تفاسیر قرن چهاردهمگرای عقلعلی رضایی اصفهانی،  محمدۀ نوشت، جلد پنجم،منطق تفسیر قرآن
  .اشاره کرد شادی نفیسی و مقاالت متعددی که در خصوص تفسیر علمی نگاشته شده،

شـود کـه موضـوع   علوم طبیعی و علوم انـسانی تقـسیم مـیۀشایان ذکر است که علوم تجربی به دو شاخ. ٢
  . علوم طبیعی استۀبحث در این نوشتار تنها منحصر به شاخ
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١٠٩  

“science” لغت حیتوض در. نامند یم “science” ی عملـ وی نظر یتیفعال که اند آورده
 قیـطر ازی عـیطب وی مـاد جهـان رفتـار و سـاختار منـد نظـام ۀمطالع بر مشتمل که است

 موضـوع کهی دانش گونه هر نیبنابرا. (Oxford Dictionary, 2015) است تجربه و مشاهده
 از ریـغ ییهـا روش قیـطر از و بـوده آن یهـا دهیپد وی عیطب وی ماد جهان از خارج آن

 از مـراد بیـترت نیبـد. بود خواهد خارج ما حثب ۀحوز از د،یآ دست به تجربه و مشاهده
 ،حیصـر ریغ یا حیصر از اعم ،ینحو به که استی اتیآ نوشتار، نیا در قرآنی علم اتیآ
  .باشد داشته اشارهی عیطب یها دهیپد به

  قرآنی علم اتیآ های گونه .٢
 یهـا یژگـیو ازی برخـ انیب به صراحت به میکر قرآن اتیآ ازی اریبس در متعال خداوند

 دعـوت هـا دهیـپد نیـا در تفکـر و توجـه بـه را هـا انـسان و پرداختـهی عـیطب یهـا دهیپد
 لیـقب ازی گونـاگون اهـداف بـا توانـد یمـ خداوند دادن توجه نیا هرچند البته. دینما یم

؛ ١٠٢ـ١٠١ /انعام؛ ١٧ /؛ مائده١۶۵ ـ١۶٣ / بقره:ک.ر( او مطلق قدرت و علم و خالق وجود اثبات
 /عمـران  آل:ک.ر( خلقـتی هدفـدار دادن نـشان ،)۶١ــ ۶٠ /نمـل؛ ۴۵ ــ۴٣ /ور؛ نـ٣٣ـ٣٠ /انبیاء
 / اعـراف:ک.ر( معـاد اثبات و )٣٩ ـ٣٨ /؛ دخان٢٧ /؛ ص ٨ /؛ روم١٧ـ١۶ /؛ انبیاء۵ /؛ یونس١٩١ـ١٩٠
 نیـا در حـال هر به اما ،)٣٩ ـ٢/٢٣ش: ١٣٨٧ ،یمغرب فغفور :ک.ر( باشد )۵ /حج؛ ۴ـ٣ /؛ یونس۵٧

 از توجه یب توان ینم که است شده انیبی عیطب یها دهیپد ازی قیدق اوصاف ،اتیآ گونه
 ریـغ وی ضـمن صـورت بـه زین قرآن اتیآ ازی اریبس در گریدی سو از. گذشت آن کنار
 نیـای جـا نیبنـابرا. اسـت شده اشارهی عیطب یها دهیپد یها یژگیو ازی برخ به حیصر
 یـا اسـت واقع با مطابق ها دهیپد نیای برا شده مطرحهای  ویژگی ایآ که استی باق الٶس
 انتظـار جهـان نیـا خـالق و میحکـ خداونـد از زیـن نیـا جز که دارد مطابقت اگر ؟ریخ
 خـاص ۀویشـ بـه البته باشد،ی علم مطالب ازی اریبس انگریب تواند یم قرآن پس رود، ینم

  .روز علوم ۀویش با مطابق نه و خود
 حیصر ریغ و حیصری علم اتیآ ۀگون ود به توان یم قرآن اتیآی بررس با بیترت نیبد
 تـوان یمـ محـاوره ِیـیعقال ۀویشـ و قـرآن از برگرفتـهی مبـان اسـاس بـر کـه یافت دست
 اتیآ ۀگون دو نیا نییتب به قسمت نیا در .کرد استنباطها   آنازی قیدقی علم یها رهگزا
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  .میپرداز یمها   آناز استنباطی برا الزمی مبان و یعلم

  حیصری علم اتیآ. ١ـ٢
 و مـشاهده بـه صراحت بهها   آندر خداوند که استی اتیآ حیصری علم اتیآ از منظور
ی عیوسـی موضوع ۀگستر اتیآ نیا. دینما یم دعوتی عیطب یها دهیپد دری ورز شهیاند
  :کردی بند دستهی کل ۀدست سه در راها   آنتوان یم که رندیگ یم بر در را

 خداوند اتیآ نیا در .دهند یم حیتوض را نیزم و ها آسمان خلقت مراحل کهی اتیآـ 
 تیـنها در و نیزمـ و هـا آسـمان تکامـل و خلقـتأ سرمنـش وی چگونگ مراحل، انیب به
؛ ١٢ــ٩ /لتّ؛ فـص٣٠ /؛ انبیـاء٣ /؛ یـونس٢٩ /ه بقـر:ک.ر( پـردازد یمـهـا   آنشـدن دهیچیپ هم در

  .)٣٠ـ٢٧ /نازعات؛ ۴٧ /ذاریات
 از دسـته نیـا .دهنـد یمـ حیتوضـ را انانـس خلقت یها یشگفت و مراحل کهی اتیآـ 

 و کنند یم فیتوص گل از اتیآ ازی برخ در و خاک از را انسان خلقت ۀیاولأ منش اتیآ
 /حـج: ک.ر( پردازنـد یم انسان تکاملی چگونگ وی نیجن دوران مختلف مراحل به سپس

  .)۴٧ /غافر ؛١۴ـ١٢ /منونٶ؛ م۵
 .دهنـد یمـ حیتوضـ را مختلـف یعـیطب یهـا دهیپد یها یژگیو ازی برخ کهی اتیآـ 

ی سـماو یهـا دهیپد از را خود مخلوقات ازی عیوس فیط ،اتیآ از دسته نیا در خداوند
... و اهـایدر هـا، کـوه اهـان،یگ وانات،یح تا ستارگان ماه، د،یخورش باران، باد، ابر، رینظ
؛  ٨١ــ٧٩ و ۶٩ ــ ۶۵ / نحـل:ک.ر( دیـنما یمـ اشـارههـا   آنازی قـیدق اوصاف به و شمارد یبرم

  .)٢۴ـ١٧ /؛ رحمن۵٣ /فرقان

  حیصری علم اتیآ از استنباطی مبان .١ـ١ـ٢
 مورد در چه ـ قرآن اتیآ ازی ریتفس و استنباط برداشت، گونه هر در ،است روشن که چنان

 ٢یدالل و ١یصدوری مبان از اعم ،قرآن ریتفس عامی مبان دیبا ـ یعلم ریغ چه وی علم اتیآ

                                                                 
ه نـسبت صـدور قـرآن موجـود را بـه طـور کشود  گفته میر ی تفسیبه آن بخش از مبان» یور صدیمبان«. ١

  ).٣١: ١٣٧٧هادوی تهرانی، ( نندک ی ثابت می تعالیامل به خداک
دهنـد  یند فهم مراد خداوند از متن را سامان میاه فرکشود  ی اطالق میبه آن دسته از مبان» ی داللیمبان«. ٢

  ).۴٢: ١٣٨٢شاکر، (

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  

ونه
گ

 
ناس
ش

یآی 
 ات

علم
ی 

رآن
ق

اط
ستنب

ی ا
مبان

 و 
...

١١١  

 ؛١٧۴ــ١/١٢۵: ١٣٨٧ ،یاصـفهانیی رضـا ؛۴١ــ٣۴: ١٣٧٧ ،یتهرانـی هـادو :ک.ر( ١داشت نظر در را
 منظـور بـه امـا .)١۴۵ ــ٢٨/١١٨ش: ١٣٨٨ مقـدم،ی موسـو و مـٶدب ؛٢٨ ـ٨/٢٢: ١٣٨٩ ،ینیحس بیط

 یا ژهیـوی مبان به توجه ر،یتفس عامی مبان بر عالوه ،قرآنی علم اتیآ از حیصح برداشت
 نیـا در که رسد یم نظر بهی ضرور هستند، همحاوریی عقال اصول و قرآن از برگرفته که

  .شود یم پرداخته بدان قسمت

  قرآن به باطلی ابیراه عدم. ١ـ١ـ١ـ٢
 عـدمی مبنـا م،یکـر قـرآن اتیـآ ازی علمـ یهـا گـزاره استنباطی مبان نیتر مهم ازی کی

 و ریتفـس صـحت و امکـان آن، داشـتن نظـر در بـدون کـه اسـت قـرآن به باطلی ابیراه
ی لزومـ چیهـ صـورت نیـا در رایـز ؛شـود یمـ واقع خدشه مورد ات،یآ ازی علم استنباط
 و باشد واقع با مطابق ،یعیطب یها دهیپد ۀدربار قرآن اتیآ در شده انیب مطالب که ندارد
ی سـو از میکـر قـرآن اما. کرد برداشت ها دهیپد نیا ۀدرباری علمی قیحقاها   آناز بتوان
 دهیـآفر را آن موجـودات ۀهمـ و جهـان کـه شـده نـازلی دگاریآفر و برتر قدرت همان
هـا   آننیتر بزرگ از مخلوقات اتیجزئ و اجزای تمام به او ۀاحاط و علم رو نیا از. است
 امـر نیا بهقرآن  خود که چنان ؛ستین انکار قابل جهان نیا ذرات نیتر کوچک تا گرفته

ْقـل : کنــد یمــ دیــکأت ْأن ُ ُزلــهَ َ ِالـذی َ
ُعــملَی َّ َ َّالـسر ْ ِالـسموات ِىف ِّ َ َ ِواألرض َّ ْ َ ْ َ

 خــود خداونــد. )۶ /فرقــان( ٢
ُوإنـه : ابـدی ینم راه قرآن نیا به باطل که است شده متذکر َّ ِ ٌتـابَلِک َ ٌعزیـز َ ِ ـهَی َال ٭َ ِأ ِ

ُالباطـل ْ ِ َ ْمـن ْ ِ 
ِبني ْ ْدیَی َ َوال ِهَ ْمن َ ِخلفه ِ ِ ْ ْتن َ ٌزیلَ ْمن ِ ٍمحید ٍميَحِک ِ ِ َشده، نازل امبریپ بقل بر هرآنچه و )۴٢ـ۴١ /فصلت( ٣ 

                                                                 
 ی بـودن الفـاظ و معـانیانیـوح. ١: رنـدیگ یل مکن امور شیر بر محور ای تفسین مبانی از مشهورتریعضب. ١

   بـودن دعـوت قـرآن؛یهمگـان. ۴ دعوت قرآن؛ یجاودانگ. ٣؛ یف لفظیت قرآن از تحریمصون. ٢قرآن؛ 
اجتهـاد در روا بـودن . ٨ت ظواهر قرآن؛ یحج. ٧ر قرآن؛ یان و جواز فهم و تفسکام. ۶ت قرآن؛ یجامع. ۵

 و یعدم اختالف و تناقض درون. ١٠؛ یی متعدد معنایها هی قرآن از سطوح و الیبرخوردار. ٩ر قرآن؛ یتفس
د توجـه یـبا.  قرآنیها ات و سورهیان آیتناسب م. ١٢ها؛  ات و سورهی بودن نظم آیفیتوق. ١١ قرآن؛ یرونیب

 را یا هی قـضین است مفسرکمم. ست متفاوت ای تعداد مبان،یری تفسیها  از روشیکه در هر کداشت 
 رضـایی اصـفهانی، :ک.ر(گـر مبنـا بـودن آن را بـاور نداشـته باشـد یر قرار دهد و مفـسر دی تفسیاز مبان
  ).٨/٢۴: ١٣٨٩حسینی،  ؛ طیب١٧۴ـ١/١٢۵: ١٣٨٧

  .داند ین میها و زم ها را در آسمان ِه راز نهانک نازل ساخته است یسکبگو آن را . ٢
 .دیـآ یش نمـی آن و از پشت سـرش باطـل بـه سـویش رویاز پ.  ارجمند استیتابک آن هک یو به راست. ٣

  . ستودهیمکی است از حیا]نامه[ یوح
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 و ایـزوای تمـام بـه ِعـالم خداونـد کـه نـدارد امکـان نیبنابرا. است قتیحق و حق نیع
 یهـا دهیـپد از ییها یژگیو مردم، از یا عدهی باورها با مطابقتی برا ،عالم نیا اتیجزئ
 نظـران صـاحب. باشد است، دهیآفر آنچه خالفی یعن واقع خالف که کند انیبی عیطب
 ِبودن نما واقع و بخش معرفتی برای متعددی نید درون وی نید برون لیدال نهیزم نیا در زین

 رو نیا از .)١٩٨ ـ۴/١٩٣: ١٣٩٢ ،یاصفهانیی رضا( اند کرده ارائه قرآن زبانویژه  به و نید زبان
 بـودن واقـع بـا مطـابق وی بخـش معرفـت قـرآن،ی ها گزارهی تمام در اصل که گفت دیبا

  .است
 یهـا گونـهی تمـام اسـاس و هیـپا وی هیبد قرآن، به باطلی ابیراه عدم یمبنا اگرچه

 و برداشـت درویـژه  بـهی هیبدی مبنا نیا که شود یم دهید گاه رسد، یم نظر بهی ریتفس
 زیـن نیـا از شیپ که چنان ؛ردیگ یم قرار دیتردی حت و غفلت مورد قرآن، ازی علم ریتفس
ی یعنـ زبـان اهل معهودی معان همان ،نقرآ الفاظ از خداوند معتقدندی برخکه  شد گفته
 م،ییـاب راه قرآن مقاصد به میبخواه اگر لذا و است کرده اراده را نزول عصر ِحجاز عرب
 در قـرآن گرید عبارت به. )۶١: ١٣٩٠ نکونام،( میینما مراجعهها   آنمعهودات به دیبا ریناگز
: ١٣٧۵ رضـا، دیرشـ( کنـد یمـی همراهـ نباشـد، حیصح هرچند ،مردم دیعقا با مواردی برخ
 دیخورشـ حرکـت از خداوند که یس ۀسور ٣٨ ۀیآ در مثالرای ب ،اساس نیا بر. )۴٠١/١

 نـزول عـصر عـرب کـه اسـت دیخورشی ظاهر حرکت همانی و مراد د،یگو یم سخن
 نکونـام،( ١اسـت یافتـه دسـت بـدان امـروز علم که ییها حرکت نه و است کرده یم درک
١٣٩٢ :۶٨١(.  
 ذکـر قـرآن در خلقـت قیحقا از خداوند آنچه که است حیصح تگف دیبا پاسخ در

 از و باشـد بـشر درک و فهم قدرت سطح در وباشد  یافته تنزل اریبس ستیبا یم کند، یم
 لهئمـس نیـا حال نیا با است، شده انیب سربسته وی کل صورت به ًغالبا که روست نیهم

. باشـد مـردم ازی گروهـ تـصورات و اوهـام بـا مطابق و واقع خالف که شود ینم باعث
                                                                 

ست و تنهـا نـوعی یـ نید باطـل جـاهلیـ مماشـات بـا عقایله به معنائن مسیالبته نکونام معتقد است که ا. ١
ییـد ایـن باورهـا نیـست أه مستلزم ت مقصود است کۀ عرب به منظور افادی از تصورات و باورهایریگ بهره

توان آنچه را که با نگاه ظاهری از آسمان قابل درک است و  ًعالوه بر این اصال نمی). ٢٠/١٧ش: ١٣٧٨(
، بلکه با است  زیرا در قرآن با نگاه علمی سخن گفته نشده؛در قرآن از آن سخن رفته است، باطل دانست
  ).۶٨٢: ١٣٩٢، همو(ها بر اساس آن حق است   این پدیدهنگاه ظاهری سخن گفته شده که بیان قرآن از
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  کـهدیـنما یمـ اعـالم صـراحت بـا کـه عظمـت بـا ِجهـان نیـا خالق ِخداوند از نیبنابرا
 ازی برخـ کـه رود ینمـ انتظـار نیـا جزی زیچ ابد،ی ینم راه کالمش بهی باطل گونه چیه

 کنـد، انیـب مـردم عقـول سـطح در و سـادهی زبـان بـه را شیخو خلقت نیقوان و قیحقا
 و تـصورات یـا و ابهاماتی برخ موجب گاه ق،یحقای یافتگ تنزل از زانیم نیا که هرچند
 بـاره نیـا دریی خـوموسـوی  دابوالقاسـمیس. شـود اتیـآ ظـاهر از اشـتباه یها برداشت

  :دیگو یم
 حـزم راه شهیـهم ،قتیحق انیب نیع در قرآن یعلم اتیآ که است نیا توجه قابل ۀنکت
 وضـوح با ،بوده دوران آن فهم و درک قابل که را یمطالب گرفته، شیپ در را اطیاحت و
 به ،بوده دور به عصر آن مردم درک و فهم از که یمطالب یول نموده، بازگو صراحت و

 یبعد یها قرن مردم به را آن کامل درکو  انیب و شرح و کرده قناعت اشاره و اجمال
  .)٧٢: تا یب( است واگذارده ترند شرفتهیپی علم نظر از که

  یاله کالمی لفظ ریغ متصل ۀنیقری قطع علم .٢ـ١ـ١ـ٢
 راه هـا بـدان باطـل و بـوده واقـع بـا مطابق و حق ،یقرآن یها گزاره میدانست نکهیا از پس
 فهـمی بـرای علمـ یهـا یافتـه از تـوان یمی اساس چه بر که میکن مشخص دیبا ابد،ی ینم
 از اسـتنباط ردی بـشر یهـا یافتـه و علم ،گرید عبارت به. کرد استفاده قرآنی علم اتیآ

  .داردی گاهیجا چه قرآن
 رد،یــگ قــرار توجــه مــورد قــرآن اتیــآ ریتفــس و فهــم در دیــبا هکــ یقرائنــ جملــه از

 ایـ اشـخاص (یسخن هر موضوع. )٢/٢۵۴: ١٣٨١ ،ییبابـا( است سخن موضوع یها یژگیو
ی لفظـ ریـغ ۀوسـتیپ قـرائن از کـه دارد ییهـا یژگـیو) هاست آن ۀدربار سخن هک ییایاش

 همـان سـخن، موضـوع یها یژگیو از دسته نیا بودن نهیقر لیدل. رود یم شمار به سخن
 نـده،یگو سخن با همراه بتواند یا گونه به هک یزیچ هر رایز گفتگوست؛ ییعقال روش

 ش،یخـو محـاورات در زین عقال و دارد را بودن نهیقر یستگیشا بفهماند، را یو مقصود
 یها یژگیو از دسته آن زین قرآن اتیآ فهم در ،اساس نیهم بر دهند؛ یم قرار نهیقر را آن

 قـرار نـهیقر دیـبا اسـت، شـناخت و فهم قابل قرآن مخاطبان یبرا هک قرآن اتیآ موضوع
 اتیـآ موضـوع اگـر مثال یبرا د؛یآ دست به آن به توجه با متعال یخدا مقصود و ردیگ
 قابـل مخاطبـان یبـرا هک موضوع یخیتار یها یژگیو دیبا باشد، یخیتار امور از مهیرک
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 در نیهمچنـ. )١٣٨ ــ١٣٧: ١٣٨٣ ،یرجبـ( ردیگ قرار توجه مورد اتیآ فهم در بوده، شناخت
 یعـیطب یهـا دهیـپد یواقعـ یهـا یژگیو دیباهستند،  یعیطب یها دهیپد به ناظر هکاتی یآ

 مفـسر یهمگـان راه هک یانسان ۀتجرب یدستاوردها اساس، نیا بر. دنریگ قرار توجه مورد
گاه یبرا  شـمار بـه قرآن ریتفس منابع از یکی ،هستند یعیطب یها دهیپد چندوچون از یآ
 در تنهـا یتجربـ علـوم یدسـتاوردها کـه داشـت توجـه دیـبا البتـه. )٢۴٠: همان( دنیآ یم

 از یکـی عنـوان بـه اتیـآ ریتفـس و فهـم در ١باشـند، برخوردار الزم اعتبار از هک یصورت
  .رندیگ یم قرار توجه و استفاده مورد قرائن،

  حیصر ریغی علم اتیآ .٢ـ٢
ی حیصـر ریـغ اشـارات ،مختلـف یها وهیش و ها سبک به متعدد یاتیآ در متعال خداوند

 اتیـآ جملـه از. دیـنما یمـهـا   آنیها یژگیو ازی برخ وی عیطب یها دهیپد ازی انواع به
 و امـتیق عیوقـا بـه مربـوط اتیآ قسم، اتیآ قصص، اتیآ به توان یم حیصر ریغی علم
 نیا در که کرد اشاره االحکام اتیآ وی فراماد یها دهیپد ِفگریتوص اتیآ ،هالساع راطاش

  .میپرداز یمها   آناز یک هر دری علم برداشتی مبنا وها   آنیبررس به قسمت

  حیصر ریغی علم اتیآ های گونه .١ـ٢ـ٢
 یهـا دهیـپدی برخ ازها   آندر هرچند کههستند ی اتیآ ح،یصر ریغی علم اتیآ از منظور

 ها دهیپد نیا دری ورز شهیاند و مشاهده به حیصر صورت به آمده، انیم به سخنی عیطب
هـا   آنیبررسـ بـه کـه دارنـدی مختلفـ یهـا گونـه اتیآ از دسته نیا. است نشده هیتوص
  .میپرداز یم

  قصص اتیآ .١ـ١ـ٢ـ٢
 به خداوند خاص تیعنا دهندۀ نشان که است شده مطرحی فراوان قصص میکر قرآن در
 ،یانـدوز عبـرت ت،یهدا رینظی اهداف ،قصص نیا ذکر از هرچند. استی انیب ۀویش نیا

 در کـه شـود یمـ مـشاهده گـاه، امـا )١١٩: ٢٠٠۶ مطاوع، :ک.ر( شود یم دنبال... و تیترب
؛ بـرای دیـنما یمـ اشـارهی عـیطب یها دهیپد ازی قیحقا به خداوند قصه، یک انیب خالل

                                                                 
  .۵/٢۴٠: ١٣٩٢ رضایی اصفهانی، :ک.آوری علم ر برای آشنایی با معیار و میزان اطمینان. ١
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١١۵  

 دیـنما یمـ اشاره نکته نیا به یونس حضرت سالتر داستان انیب ضمن خداوند مثال
 اوی بـرا متعالی خدا بود، ماریب که یحال دری ماه شکم ازی و آمدن رونیب از پس که

ــدیرو را نییقطــ درخــت ُفنبــذناه : ان َ ْ َ َ ِبــالعراء َ َ َ ْ َوهــو ِ ُ ٌســقمي َ ِ تنــا ٭َ َوأ ْ َ َ ْعلیــ َ َ ًرة ِهَ َ ــَ ْمــن َ ٍطــنيَ ِ ِ ْ


 /صــافات( ١
ی تمـام انیم از کهدارد ی خواص چه و استی اهیگ چه ًقایدق نییقط نکهیا در. )١۴۶ـ١۴۵
 کنــد، یمــ انتخــاب یــونس حــضرت حــالی بهبــودی بــرا را آن خداونــد ،اهــانیگ

 آنجـا از امـا. )٧١۶ــ٨/٧١۵: ١٣٧٢ ،یطبرسـ ؛ ۴/۶٢: ١۴٠٧ ،یزمخشر: ک.ر( است نظر اختالف
ی مـاریب ذکـر کـه ستینی دیترد است، هدفمند و زیآم حکمتی اله گفتار و اعمال که

ی بـرا اهیـگ نیا و نبوده هدف یب نییقط اهیگ اندنیرو ذکر آن دنبال به و یونس حضرت
 یهـا افتـهی از اسـتفاده بـا نظـران صـاحب ،اساس نیا بر. است بوده سودمندی وی ماریب

 انـد داده نـشان رای پوسـت یهـا یمـاریب درمان در آن ریثأت و نییقط خواص ،دیجد علوم
 کـهی اتیـآ چگونـه کـه شـود یم مالحظه بیترت نیبد. )٣٨ ـ٣۶: ١۴٢۶، النبـات ،یدیبع: ک.ر(

 زیـن قـرآن حیصـر ریـغ ِیعلمـ اتیآ شمار در توانند یم هستند،ی قرآن قصص ۀدربردارند
  .رندیبگ قرار

 ۀدربردارنـد کـه بـرد نـام تـوان یمـی قرآنـ قـصص از زیـنی گـرید متعـدد یها نمونه
 صـحبت و مانیسـل حـضرت داسـتان ،جمله آن از .هستندی قیدقی علم یها گزاره
 از کـردن گـذر زیـن و )٢٠١۵ ل،یکح ؛١٢١: تا یب ل،یقند :ک.ر؛ ١۶ /نمل( پرندگان بای و کردن

 دهیـد اتیـآ نیـا الفـاظ دری جـالبی علمـ فیـظرا کـه اسـت )١٨ /نمـل( مورچگان ارید
َّحـىت  ۀیآ الفاظ از نظران صاحب ،مثال؛ برای شود یم َإذ َ ْأ اِ َ َ اَ ِالنمـل ِادَو َ ْ ْالـتَق َّ ٌمنلـة َ َ ْ ـ اَیـ َ َأ ُّ ُالنمـل اَ ْ َّ 

ــوا ُادخل ُ َمــس ْ َّمــنُکَ َال ْمَنُکِکاَ َ ِ َ ْمْ ْ ــَل ــوده ُنُس ُوجن ُ ُ ُ ْو َ ُ ــ َال َ َعرونَ ُ ُ ــل( ْش ــا ،)١٨ /نم ــ قیحق ی علم
 انتو یم جمله آن از که اند آورده دست بهها   آنیزندگ ۀنحو وگان مورچ ۀدرباری اریبس
ی رسان اطالع ۀنحو ها، مورچه نیب شرفتهیپی ارتباطنظام  ،یاجتماعی زندگ وجود استنباط به

 عبـارات و الفـاظ ازهـا   آنیبـدن سـاختمانی حتـ وی ساز مسکن ف،یوظا میتقس خطر،
 :ک.ر( کـرد اشـاره »ِالنمـل واد «و »مـساکنکم ادخلوا «،»ّیحطمنکم ال «،»نملة قالت«

: ١۴٢۴ احمـد، حـاج ؛١۶٩ ـ١۶٣: ٢٠٠٠ ف،یشر ؛١٢ـ٨/١١: ١۴٢۶، النبات ،یدیعب ؛١۴۴: ١۴٢۴ عرفات،
                                                                 

ُدوبن ک] نوع[ از یاو درخت] ِسر [یم و بر باالیندک افکین خشیه ناخوش بود به زمک یپس او را در حال. ١
  .میدیانیرو
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  .)۴٩ ـ١۶/۴١ش: ١٣٩۴ گران،ید و نتاج عیرب ؛۴٩٧ـ۴٩٣
 امـر خرما خوردن به مانیزا درد هنگام در که میمر حضرت داستان در نیهمچن

 در یاریبـس دیـفوا کـه دنـده یمـ نـشان دیـجدی علمـ یهـا افتهی ،)٢۵ ـ٢٣ /مریم( شود یم
ی داسـتان یها گزاره مطابقت امر نیا که دارد وجود مانیزا از بعد و قبل خرما از ستفادها

 احمـد، حـاج ؛١٠ــ٩/٩: ١۴٢۶، الطـب ،یدیـعب :ک.ر( رساند یم اثبات به رای علم قیحقا با قرآن
  .)٨٧ـ ٨۵: ١٣٨٣ زاد، ینور ؛١١١ـ١١٠: ١۴٢۴

 وی اله یایاول و ایانب اتکرام و معجزات انیب به قصص اتیآ ازی برخ ن،یا بر افزون
 عمـده دگاهیـد دو. اند یافته اختصاص شدند، آن گرفتار گذشته اقوام که ییها عذاب زین

ی عیوقـا ،یالهـ یهـا عـذاب و معجزات که معتقدندی برخ. دارد وجود اتیآ نیا بارۀدر
 لیدل و لیتحل گونه چیه توان ینم و هستندی عیطب وی ماد ِیمعلول و علت نظام از خارج
 ،یسیـنف :ک.ر ؛٢٣٨٧ و ۴/١٩١٢: ١۴١٢ قطـب،بن  دیس( داد ارائهها   آنیبرای علم ریغ ای یعلم
 معجـزات ازی بخش حداقل توان یم که باورند نیا بر زینی گروه ،مقابل در. )٣٣۵: ١٣٧٩

 شـده شـناخته ِیعـیطب اسباب و علل نیهم اساس بر رای اله یها عذاب و ایانب کرامات و
. )٢۶٨ ـــ٢۶١: ١٣٧٩ ،یسیــنف :ک.ر ؛٨/۵٠۶ و ٧/٣١٩: ١٣٧۵ رضــا، دیرشــ( کــرد هیــتوج و لیــتحل
 اسـتنباطی علمـ یهـا گـزاره زین اتیآ گونه نیا از توان یم ریاخ دگاهید اساس بر نیبنابرا
  .نمود

  قسم اتیآ .٢ـ١ـ٢ـ٢
 در خداوند. هستند قسم اتیآ ،قرآن حیصر ریغ ِیعلم اتیآ یها گونه نیتر عیشا ازی کی
 البتـه. دیـنما یمـ یـاد سـوگندی عیطب یها دهیپد ازی متعدد انواع به ًغالبا اتیآ گونه نیا

 ذکـر تنهـا نـد،یآ حـساب بـهی علمـ اتیـآ شـمار در اتیآ نیا که شود یم موجب آنچه
... و آسـمان ن،یزمـ ماه، د،یخورش همچون ییها دهیپد نام انیب که رایز ؛ستین ها دهیپد
 رخ شتریـب اتیـآ نیـا در کـه آنچـه امـا. دنـدار بـر دری خاصـی علم بار خودی خود به
 یهـا یژگـیو ازی فیظرا انگریب که هاست دهیپد نیای برا خاصی صفات آوردن د،ینما یم
 مثـال؛ بـرای نـشود دانـسته آن تیـاهم یـا دیـاین چشم به اول ۀوهل در دیشا که هاست آن

 .بـه آسـمان دارای بازگـشتسوگند ؛ )١١ /طارق( ِعْجَّالر ِاتَذ ِاءَمَّالسَو  :دیفرما یم خداوند
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 اسـت، شـده ذکـر آسـمانی برا »بازگشتی دارا «ِبیعج صفت که هرچند هیآ نیا در
 کـرده ریـتعب ده،یرس یم نظرشان به کهی ا یژگیو نیتر ساده به را صفت نیا ًغالبا مفسران

: تـا یبـ ،یطوسـ: ک.ر ؛ ۴/۶۶٠: ١۴٢٣ ،بلخـی( انـد دانـسته بـارانی معنـا بـه را »الرجع «ۀواژ و
 خـــود کـــه یحـــال در ،)٢۶/٣٧٢: ١٣٧۴ ، شـــیرازیمکـــارم ؛١٠/٧١۶: ١٣٧٢ ،یطبرســـ ؛١٠/٣٢۶
 بـاران را رجـع اگـر و نـدارد بـاران بـهی ارتبـاط چیهـ »رجع «ۀمادی معنا که دانستند یم

: ١۴٢٠ ،یراز نیفخرالـد( باشـد رجع ازی مصداق تواند یم باران که روست نیا از اند، دانسته
 قیمـصاد تواند یم رجع نیبنابرا. است آسمان در تکرارشونده یا دهیپد که چرا ؛)٣١/١٢٢
ی برخ که چنان ؛باشد زین آسمان ازی گرید یها یژگیوی ایگو و باشد داشته زینی گرید
  ١.اند کرده اشاره بدان زین مفسران از

 انـد، کـرده انیب آسمان بودن الرجع ذاتی ژگیوی برا نامتقدم کهی قیمصاد بر افزون
 و آســمان انیــمی معنــادار ۀرابطــ ،یعلمــ دگاهیــد از کــه انــد داده شاننــ نظــران صــاحب

ی بـرا رای متعـددی بازگـشت یهـا یژگـیو تـوان یمـ و دارد وجودی بازگشتی ها تیخاص
 ۀچرخـ هـوا، و آب ۀچرخـ به توان یم ها تیخاص نیا نیتر مهم ۀجمل از. برشمرد آسمان
 تـابش بازتـاب جـو، یونـسفر ۀیال توسطیی ویراد امواج بازگشت باد، لیتشک ۀچرخ آب،
 حرکـت و سـتارگان تحول ۀچرخ نیهمچن و جو از نیزم تابش بازتاب و جو از دیخورش
 ؛٣/٣٣۵: ١٣۶٢ ،یطالقـان ؛١۴/٧٩: ١٣٧٨ ب،یط :ک.ر( کرد اشارهی آسمان اجرام ۀهمی چرخش

. )٢٢ـ٧: ١٣٩٣ گران،ید وی شجاع ؛٢٢٩: ١٣٨٠ ،یتهرانی صادق ؛ ۶۶: ١۴٢۴ عرفات، ؛ ٨٨: ١۴٢۴ ،یومیف
 بـودن »الرجـع ذات «از خداونـد منظـور که گفت توان ینم دقت به هرچند بیترت نیبد

 دری متعـددی بازگـشتی هـا دهیـپد کـه داد نـشان تـوان یم است، مصداق کدام آسمان
  .باشند دهیپد نیای برای مصداقها   آناز یک هر است ممکن که افتد یم آسمان اتفاق

ی جا به خداوند که است صورت نیبد قسم قالب در یعلم قیحقا انیب از گرید ۀگون
 و نمـوده اسـم نیجانـش را صـفت آن،ی بـرای صـفت ذکر وی عیطب ۀدیپد یک به سوگند

                                                                 
کننـد  ًاند کـه متناوبـا طلـوع و غـروب مـی راد از رجع را خورشید، ماه و ستارگان دانسته م،برخی مفسران. ١

ـــی: ک.ر( ـــی، ب ـــا طوس ـــی، ١٠/٣٢۶: ت ـــدین رازی، ١٠/٧١۶: ١٣٧٢؛ طبرس ؛ ٣١/١٢٣: ١۴٢٠؛ فخرال
گردانند، مصداق  نیز فرشتگان را که اعمال بندگان را با خود باز می ای و عده) ٢٠/٢۶٠: ١۴١٧طباطبایی، 

: ١۴٢٠،  اندلــسی؛ ابوحیــان١۵/٣١١: ١۴١۵،  بغــدادیآلوســیحــسینی : ک.ر(انــد  معرفــی کــردهرجــع 
  ).١٨/٢٣: ١٣٧٧؛ مدرسی، ۴۵٢/١٠
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١١٨  

 ۀسـوریی ابتـدا اتیآ در مثال؛ برای دینما یمی معرف صفتش با را نظر موردی عیطب ۀدیپد
 از امـا. دیـنما یمـ دیـا سـوگند بدان و برد یم نام طارق نام به یا دهیپد از خداوند ،طارق
 ادامــه در نکننــد، درک واژه نیــا ازی درســتی معنــا ،مخاطبــان اســت ممکــن کــه آنجــا

ِوالسماء : دیفرما یم َ َّ ِوالطارق َ ِ
َّ َوما ٭َ َأدر َ ْ ُالطارق َما َاكَ

ِ
م ٭َّ ُا ْ َّ ُالثاقـب ل ِ َّ

 )؛ قسم به آسـمان و )٣ـ١ /طارق
  .است درخشان یا ارهست ؟ستیچ طارق کهی دان یم چه توقسم به طارق، و 

 و متقـدم مفـسران و شـده مختلف ریتفاس موجبی قسم نیچن ذکر زین مورد نیا در
 خـود معرفـت و دانـش قـدر بـه یک هر ،یعلم اعجاز ۀعرص نظران صاحب زین و خرأمت

 ،یطالقـان ؛١١٨ ــ٣١/١١٧: ١۴٢٠ ،یراز نیفخرالـد :ک.ر( انـد کـردهی معرف طارقی برای مصداق
: ١۴٢۴ ،یومیف ؛٧٩ ـ١۴/٧۴: ١٣٧٨ ب،یط ؛٢٧٣ـ٣٠/٢٧٢: ١٣۶۵ ،یتهرانی صادق ؛٣٢٩ ـ٣/٣٢۴: ١٣۶٢
 ۀمـاد در موجـودیی معنـا یها یژگیو به توجه با توان یم زین نجایا در. )۶٧: تا یب ل،یقند ؛ ٨٧

 معتبـر،ی علمـ یهـا یافته گرفتن نظر در با زین و هیآ در آنی برا شده ارائه حیتوض و طارق
  .نمودی ابیارز را آرا نیا سقم و صحت زانیم

 از متعـدد یمـوارد در خداونـد کـه افتیدر توان یم قسم اتیآی بررس با بیترت نیبد
ی فراوانـ زیـانگ شـگفت قیحقـا بـه قسم، کی انیب ضمن و کرده استفاده یا وهیش نیچن
 /ات؛ نازع۵ ـ١ /؛ مرسالت ۶ /طور؛ ٧ و ۴ـ١ /ذاریات: ک.ر( دینما یم اشارهی عیطب یها دهیپدبارۀ در
 نیتـر جیـرا و نیتـر مهـم شـمار در را قـسم اتیآ امر، نیا که )۵ ـ١ /؛ عادیات١٢ /؛ طارق۵ ـ١
  .دهد یم قرار قرآن حیصر ریغی علم اتیآ

  هیتشب و لَثَم اتیآ .٣ـ١ـ٢ـ٢
 نـد،یآ شمار به قرآن حیصر ریغی علم اتیآ ۀزمر در توانند یم کهی اتیآ از گریدی ا گونه

 هکـ اسـت یزیـچ ۀدربـاری سـخن لَثـَم. هستندی قرآن هاتیشبت و امثال بر مشتمل اتیآ
 قابـل و روشـن نظـر مورد مطلب تا کند یم انیب گرید زیچ ۀدرباری سخن با را آن شباهت

ی زهـایچ هیتـشب مثل، انیب ازی اصل غرض واقع در. )٧۵٩: ١۴١٢ ، اصـفهانیراغب( شود فهم
: ١۴٢١ ،یوطیسـ ؛٢/١١٩: ١۴١٠ ،یزرکـش( اسـت آشـکار وی جلـی زهایچ به دهیپوش وی خف
٢/٢٧٢(.  

 یهـا مثـال هکـ معنا ؛ بدیناسته  آنبودن یواقع ،یقرآن التیتمث یها یژگیو از یکی
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١١٩  

 وضـوح تیـنها در کههستند  یآدم اطراف موجود یها تیواقع از ینیع یریتصاو ،قرآن
 دررفتـه   بـه کـارِامثـال در کـه یحال در. )٧٨: ١٣٨٢ ،یمحمدقاسـم( اند شده میترس دقت و

 امثال یول است، یافک فرض مجرد و ستین منظور مثل ِتیواقع ادبا، و دانشمندان لسان
 رایـز؛ )١/۴٨٠: ١٣٧٨ ب،یـط( ندارد راهها   آندر یذبک و داشته تیواقع هم خارج در قرآن

 از بهـره یب راها   آنو دانسته ذهن به مطلب بیتقر فقط را یقرآن التیتمث از هدف نکهیا
 نیـا از. ستیـن سـازگار یقرآنـ معـارف روح بـا م،یینما قلمداد تقیحق و تیواقع عنصر
 عناصـر از آن در هکـیافـت  تـوان ینمـ را یا نمونـه یحتـ یقرآنـ التیتمث در که روست

 اتیـآ در زیـن متعـال خداونـد .)٨٠: ١٣٨٢ ،یمحمدقاسم( باشد گرفته بهره یخراف و یلیتخ
 کوچـک عناصـر مورد در که رچنده قرآن یها مثل که دینما یم دیکأت نکته نیا بر قرآن
 نیـا ۀدربـار عالمـان تنهـا و )٢٩ /هبقر: ک.ر( ندا حقی همگ د،نباش پشه همچونی ریحق و

  .)۴٣/ عنکبوت( برند یمی پها   آنکنه به و کرده تعقل امثال
 ؛دارنـد عمومی برا فهم قابل وی ظاهر ۀجنب یک قرآن التیتمث که است روشن البته

 دری ولـ. اسـت دهیـچیپ و قیـعم مطالب فهمی ساز ساده ،مثل نایب از هدف ًاساسا رایز
. اسـت فهـم قابـل تفکـر و مـلأت بـا تنها که است نهفته ها مثل نیا دری فیظرا حال نیع

 واقـع با مطابق و حقی همگ ها مثل در شده انیب فاتیتوص و اتیجزئ که آنجا از نیبنابرا
هـا   آندری عـیطب یها دهیپد یها یژگیو ازی برخ که ١یعیطب التیتمث از توان یم است،
 ،مثـال؛ بـرای کـرد اسـتنباطی علم یها گزاره مل،أت وی ورز شهیاند با است، شده مطرح

 ،)۴١/ عنکبوت( عنکبوت ۀدربار قرآن یها مثل ازی جالبی علم یها برداشت نظران صاحب
: ٢٠٠٠ ف،یشـر ؛١۴۶ـ١۴٣: تا یب ل،یقند :ک.ر( اند داده ارائه )٢۶/ بقره(ه بعوض و )٧٣/ حج( ذباب
 کافران اعمال هیتشب خصوص در محققان نیهمچن .)۵١۴ــ ۵١٠: ١۴٢۴ احمد، حاج ؛١٨٠ـ١٧١
ی علمـی قیحقـا بـه ،)۴٠/ نـور( گرییکـد فـراز بر ییها موج با قیعمی یایدر در ظلمات به

 دسـت اهـایدر عمـق در مـوج ازی ا گونـه وجود و ایدر اعماق در حاکمی کیتار ۀدربار

                                                                 
ان حـال یـتمثیـل داسـتانی بـه معنـای ب. در قرآن کریم دو گونه تمثیل داستانی و طبیعی به کار رفته است. ١

آمـوزی اسـت و تمثیـل  موجـب عبـرت گذشته، به دلیل مشابهت آن با شرایط موجود است کـه یها امت
ّر محسوس به محسوسات و امـور متـوهم بـه موضـوعات قابـل مـشاهده گفتـه یه امور غیطبیعی نیز به تشب

  ).٢١ـ٢٠: ١۴٢٠،  تبریزیسبحانی( باشد یعیبه از امور طب شود، البته در صورتی که مشبه می
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 هیتـشب ،گـریدی ا نمونـه. )١١٨ ــ١١٧: ٢٠٠٠ ف،یشر ؛۴۴۴ـ۴٣٩: ١۴٢۴ احمد، حاج: ک.ر( اند افتهی
ی علمـ ییهـا برداشـت ،آن اسـاس بـر کـه )٨٨/ نمـل(ست ابرها حرکت به ها کوه حرکت
 ،یاصـفهانیی رضـا: ک.ر( اسـت شـده ارائـه ابرهـا و نیزمـ حرکت ۀدرباری قیحقا ازی حاک
ی حـاک اتیآ توان یم بیترت نیبد. )۵٧ـ ۵۶: ١۴٢۴ ،یومیف ؛٧۶: ١۴٢۴ عرفات، ؛١٧۶ـ١٧٣: ١٣٨١
 عنـوان بـه باشـند، عـتیطب ازی عناصـر ۀدربردارند که زین را ١استعاره و هیتشب ل،یتمث از

  .گرفت نظر در قرآن حیصر ریغی علم اتیآ ازی ا گونه

  امتیق عیوقا اتیآ .۴ـ١ـ٢ـ٢
ی جـالب و قیدق فاتیتوص و پرداخته امتیق ۀآستان عیوقا انیب بهی اریبس اتیآ در خداوند

 از دسـته نیا انیب ازی اصل هدف که است روشن. دیمافر یم مطرح عیوقا نیا اتیجزئ از
 ریمـس است،ی باق فرصت تا و ندیبشو دست باطل قیطر از که هاست انسان انذار ،اتیآ

 ازی برخـ در خـاص یتحـوالت به ،اتیآ از دسته نیا خالل در گاه اما. ندیبپو را تیهدا
 ،مثـال؛ بـرای اسـتی بررسـ قابـلی علمـ لحـاظ از که شود یم اشارهی عیطب یها دهیپد

ی رگــیت و )٢/ انفطــار( یپراکنــدگ ،)١/ تکــویر( دیخورشــ شــدن دهیــچیپ هــم در از خداونــد
 ،)١ /انــشقاق؛ ١ /؛ انفطــار١۶ /ه؛ حاقــ٣٧ /رحمــن( آســمان شــدن شــکافته ،)٢/ تکــویر( ســتارگان

 اتفاقات و )١۴/ حاقه( ها کوه و نیزم شدن دهیکوب هم در ،)۶/ تکویر( اهایدر شدن ور شعله
 اسـاس بـر حوادث نیا وقوع ایآ که است مطرحی بحث نجایا در. برد یم نامی گرید اریبس
 مربـوط حوادث نیا نکهیا ا یاست حاکم جهان بر حاضر حال در که استی نظام نیهم
 دهیـبرچ آن اصـول و نیقـوان و جهـان نیا بر حاکم نظامی کل طور به که استی زمان به

  ؟است دهیپوش ما بر که استی دیجد نیقوان و نظام اساس بر حوادث نیا وقوع و شده
 نیقوان نیهم اساس بر امتیق ۀآستان حوادث که باورند نیا بر نظران صاحب ازی برخ
 لیـتحل بـه رو نیـا از و دهـد یمـ رخ آن مـسببات و اسباب ۀسلسل و جهان نیا بر حاکم

، آخـر الزمـان ،یدیـعب. رک( انـد پرداخته دیجدی علم یها یافته اساس بر عیاوق نیا از یک هر
یی رضـا ؛١١۴ــ ۶٩: ١۴١٧ ،یسـعد ؛۵۴ــ ۵٢: ١۴٢٠ طحان، ؛٢۴٢ـ٢٣٧: ١۴٢٧ ،تفتنازی ؛ ٨١ـ ۵٨: ١۴٢۶
 ،هالساع اشراط انگریب اتیآ ازی اریبس که دهد یم نشان امر نیا. )٢١۶ـ٢٠۶: ١٣٨١ ،یاصفهان

                                                                 
  .)٢۶: ١۴٢٢جانی، جر(رود  ای از تشبیه و تمثیل به شمار می استعاره نیز گونه. ١
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١٢١  

  ١.روند شمار به زین قرآن حیصر ریغی علم یها گزاره ۀزمر در توانند یم واقع در
ی و. کنـد یمـ اشارهی جالب ۀنکت به امتیق به مربوط اتیآ خصوص در الشاطئ بنت

 قیـطر از ــ فاعـل از یاسـتغنا ۀدیپد است، امتیق از سخن جا هر قرآن درکه  دیگو یم
 دارد تیـعموم یقرآنـ انیب در ـ فاعل ریغ به یمجاز اسناد ای و مطاوعه ای مجهول بر یبنا

ن یـّ سـر نهفتـه در ا،وی در ادامـه. دهـد ی توجـه مـیانیـ بیله ما را به اسـرارئکه این مس
ًکه کرارا در توصیف وقـایع قیامـت بـه کـار رفتـه  را ـ از فاعل در افعال مطاوعه یازین یب

  :کند  چنین بیان میـ است
داد بـه صـورت یـ رو،ب آنه بـه سـبکـ اسـت یخود به حالت خودۀنندک نییمطاوعه تب

 یازیـه در آن به فاعـل نکا ی گو؛ردیگ یّا به صورت مغلوب و مسخر انجام میار کخود
  .)٢۴٣ـ٢۴٢: ١۴٠۴(ست ین

 بودن مند نظام دگاهید تیتقوی برای گرید ۀنیقر تواند یم نییتب نیا که رسد یم نظر به
  .باشد جهان یکنون مسببات و اسباب ۀسلسل بر آنی بنا و امتیق ۀآستان عیوقا

  یفراماد های دهیپد فگریتوص اتیآ .۵ـ١ـ٢ـ٢
 شـدن رانـده همچـونی فرامـادی میمفاه و ها دهیپد از ،میکر قرآن ازی متعدد اتیآ در
 )۴/ معارج( فرشتگان عروجی برا الزم زمان ،)٩ /؛ جن١٠ /؛ صافات١٨ /حجر( شهاب با نیاطیش
 هــا آن در امـری وحـ و آسـمان تهفــ ،)۴۴/ اسـراء( موجـودات حیتـسب ،)۵/ سـجده( امـر و
 آمـده انیـم بـه سـخن )۴/ سـجده( انـسان و خداوند نزد زمان اسیمق تفاوت ،)١٢/ فصلت(

 کـه دارد وجـود زیـن احتمـال نیـا رسند، یم نظر بهی فراماد ها، دهیپد نیا هرچند. است
 از غـرض و اسـت ناشـناخته مـای برا که باشند داشتهی ماد یها دهیپد و نیقوان بای نسبت
 و هـا دهیپد نیا خصوص دری ورز شهیاند و تفکر به انسان دادن توجه واقع درها   آنذکر

                                                                 
چنینی از وقایع قیامت را نپذیرند، امـا  های علمی این البته باید توجه داشت که ممکن است برخی، تحلیل. ١

را انکار کنند و تا وقتی که این احتمـال وجـود دارد، آیـات ها   آنتوانند احتمال صحت به هر صورت نمی
دنیـایی ایـن وقـایع را هـم   اگـر توجیـه مـادی و ایـنحتـی. های علمی باشند توانند بیانگر گزاره قیامت می

هـایی در ایـن  تواند گویای امکان وقوع چنین پدیده نپذیریم، صرف بیان چنین وقایعی با ذکر جزئیات می
شـود کـه همچنـان بـه دنبـال  عالم باشد که این مطلب نیـز از نظـر علمـی ارزشـمند بـوده و موجـب مـی

  .قیامت باشیمهای علمی در میان آیات وقایع  گزاره
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١٢٢  

 ،امـر نیا به تیعنا با نظران صاحب ازی برخ. هاست آن قیحقا از یا گوشه حداقل درک
 دست زینی جالبی علم جینتا به و پرداختهی علم منظر از ها دهیپد نیا لیتحل وی بررس به
 ؛١٠٨ ــ٩۵: ١۴٢٢ ،یموصـل ؛۵۶ــ ۵۴: ١۴٢۶، الفلـک ،یدیـعب ؛٣٨۵: ١۴٢۴ احمـد، حاج :ک.ر( اند هیافت
 مـرز میکنـ یمـ تـصور ما که چنان آن گفت بتوان دیشا اساس نیا بر. )١٣٧: ٢٠٠۵ ط،یحطـ

ی مشترک یها یژگیو و نیقوان ایگو و ندارد وجودی فراماد وی مادی ایدن انیمی مشخص
 کـه گفت دیبا بیترت نیبد. است داده وندیپ هم به راها   آنکه دارد وجود ایدن دو نیا در
  .هستند حیصر ریغی علم اتیآ از گرید یا دسته زینی فراماد یها دهیپد فگریتوص اتیآ

  االحکام اتیآ . ۶ـ١ـ٢ـ٢
هـا   آنازی مختلفـی علمـ یهـا گزاره توان یم کهاند  اتیآ ازی گرید ۀدست االحکام اتیآ

 /؛ عنکبـوت١١ /؛ نـساء٩ /؛ جمعه٩٠ /؛ نحل٢۴ / انفال:ک.ر( قرآن اتیآ اساس بر. کرد برداشت
 در هکـنیا مگر ند،ک ینم نییتع یفیالکت و فیوظا خود بندگان یبرا سبحان یخدا ،)١۶
. )٧/١٢١ و ١/٩۵: ١۴١٧ ،ییطباطبا( نماید اصالح را آنان آخرت و ایدن هک باشد یمصلحت آن

 اسـت، قمـار و شـراب میتحـر ۀردربـا کـه بقـره ۀسور ٢١٩ ۀیآ ریتفس درشیرازی  مکارم
ـَكِلَذَکـ : دیـفرما یمـ هیـآی انتهـا در خداونـد نکـهیا دیگو یم  َ ُلکـ اهللا ُِّنيُ َ َم اآلیـُ ْ ُلعلکـات ُ َّ َ َ ْم ِ

َّتتفکـ َ َ َرونَ ُ م یامبرش تـسلیـ انسان گرچه موظف است در برابر خدا و پکه دهد یم نشان
گـاهی آمیه اطـاعتکلست، بیورانه نکورک اطاعت یان اطاعت به معنیباشد، ا  یختـه بـا آ
 ۀه در همـکم شراب و قمار، بلی تحرۀنی نه فقط در زمیام الهکد از اسرار احی با کهاست
گاه گردد و با در وها نهیزم ن سـخن ی ایامعن. را انجام دهدها   آن،حی صحکًلو اجماال آ
ن یـه منظـور اکـهاست، بل  آنۀ فلسفک، مشروط به دریام الهکه اطاعت احکست یآن ن

گـاه کوشد تا از اسرار و روح احکد بین اطاعت بایه به موازات اکاست  ام خداوند نیـز آ
 در تـوان یمـ را احکـام علـل و مـصالح ازی اریبـس. )٢/١٢٢: ١٣٧۴ ، شـیرازیمکـارم(گردد 
 یـک بـه نمونـهبـرای   کـهکـرد مـشاهده عیالشرا علل کتـاب در شده یگردآور ِثیاحاد
 میتحـر علـت کـه الٶسـ نیـا پاسـخ در شانیا. مییمان یم بسنده باقر امام از ثیحد

  :دیفرما یم ست،یچ خوک گوشت و خون مردار، شراب،
 نـداد قرار حالل راها   آنریغ و ردکن حرام بندگان بر را ایاش نیا یتعال و کتبار خداوند
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 باشـد، نمـوده لیـم یب فرموده، حرام آنچه از و راغب رده،ک حالل آنچه به را شانیا تا
 یراسـتا در و است قائم آن به شانیا ابدان هکرا  آنچه ،مخلوقات نشیآفر از پس هکبل

 نیـا هکـ نمـود مشانیتفه آن از پس و فرمود میتعلها   آنبه هاست، آن ریخ و مصلحت
 بـه ،اسـت ابدانشان ضرر بهرا که  آنچه زین و است حالل و مباح شانیا بر ایاش از سنخ
 ،صـدوق(... اسـت حـرامهـا   آنبـر ایاش از لیقب نیا هک فرمود اعالم و داد هشدارها  آن
  .)٢/۴٨٣: تا یب

ی بـرای متعـدد یهـا حکمت و دیفوا به ،یعلم یها یافته اساس بر زین نظران صاحب
 تنها نهی اله احکام تیرعا به التزام که اند داده نشان و اند یافته دستی الهی نواه و اوامر
 و انـسانی جـسمان صـحت بـری میمـستق ریتأث بلکه است، ثرٶم انسانی روح بیتهذ در
 نـشانی علمـ یهـا یافتـه ،مثـال؛ بـرای داردی وی اجتماع وی فرد اتیح تیفیک یارتقا
 شده میتحر قرآن اتیآ در که مردار و خون شراب، خوک، گوشت خوردن که دهد یم

 ،همو ؛٢١: ١۴٢۴ ،یومیف ؛۶٠ـ ۵٧: ١۴٢٠ طحان،: ک.ر( دارد انسانی برای فراوان مضرات است،
 مـدت بـه دادن ریش یا و گرفتن روزه ،گریدی سو از .)٢/۴۵: ١٣۶٢ ،یطالقان ؛۴٩ ـ۴۴: ١۴٢۶
ی پـ در انـسانی بـرایی سزاه بی علم دیفوا است، شده دیکأت آن رب اتیآ در که سال دو
 که روست نیا از. )۵٣ـ ۵١: ١۴٢۶ ،یومیف ؛۶٢ـ ۵٩: ٢٠٠۵ ط،یحط ؛٢٢: ١۴٢۴ ،یومیف :ک.ر( دارد
 که برشمرد قرآن حیصر ریغی علم اتیآ از یا دسته عنوان به زین را االحکام اتیآ توان یم

  .است برداشت قابل آن ازی مهمی علم یها گزاره

  حیصر ریغی علم اتیآ ازی علم برداشتی مبان .٢ـ٢ـ٢
 حیصر اتیآی برا کهیی مبنا دو بر عالوهباید  قرآن حیصر ریغی علم اتیآ خصوص در
 ،یاله کالم فهمی برای قطع علم بودن نهیقر و قرآن به باطلی بایراه عدمی عن یشد، ذکر
  .میپرداز یم آن به نجایا در که داشت نظر در زین رای گریدی مبان

  یالهی نواه و اوامر افعال، کالم، بودن زیآم حکمت .١ـ٢ـ٢ـ٢
 میحکـ ۀواژ. بـرد یم کار به خودی برا را میحک صفت ،یاریبس اتیآ در متعال خداوند

ی معنـا بـه زیـن و دهد یم انجام متقن و محکم را امور که استی کسی معنا به لغت در
: ١۴١۴ منظـور، ابن( استیاش به نسبت شناخت نیتر کامل صاحبی یعن ،حکمت صاحب
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 کـه معناسـت دو بـه زیـن خداونـد بـودن حکیم رو نیا از .)۶/۴٧: ١٣٧۵ ،یحیطر ؛١٢/١۴٠
 کـه اسـتیاش شـناختی معنـا بـه اول ؛است حیصح خداوند به نسبت زینها  آنی دو هر
 بودن قیدق و اتقانی معنا به دوم. ندارد وجود خداوند شناخت از تر کاملی شناخت میدان یم
 نیـا بـه خداوند بودن میحک ،گرید عبارت به. استی اله افعال بودن لاکم ِتینها در و

. )٣٠١: ١۴٠٧ ،یحلـ( اسـت دقـت و ظرافت کمال، تینها در شیکارها تمام که معناست
ی معنـا بـه خـاص اصـطالح در حکمـت اما است، عام اصطالح در حکمت ِیمعان نیا
  .)١۴١: ١۴١٨ ،یگانیگلپای ربان( است فعل نبودن هودهیب و عبث و داشتن تیغا

 اسـاس بـر را جهـان نیـا که کند یم گوشزد قرآن اتیآ ازی اریبس در متعال خداوند
 نیتکـو نظـام بـه منحـصر تنهـا خداونـد حکمـت البتـه. اسـت دهیآفر حق به و حکمت
. اسـتی جـار زیـنی و کـالم در نیهمچنـ و عیتـشر نظـام در او حکمـت بلکه ،نیست

 توجـه دیـبا قـرآن اتیـآ ازی علمـ یهـا گزاره استنباطی برا مبنا نیا اساس بر بیترت نیبد
 قـرآن مـتن درها   آنگرفتن قراری چگونگ و الفاظ ر،یتعاب عبارات، از یک هر که داشت
 وی ماد یها دهیپد اتیجزئ قصص، اتیجزئ ذکر نیا بر عالوه و است مانهیحکی همگ
 قرار ژهیو دقت و ملأت مورد دیبا و بوده هدفمندی همگ امتیق عیوقا اتیجزئ وی فراماد

 خـالف بر قرآن در قصه تیروا ۀویش که میدان یم قرآن قصص مورد در مثال؛ برای ردیگ
 ازی اریبـس حذف اساس بر پردازند، یم اتیزئج ذکر به لیتفص به کهی بشر یها داستان
دنبـال  قـصه ذکر از که استی هدفی راستا در موضوع اصل به دادن تیاهم و اتیجزئ
 چنـدان نـه ًظـاهرای اتیـجزئکـه  مینـیب یمـ مانانتظار خالف بر گاه هر نیبنابرا .شود می
 رایـز ؛میباشـ داشته ها آن به یا ژهیو تیعنا و توجه دیبا ،اند شده انیب داستان در تیبااهم
 دیترد یب و است هدفمند و مانهیحک ،داستان تیکل همانند زین داستانی جزئ نکات ذکر

 حـضرت داسـتان در مثـال؛ برای است بوده نظر مورد نکات آن انیب از خاصی مقصود
 اهیـگ انـدنیرو وی مـاه شکم از خروج از پسی و بودن ماریب از خداوند که یونس
 ،باشد داشته اتیجزئ نیا انیب ازی مقصودباید  دیترد یب د،یگو یم سخنی وی برا نییقط

  .شد یم حذف داستان ۀنشد انیب اتیجزئ ریسا همانند ستیبا یم زین مطالب نیا وگرنه
 زیـن را امـتیق عیوقـا یـا وی فراماد یها دهیپد مورد در اتیجزئ ذکر ،بیترت نیهم به

ی اریبس ذکر با فاتیتوص نیا که گفت نتوا ینم رایز ؛کردی بررس و لیتحل دقت به دیبا
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 نیـا عظمـت انیـب یا وی اجمالیی آشنا جهت ًصرفا ق،یدق طور به اتیجزئ و ها یژگیو از
 ممکنی جا تا که دارد اقتضای اله کالم بودن مانهیحک رو نیا از. هاست دهیپد و عیوقا
 بـه نتـوان ندهرچ و ردیگ صورت تدبر و ملأت اتیآ گونه نیا بارۀدر ،مقدورات حد در و

 امکـان، حـد در تـوان یمی ول افت،یدر را اتیجزئ نیای لیتفص ذکر ازی اله مراد دقت،
  .کرد استنباط اتیآ نیا ازی احتمال صورت به رای علم یها گزاره

 انیـجر زیـن عیتـشر نظـام در خداوند حکمت شد، گفته که طور همان نیا بر افزون
 رایـز ؛کـرد استنباطی متعددی علم یها گزاره زین االحکام اتیآ از توان یم نیبنابرا. دارد
 را نکتـه نیا البته. است بشر مصلحت به و حکمت اساس بری همگی الهی نواه و اوامر

 عیتشر عامل رایی ایدن وی ماد علل و مصالح همواره توان ینم که داشت نظر در دیبا زین
 بـهی احتمـال صـورت بـه و تـوان حـد درباید  زین مورد نیا در رو نیا از. دانست احکام
  .پرداختی علم یها گزاره استنباط

  خداوند توسط امور انجام و اداره در اسباب وجود ضرورت. ٢ـ٢ـ٢ـ٢
 بـه بنـا ،اسـت قـادری هـست جهان ۀیکبار وی آن خلقت بر که هرچند مطلق قادر خداوند
 کـه اسـت گرفتـه قـرار نیـا بر تشیمش )١٧٠ــ۵/١۴٧ش: ١٣٧۶ دوست، وطن :ک.ر(ی مصالح
خداونـد . نـدیفرایب اسـباب و علـل ۀسلـسل اسـاس بر وی جیتدر صورت به را عالم نظام

ان قـانون یـن حـال جریند، در عک ید صانع را اثبات میه توحکنیم با ایرکمتعال در قرآن 
 عالم قبول دارد و هر حادثه را به علت خاص خودش مستند ین اجزای را بیت عمومیعل
 به خـود او نـسبت داده ی هر موجودِیعیم افعال طبیرکن  در قرآ،به تعبیر دیگر. ندک یم

 سبحان نـسبت یها و افعالشان نیز بدون استثنا به خدا  آن فاعلۀن حال همیشده و در ع
 نیـز  در حدیثی از امام صـادق.)٢٩۴ــ٧/٢٩٣ و ١/٧۴: ١۴١٧ ،ییطباطبا(داده شده است 

: ١۴٠۴ صـفار، ؛١/١٨٣: ١٣۶٣ ،ینـیکل(» بأسـباب ّإال َاءیاألشـ یِجرَی أن اهللا یأب«: آمده است
  .خداوند از اینکه اشیا و امور را بدون اسباب اداره کند، ابا دارد؛ )۶/١

 اسـت گرفتـه قرار اسباب و علل ۀسلسل ۀیپا بر عالم نیا نظام نکهیا به توجه با نیبنابرا
 ؛١٧: ١٣٧٩ مـٶدب، ؛١/٧۶: ١۴١٧ ،ییطباطبـا( استی اله ریناپذ تخلف یها سنت از امر نیا و

 سریـم مـای بـرا قـرآن اتیـآ ازی علمـ یها گزاره استنباط ،)٢/٢٢٨: ١۴٠٩ ،یسبزواری موسو
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 گـاه هـر کـه دارد وجـود امکـان نیا همواره مبنا، نیا گرفتن نظر در بدون رایز ؛شود یم
 تـأثر و ریتـأث نیا د،یگو یم سخن گرید ۀدیپد بر یا دهیپد ریتأث ا یرخداد وقوع از خداوند

 نتوان رو نیا از و باشد گرفته صورت مسببات و اسبابی جیتدر نظام از خارج ،واقع در
  .کرد استنباطی حیصحی علم ۀگزار ،قرآن انیب نیا از

 ِعلـل و اسـباب ۀسلـسل نیـا از خـارج ،یالهـ یایـاول و ایانب کرامات و معجزات البته
 هـستندی عللـ و اسـبابی دارا حـال هر به زینها   آنکه هرچند ،استی ماد شدۀ شناخته

 و میکر قرآن اتیآ در پس. )١/٧٧: ١۴١٧ ،ییطباطبا( است دهیپوش و ناشناخته مای برا که
 اصـل شـده، مطرح یها دهیپد و رخدادهای برا توان یم امتیق و قصص اتیآ درویژه  به
 ؛پرداخـتی علمـ یها یافته اساس برها   آنلیتحل به و گذاشتهی ماد علل و اسباب بر را

 آن بـودن علـل و اسـبابی عـیطب نظـام از خـارج یـا بودن معجزه بهی نحو هب نکهیا مگر
  .باشد شده دیکأت ها دهیپد

  گیری نتیجه
 سخنی عیطبی ها دهیپد یها یژگیو ازی برخ ازی مختلف اهداف با ،میکر قرآن اتیآ در

ــا ازی برخــ. اســت شــده گفتــه ــآ نی  و مــشاهده بــه را انــسان حیصــر صــورت بــه اتی
ی علمـ اتیـآ ریـتعب بـاهـا   آناز کـه ندینما یم دعوتی عیطب یها دهیدپ دری ورز شهیاند
 یهـا وهیشـ و هـا سـبک بـه اتیـآ نیـا از یگـرید ۀدسـت ،مقابل در. میکن یم یاد حیصر

ها   آناز که هستندی عیطب یها دهیپد ازی انواع به حیصر ریغ یاشارات متضمن ،گوناگون
 تـوان یمـ حیصر ریغی علم اتیآ ۀجمل زا. میینما یم یاد حیصر ریغی علم اتیآ ریتعب با
 امـت،یق ۀآسـتان عیوقـا بـه مربـوط اتیآ ه،یتشب و مثل اتیآ قسم، اتیآ قصص، اتیآ به
  .کرد اشاره االحکام اتیآ وی فرامادی ها دهیپد فگریتوص اتیآ

 چـه ــ قرآن اتیآ ازی ریتفس و استنباط برداشت، گونه هر در ،است روشن که چنان
ی مبـان از اعـم قـرآن ریتفـس ِعـامی مبـان دیـبا ـ یعلم ریغ چه وی علم اتیآ خصوص در

 ،قـرآنی علمـ اتیـآ از حیصـح برداشـترای بـ امـا .داشت نظر در رای دالل وی صدور
یـی عقال اصـول و قـرآن از برگرفتـه که یا ژهیوی مبان به توجه ر،یتفس عامی مبان بر عالوه
  :از ندا عبارتی مبان نیا نیتر مهم. استی ضرور هستند، محاوره
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١٢٧  

  قرآن به باطلی ابیراه عدمـ 
  یاله کالمی برای قطع علم بودنی لفظ ریغ متصل ۀنیقرـ 
  یالهی نواه و اوامر افعال، کالم، بودن زیآم حکمتـ 
  خداوند توسط امور انجام و اداره در اسباب وجود ضرورتـ 
 ،یفراعـصر و جاودانـهی امیـپ داشـتن بـا میکـر قـرآن که گفت توان یم بیترت نیبد
 هر در مخاطبان نیا حالی مقتضا با مطابق و داشته نظرّمد را مخاطبان ازی میعظ ۀگستر
 خـالف ،قـرآن انـاتیب کـه شود ینم باعث لهئمس نیا البته. دیگو یم سخن نسل و عصر
 ِجهـان نیـا خـالق ِخداوند بلکه. باشد مردم ازی گروه تصورات و اوهام با مطابق و واقع

 ابـد،ی ینمـ راه کالمـش بهی باطل گونه چیه  کهدینما یم ماعال صراحت با که باعظمت
 نیعـ دری ولـ ــ مردم عقول سطح در و سادهی زبان به را خلقت نیقوان و قیحقا ازی برخ
 در ق،یحقای یافتگ تنزل از زانیم نیا که هرچند کند، یم انیب ـ واقع با مطابق و قیدق حال
 اشتباهی ها برداشت و تصورات یا و ابهامات ازی برخ موجب است ممکن ها زمانی برخ
 رسانده حداقل به را امر نیا توان یم ادشدهی یمبان از گیری بهره با که شود اتیآ ظاهر از
  .آورد دست به میکر قرآنی علم اتیآ ازی تر حیصح درک و فهم و
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١٢٨  

  یشناس تابک
 دار روت،یـب سوم، اپچ، لسان العرب ،محمد بن مکرمالدین  ابوالفضل جمال،  افریقی مصریابن منظور .١

  .ق ١۴١۴ صادر،
، بیـروت، دار ی محمد جلیل صـدققیق، تحالتفسیر فی المحیط البحر وسف،ی بن محمد ،یندلسا انیابوح .٢

  . ق١۴٢٠، الفکر
  .ش ١٣٨١ دانشگاه، و حوزه ۀدکپژوهش، سمت تهران، ،تفسیری مکاتب بر،کا یعل ،ییبابا .٣
  .ق ١۴٢٣ ، العربیالتراث اءیحا دار روت،یب، نتفسیر مقاتل بن سلیمابلخی، مقاتل بن سلیمان،  .۴
 ، و مسائل ابن االزرق؛ دراسـة قرآنیـة لغویـة و بیانیـهللقرآن البیانی عجازاال عبدالرحمن، عائشة ،ئالشاط بنت .۵

  .ق ١۴٠۴ المعارف، دار ،هقاهر دوم، چاپ
یخیـة و ؛ دالحـدیث العلمـی االکتـشاف ضـوء فـی القرآنی عجازاال ، شـعباندیوح مروان ،تفتنازی .۶ راسـة تار

  .ق ١۴٢٧ ،هالمعرف دار روت،یب ،تطبیقات معاصره
،  مکتبـة لبنـان ناشـرون،، بیروتّموسوعة کشاف اصطالحات الفنون و العلوم،  بن علیتهانوی، محمدعلی .٧

  .م ١٩٩۶
  .ق ١۴٢٢ ،هیالعلم تبکال دار روت،یب، ة فی علم البیانالبالغ اسراری، عبدالقاهر بن عبدالرحمن، جرجان .٨
 تبةکم دمشق، دوم، چاپ ،هالمطهر السنة و الکریم القرآن فی العلمی عجازاال موسوعة وسف،ی احمد، حاج .٩

  .ق ١۴٢۴ حجر، ابن
م و الـسبع فسیر القـرآن العظـیروح المعانی فی ت ،الدین محمود بن عبداهللا ، شهاب بغدادیحسینی آلوسی . ١٠

  . ق١۴١۵یه، العلم الکتب داربیروت، عطی،  علی عبدالباریتحقیق ، المثانی
  .م ٢٠٠۵ الهالل، تبةکم و دار روت،یب ،؛ اضاءات جدیدهالکریم  القرآن  فی  العلمی  عجازاال حسن، ط،یحط . ١١
  .تا یب ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،المفسرون و التفسیر ن،یمحمدحس ،یذهب .١٢
  .ق ١۴١٢ علم،ال دار روت،یب ،القرآن غریب فی المفرداتراغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد،  . ١٣
  . ق١۴١٨ ، الصادق ماماال سسةٶم قم، ،هالکالمی القواعد ،یعل ،یگانیگلپای ربان .١۴
  .ش ١٣٨۵ هاجر، قم، ،دیجد کالم بری درآمد ،همو .١۵
ۀ مجلـ ،»علـم و البالغه نهج قرآن، منظر از مورچه نشیآفر یها یشگفت «گران،ید و اکبر یعل نتاج، عیرب .١۶

  .ش ١٣٩۴ ،١۶ۀ شمار ،علم و قرآن
  .ش ١٣٨٣ دانشگاه، و حوزه ۀدکپژوهش قم، ،قرآن تفسیر روش محمود، ،یجبر .١٧
  .ق ١٣٧۵ المنار، دار قاهره، ،المنار ریتفس باسم المشتهر میالحک القرآن ریتفس محمد، رضا، دیرش .١٨
  .ش ١٣٨١ ن،یمب تابک رشت، سوم، چاپ ،قرآن علمی اعجاز در پژوهشی ،یمحمدعل ،یاصفهان ییرضا .١٩
  .ش١٣٨٧ ،یالمصطف نشر و ترجمهی الملل نیب مرکز قم، ،؛ مبانی و قواعد تفسیر قرآن١ رآنق ریتفس منطق ،همو .٢٠
 ،یالمـصطف نـشر و ترجمـهی المللـ نیب مرکز قم، ،یانسان وی عیطب علوم و قرآن ؛۵ قرآن ریتفس منطق ،همو .٢١

  .ش ١٣٩٢
  .ق ١۴١٠ ،هرفالمع دار روت،یب، البرهان فی علوم القرآن،  بن عبداهللالدین محمدزرکشی، بدر .٢٢
 و عیـون االقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل،  بن عمرمحمودجاراهللا زمخشری،  .٢٣

  .ق ١۴٠٧ب العربی، االکت بیروت، دارچاپ سوم، ، التأویل
 ،ّ؛ دراسة مبسطة حول االمثال الواردة فـی الکتـاب العزیـزمیالکر القرآنی ف االمثال جعفر، ، تبریزییسبحان .٢۴

  .ق ١۴٢٠ النشر، و ةللطباع الصادقسة ٶسم قم،
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١٢٩  

  .ق ١۴١٧ ،یالعرب الحرف دار روت،یب ،القرآن و العلم نیب امةیالق سلمان، داود ،یسعد .٢۵
  .ق ١۴١٢ الشروق، دار روت،یب هفدهم، چاپ، فی ظالل القرآن  بن ابراهیم شاذلی،قطببن سید  .٢۶
  .ق ١۴٢١ العربی، الکتاب دار بیروت، وم،د چاپ ،القرآن علوم فی االتقان عبدالرحمن، الدین سیوطی، جالل .٢٧
  .ش ١٣٨٢ ،یاسالم علوم یجهان زکمر قم، ،تفسیری های روش و مبانی اظم،کمحمد شاکر، .٢٨
 اعجـاز ۀپژوهـشکد تهران، ،علم و قرآن منظر از آسمانی بازگشت یها تیخاص گران،ید و نیحس ،یشجاع .٢٩

  .ش ١٣٩٣ ،یبهشت دیشه دانشگاه قرآن
یمالقرآنیة رضاال علوم من عدنان، ف،یشر .٣٠  دار روت،یـب سـوم، چـاپ ،؛ الثوابت العلمیة فـی القـرآن الکـر

  .م ٢٠٠٠ ن،ییللمال العلم
 اسـالمی، فرهنـگ قـم، دوم، چـاپ ،هّالـسن و بـالقرآن القـرآن تفـسیر فی الفرقان محمد، ،یتهران یصادق . ٣١

  .ش ١٣۶۵
  .ش ١٣٨٠ فردا، دیام تهران، دوم، چاپ ،قرآن دیدگاه از ستارگان ،همو .٣٢
  .تا یب ،یداور قم، ،الشرائع علل ، بن حسین بن موسی بن بابویه قمییعل بن محمد ،دوقص . ٣٣
،   الکبـری فـی فـضائل آل محمـدالـدرجات بـصائر،  بن فـروخبن حسن محمدابوجعفر ،  قمیصفار .٣۴

  . ق١۴٠۴  نجفی،یمرعش ةاهللایآچاپ دوم، قم، کتابخانۀ ، یباغ وچهکمحسن تصحیح 
  . ش١٣۶۶ مت،کح تهران، ،یدیب هّدر یمنوچهر صانعترجمۀ  ،یفلسف فرهنگ ،لیجم با،یصل .٣۵
  .ش ١٣۶٢ انتشار، تهران، چهارم، چاپ ،قرآن از پرتوی دمحمود،یس ،یطالقان .٣۶
  .ق ١۴١٧ اسالمی، انتشارات دفتر قم، پنجم، چاپ ،القرآن تفسیر فی المیزان ن،یدمحمدحسیس ،ییطباطبا .٣٧
 تهـران، سـوم، چـاپ، البیـان فـی تفـسیر القـرآنمجمـع فـضل بـن حـسن، ابـوعلی دین الـ امینطبرسی،  .٣٨

  .ش ١٣٧٢ ناصرخسرو،
  .ق ١۴٢٠ ن،یسعدالد دار دمشق، ،یماناال لیا طریق القرآن فی عجازاال ب،یمن طحان، .٣٩
 یفروشـ تـابک تهـران، سـوم، چـاپ ، و مطلـع النیـرینمجمـع البحـرین ،ن بن محمدیالدی، فخرحیطر .۴٠

  .ش ١٣٧۵ ،یمرتضو
  .تا یب ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،القرآن تفسیر فی التبیان ،حسن بن محمدابوجعفر  ،یطوس .۴١
  .ش ١٣٧٨ اسالم، تهران، دوم، چاپ ،القرآن تفسیر فی البیان اطیب ن،یعبدالحس دیس ب،یط .۴٢
کاری از مرکـز فرهنـگ و معـارف  ،کریم قرآن دائرةالمعارف ،»ریتفسی مبان «محمود،سید ،ینیحس بیط .۴٣

  .ش ١٣٨٩تاب، کقم، بوستان قرآن، 
  .ق ١۴٢۶ ،هیالعلم تبکال دار روت،یب ،الزمان آخر فائق، خالد ،یدیَبُع .۴۴
  .ق ١۴٢۶ ،هیالعلم تبکال دار روت،یب ،العالج و الصیدلة و المطهرة ةّالسن و الکریم القرآن فی الطب ،همو .۴۵
  .ق ١۴٢۶ ،هیالعلم تبکال دار روت،یب ،الفلک ،همو .۴۶
  .ق ١۴٢۶ ،هیالعلم تبکال دار روت،یب ،حشراتال و الحیوانات و نباتاال و النبات ،همو .۴٧
  .ق ١۴٢۴ اقراء، دار دمشق، ،الجغرافیة العلوم فی القرآن عجازا مختار، محمد عرفات، .۴٨
یـد االعتقـاد،  بن مطهروسفیحسن بن الدین  جمال ی،عالمه حل .۴٩  حیتـصح ،کشف المراد فـی شـرح تجر

  .ق ١۴٠٧ ،یاالسالم النشر سسةٶم قم، ،یآمل زاده حسن حسن
 اءیـاح دار روت،یب سوم، چاپ ،الغیب مفاتیح: التفسیر الکبیربن عمر،   محمدرازی، ابوعبداهللالدین خرف .۵٠

  .ق ١۴٢٠ ،یالعرب التراث
  .ش ١٣٨٧ تابستان و بهار ،٢ ۀشمار ،علم و قرآن ،»قرآنی علمی ها گزاره اهداف «د،یحم ،یمغرب فغفور .۵١
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١٣٠  

یمالک القرآن فی الطبی عجازاال صالح، دیسع ،یومیف .۵٢   .ق ١۴٢۶ ،یالقدس تبةکم ،هقاهر ،ر
  .ق ١۴٢۴ ،یالقدس تبةکم ،هقاهر ،الکریم القرآن فی العلمی عجازاال ،همو .۵٣
  .ش ١٣٨٢ اسوه، قم، ،آن تربیتی آثار و اهداف ها، ویژگی قرآنی؛ تمثیالت دمحمد،یحم ،یقاسم .۵۴
  .تا ی، بخلدون ابن دار ه،یندرکاس ،الحسابی و البالغی و العلمی القرآن عجازا حسن، محمد ل،یقند .۵۵
 : به نشانیثیحد و قرآن دری علم اعجاز، وبگاه م ٢٠١۵ ،»کنند یم صحبت پرندگان «عبدالدائم، ل،یکح .۵۶

<http://kaheel7.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=391:2015-

07-27-13-27-57&catid=38:2009-11-25-00-01-53&Itemid=63>   
  .ش ١٣۶٣ ه،یاالسالم الکتب دار تهران، ،یالکاف یعقوب، بن محمدر ابوجعف ،ینیکل .۵٧
 یاسـالم یهـا پژوهش ادیبن مشهد، مترجمان، ازی گروه ۀترجم ،هدایت تفسیر ،یمحمدتقسید ،یمدرس .۵٨

  .ش ١٣٧٧ ،یرضو قدس آستان
  .م ٢٠٠۶ ،هیالعرب اآلفاق دار ،هقاهر ،القرآن فی القصصی عجازاال ،یعل ةیعط دیسع مطاوع، .۵٩
 ه،یاالسـالم للعلـوم ةیالرضـو الجامعة مشهد، ،القشیب ثوبه فی المفسرون و التفسیر ،یمحمدهاد فت،معر .۶٠

  .ق ١۴١٨
  .ش ١٣٧۴، هیسالماال تبکال دار تهران، ،نمونه تفسیر ناصر، ،یرازیش ارمکم .۶١
 قـم، ،اسـالم بـزرگ علمـای از نفـر بیـست و عصمت بیت اهل نظر در القرآن اعجاز درضا،یس دب،ٶم .۶٢

  .ش ١٣٧٩ ث،یلحدا احسن
 ،»عهیشـ مفـسران دگاهیـد از قـرآن ریتفـسی مبـان اهـم «مقـدم،ی موسـو دمحمدیسـ و درضایس دب،ٶم .۶٣

  .ش ١٣٨٨ زمستان ،٢٨ ۀشمار ،یشناس عهیش
  .تا یب ،یالخوئ االمام آثار اءیاح سسةٶم قم، ،القرآن تفسیر فی البیان دابوالقاسم،یس ،ییخوموسوی  .۶۴
 اهـلٶسـسة م روت،یـب دوم، چـاپ ،القرآن تفسیر فی الرحمان واهبم ،یدعبداالعلیس ،یسبزوار یموسو .۶۵
  .ق١۴٠٩ ، تیبال
 النفـائس، دار روت،یـب ،مـنهج و تـاریخ و فکری تأصیل القرآن فی العلمی عجازاال احمد، یسام ،یموصل .۶۶

  .ق ١۴٢٢
  .ش ١٣٧٩ ،یاسالم غاتیتبل دفتر قم، ،چهاردهم قرن تفاسیر در گرایی عقل ،یشاد ،یسینف .۶٧
 ،میکـر قرآن یالملل نیبۀ کنگر نینخست مقاالت مجموعه ،»قـرآن دری ظاهر علم تیحقان «جعفر، نکونام، .۶٨

  .ش ١٣٩٢ ،یاسالم آزاد دانشگاه مشهد، ،جامعه و انسان
  .ش ١٣٨٠ نما، یهست تهران، ،قرآن گذاری تاریخ بر درآمدی ،همو .۶٩
  .ش ١٣٩٠ ن،ید اصول ۀدانشکد قم، ،قرآنی معناشناس بری درآمد ،همو .٧٠
  .ش ١٣٧٨ ،٢٠ۀ شمار ،نیمب ۀفیصح ،»قرآن زبان بودنی عرف «،همو .٧١
  .ش ١٣٨٣ عشق، تیآ قم، ،قرآن پزشکی اعجازهای بر نگرشی ؛ها آیه سوی آن صمد، زاد، ینور .٧٢
  .ش ١٣٧۶ ،۵ۀ شمار ،قرآن معارف و علوم ۀینشر ،»نشیآفر در جیتدر بروز راز «رضا، دوست، وطن .٧٣
  .ش ١٣٧٧ خرد، ۀخان قم، ،میکر قرآن از برداشت در هاداجت کالمی مبانی ،یمهد ،یتهرانی هادو .٧۴

75. Oxford English Dictionary Online, Oxford, Oxford University Press, 2015, Available at: 

<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/science>. 
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. ّن االعتبـار انتـشار التیـارات المدافعـة عـن حقـوق المـرأةیّسیما مع األخذ بعـ ، الًمتنامیا
ِّوقدمت تعل ّ أنهـا إدارة الرجـال یّقات مختلفة بشأن قوامة الرجال؛ فقد فسرها الـبعض علـیُ

ّ هذا العـصر جـراء یّسیما ف ال ـّ أنها یة علیّفالتهم لها، والبعض اآلخر فسروا اآلکلألسرة و
مـا ک، رعایة الرجل ووکالته وخدمته فـی األسـرة ـّانتشار نظریات الدفاع عن حقوق المرأة

بالنقـد عة ی الـشیرّکـاتب مواقـف مفکتناول ال. نین هذه الموقفیحاولت جماعة الجمع ب
ّمهمـة الرجـال المتمثلـة فـ «یّ أن القوامـة تعنـیل، وخلص إلیوالتحل  إدارتهـم للـشؤون یّ

ّالعائلیة الداخلیة ّ«.  
  .القوامة، اإلدارة، الرعایة، الوکالة، الخدمة :ةالرئیسالمفردات 

   القرآنیّات العلمیة فیّف النوعی لآلیالتصن
  ّوأسس استنباط األخبار العلمیة منها

  
  
  
  
  
  

  مظاهری طهرانیةهارب ّ   )ّجامعة المذاهب اإلسالمیةب علوم القرآن والحدیثفرع  یطالبة دکتوراه ف (ّ
  ّعباس مصال   ) جامعة اإلمام الصادقب كأستاذ مشار (ی بورئّ
  ّمهدی إیزدی   ) اإلمام الصادقبجامعة أستاذ  (ّ

ّعیـة شـتیبثر من عشرة بالمائة من آیات القـرآن الکـریم تتنـاول ظـواهر طکّإن أ  وبعـض یّ
 القرآن، بأنواعهـا یّات العلمیة فیّ لزوم االهتمام الخاص بمعرفة اآلیّدل علیوهذا . سماتها

 دراسـة یالالفـت لالنتبـاه فـ. ًضایـّوأنساقها، وأسس االستنباط العلمی من هـذه اآلیـات أ
ّات القرآنیة أن اإلشارات القرآنیـة إلـیاآل ب یع وأسـال أنـوایّعیـة جـاءت فـی الظـواهر الطبیّّ

 مـشاهدة یًح داعیا أبناء البشر إلـی أسلوب التصریتعالاهللا  بعض منها اعتمد یفف. مختلفة
ّعیة والتأمل فیالظواهر الطب ب یرة وبأسـالیثکحة ویر صری المقابل وردت إشارات غیوف. هایّ

ّلیـة ی التحلـّد نتـائج هـذه الدراسـة الوصـفیة یـتف. ّعیـةی أنـواع مـن الظـواهر الطبیّمنوعة إل
ّات القرآنیة العلمیـة الـصری اآلیّتب أنه باإلضافة إلکّالمستقاة من طیات ال ر ی تـشیحة التـیّ

دة مـن ّع متعـدی مواضیحة إلیالصر ریات غیر اآلیّعیة تشی طیف واسع من الظواهر الطبیإل
َالظواهر، منها آیات القصص، آیات القسم، آیات الـمـثل والتـشبیه، آیـات ك خصائص تل َ

ّن أی اسـتنتاج واسـتنباط کـل. ّقیة وآیات األحکـامیزیتافیلقیامة، آیات الظواهر المأشراط ا
ّ األدلة من اآلیات العلمیة الصریحة وغیریّعلمی صحیح وقائم عل  یالصریحة، إضـافة إلـ ّ
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ّریة العامة، بحاجة ملحـة إلـی التفساألسس ّ ّ األسـس القرآنیـة الخاصـة واألسـس العقلیـة یّ ّّ

ّالدراسة أن أهم أساس مؤثر فأثبتت هذه . للحوار ّ ّ االستنباط من اآلیات العلمیة هو عـدم یّ
ّة حقانیـة اآلیـان الباطل للقـرآن، وبعبـارة ثانیإت رها للواقـع، والقرینـة یّات القرآنیـة وتـصویـّ

ّ أن العلم القطعی لیصلة علّالمت ًرا یو فعله، وأخاهللا  قول یّغیر لفظی، والحکمة فاهللا الم کّ
  .یتعالاهللا د ی إدارة األمور وإنجازها بید األسباب فضرورة وجو

الـصریحة،  ّالقرآن، العلم، الطبیعة، اآلیات العلمیة الصریحة وغیـر :ةالرئیسالمفردات 
  .وفعلهاهللا  ّالتفسیر العلمی، الحکمة فی قول

  رستونی آراء فایّدراسة نقدیة ف
ّنیة المتعلقم القرآی التعالیالتناقض ف« مقالة یف   »ة بالجهاد، وحلولهّ

  
  
  
  
  
  

  ّجامعة المذاهب اإلسالمیة بعلوم القرآن والحدیثفرع طالبة دکتوراه فی ( ةزاد ّفریدة محمد(  
   جامعة مازندرانب ة مشارکةأستاذ(ّزینب السادات حسینی(  

ًونة بالمفارقـة والتنـاقض؛ ألنهـا تقـدم حلـوال وطرقـا کات الجهاد مسیّرستون أن آیزعم فا ً ّ ّ

ّ لفقهـا یالتـ» ّجی للحـربیّة التطور التدرّینظر «یرستون باالعتماد علیوذهب فا. فةمختل

 ی فـّی والتسلسل الزمنـّیبیّانیة استعادة الترتک انعدام إمین، إلیمن مواقف العلماء المسلم
ّات أسباب النـزول والنـسخ، ألن ین استعانوا بروای العلماء المسلمّ الرغم من أنیات علیاآل

ة یـداع: نیّشهد المجتمع النبوی ظهـور فئتـك ّات متضاربة متناقضة، وجراء ذلیهذه الروا
ّل تتمسک الحرب؛ ویة إلی السالم، وداعیإل تناولت هذه المقالة . اتیبمجموعة من اآلك ّ

خ، یاق والتــاری الــسیّلــی، وباالعتمــاد علــی التحلـّرســتون بــالمنهج الوصــفی یموقــف فا
ّلجهاد مجرد تنـاقض سـطحی ظـاهری سـواء أتبنات این آیّ أن التناقض بیوخلصت إل ّ ّ نـا یّ

ّن حلـه عبـر الجمـع العرفـی، کـمی یات الجهاد أم ال؛ األمر الذی آیّة مسار التطور فّینظر ّ

ّ موقفهمـا، وإنـه ال یعـد اخـتالف یّات القرآنیة علـیّلم تستدل الفئتان باآلك  ذلیًإضافة إل َ ُ ّ

  .نهای التناقض ب إثباتیًات دلیال علیر اآلی تفسین فیّالمفسر
آیــات الجهــاد، فایرســتون، التنــاقض، النــسخ، أســباب النــزول،  :ةالرئیــسالمفــردات 

  .ّالشواهد داخل اآلیات، التسلسل الزمنی للقرآن
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