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  سخن نخست

تـرین  پیشرفت و توسعه بر مبنای علم و فناوری اسـتوار شـده و پـژوهش از مهمدر جهان امروز، 
های مختلف اقتصادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی بـه حسـاب  های توسعه در حوزهپیشران
های هدفمند و  ریزی شود که در برنامه ها در صورتی محقق می آید و توفیق پایدار در این زمینه می

 مر پژوهش و توسعه بر مبنای علم و فناوری صورت پذیرد.کالن، توجه مناسبی به ا
هـای در این میان اما حوزه علوم انسانی به دلیل نقش کلیـدی و تأثیرگـذار آن در زیرسـاخت

فکری فرهنگی جامعه اهمیتی درخور دارد؛ این اهمیت در نظام متکی بر اندیشه اسالمی به دلیل 
  رسد.  ی گوناگون انسانی مضاعف به نظر میهای دینی نسبت به نیازها غنا و عمق آموزه

از سوی دیگر قرآن کریم به مثابه کتاب هدایت الهِی انسان و جامعه و منبع نخسـت معرفـت 
هـای  ای سرشـار بـوده و جریان نامـهباور و جسـتجوگر گـنجدینی، همواره برای اندیشمندان دین

بـه دنبـال کشـف و ارائـه ابعـاد  گون تفسیری در جغرافیای عالم اسالم، هر یـک از منظـری گونه
رغم اختالفــات، امــروزه بــه مثابــه  های تفســیری بــه انــد. مجموعــه ایــن تجربــه هــدایتی آن بوده

نمایـد. شـکی  های فهم و شـناخت ابعـاد هـدایت قرآنـی رخ می کمانی ارزشمند از شیوه رنگین
رفـت و هـدایت های عصری و به دلیل ماهیـت فزاینـده معنیست که در پاسخ به نیازها و پرسش

های گذشـته را  توان و باید مسـتند بـه منطـق اجتهـادی و قابـل دفـاع تفسـیر، تجربـه قرآنی، می
افـزاری ارزنـده بـرای تولیـد علـوم انسـانی مند قرآن کریم نـرمبازخوانی کرد. طبعًا تفسیر ضابطه

  اسالمی خواهد بود. 
  
  

 هفت



 

  
 

ای علمـی خاصـی را مـورد در این راستا شورای عالی علوم، تحقیقـات و فنـاوری پـروژه هـ
های تفسـیری بـا اجـرای پژوهشـگاه  حمایت قرار داده است که طرح کالن نقد و بررسی جریان

ها پژوهش از سوی  حوزه و دانشگاه از آن جمله بوده است. محصول این طرح اکنون پس از سال
انـدرکاران تشود که در اینجا از عموم دس پژوه به جامعه علمی تقدیم میجمعی از محققان قرآن

تولید آن در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دیگر استادان ارجمند که در تألیف و ارزیـابی آن نقـش 
  شود.  اند، قدردانی می داشته

  

  شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوریدبیر کل 

  

 هشت



 

 

  
 
  
  
  
  

  سخن پژوهشگاه
  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه

هـای وحیـانی در  در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزه
هـای اصـیل جوامـع،  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این ی پویایی، واقعشرط اساس
سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت

ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  عمیق از معارف اسالمی و بهره رو، آگاهی دقیق و است؛ از این

 ای برخوردار است. سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی
بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه 

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 شاره کرد.ا 
  

 نه



 

  
 

قرآنی علوم های  برای دانشجویان رشته مطالعات قرآنیدر زمینه  درسیاین اثر به عنوان منبع 
مندان بـه ایـن زمینـه  فراهم شده است که البته دیگر عالقه تحصیالت تکمیلیدر مقطع  و تفسیر

  مند شوند. توانند از آن بهره تحقیقی نیز می
شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می صاحباز استادان و 

اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 
  جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.
ادی شـ دکتـر سـرکار خـانمهای مؤلف محترم اثر،  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

االســالم دکتــر محمــدعلی رضــایی اصــفهانی،  حجتمحتــرم اثــر،  ارزیابــانو نیــز از  نفیســی
 سـیدمحمدعلی سالم والمسـلمیناال راد و حجت مهدوی محمدعلی االسالم والمسلمین حجت
  سپاسگزاری کند.  ایازی

 انسـانی، علـوم یسـیونکم معـزز سـروران ویژه بـه فتع عالی شورای حمایتی نقش از همچنین
 نیـز و تفسیری های جریان بررسی و نقد ملی کالن طرح قالب در پروژه این از هنر و اسالمی معارف
 دکتـر آقایـان حضـرات اخیر، های سال طول در پژوهی قرآن گروه محترم مدیران مجّدانه های پیگیری

 .شود می قدردانی حسینی طیب سیدمحمود دکتر و اسعدی محمد دکتر روشن، سعیدی محمدباقر

 ده
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 راد االسالم دکتر مهدوی حجت مقدمه

های آیـات و  مایـه تفسیر قرآن کریم، در جهت تبیین مراد خداوند سبحان و پرده برگیـری از درون
های آیات الهی از همان روزگـاران نخسـت نـزوِل آیـات چهـره  رازها و رمزهای الیه هویدا کردن

نهاده بود، تبیین،  رسول الله ۀگونه که ابالغ آیات الهی را بر عهد نمود. خداوند سبحان همان
رَ « :وار خواسـته بـودتوضیح و هویدا ساختن ابعاد آیات الهی را نیز از آن بزرگ كْ لْنـا إِلَيْـکَ الـذِّ زَ وَ أَنْ

ونَ  رُ كَّ تَفَ مْ يَ هُ لَّ مْ وَ لَعَ لَ إِلَيْهِ َ لِلنّاسِ ما نُزِّ هـا، توضـیح و  تفسـیر بـا تبیین ،سان ). بدین۴۴(نحل، » لِتُبَنيِّ
های  گوِن پرسـش های گونـه و نیـز پاسـخ ها از سـوِی رسـول اللـه روشنگری درباره مصداق

بنیادگذار تفسیر قرآن کریم اسـت کـه  سان رسول الله صحابیان آغاز شد و دامن گشود. بدین
ها را برکشید و محتـوای اسـتوار آیـات را فـراز  ها را زدود و معانی دقیق واژه در موارد فراوانی ابهام

رد و با روشنگری درباره محکم و متشابه، عام و خاص، مطلق و مقیِد آیـات و هویـدا سـاختن آو
بـه  ،پـس از آن 1های تازه، تفسیر آیات الهی را سـامان بخشـید. های تعابیر نو و ترکیب مایه درون

گیری مدارس تفسیر در دوره تابعان  تر گشت و با شکلروزگاران صحابه تفسیر آیات الهی گسترده
 ،در گـذرگاه زمـان ،بـاری 2هایی از تفاسـیر رقـم خـورد. ها و بسـترهای تـدوین مجموعـه زمینه
های  اندک، جامعه اسالمی با گسترش فتوحات اسالمی با جوامع دیگر درآمیخـت و زمینـه اندک
  الهـی از محـدوده نقـل محـض  کتـاب گـون فـراهم آمـد و تفسـیر های گونه گیری اندیشه شکل

  هـای ادبـی، تـاریخی و گـاه  ها و تحلیل در ذیل آیات و کمـابیش توضـیح گزارش احادیث و آثار
                                               

 القـرآن تفسـیر ی،الـدور ؛۶٠−٢۴ص ،یرآفـاق تفسـ »یامبردر عصر پ یرتفس« راد، یک: مهدو.نمونه، ر ی. برا١
 .الکریم القرآن بتفسیر عالقتها و یة؛ محمد ابوعمر، السّنة النبو النبویه السّنة و الکریم

 تفسـیردر  یریو پـژوهش گسـترده دکتـر محمـد بـن عبداللـه خضـ جا همان راد، ینمونه، ر.ک: مهدو ی. برا٢
 و ... . یرالتفس یموسوعة مدرسة مکة ف ی،: العمرانیزو ن التابعین
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  های مختلفـی یافـت.  ها و مواضع مختلف، چهره فقهی فراتر رفت و تفسیر با رویکردها و دیدگاه
 متفکـران و محققـان عالمـان، قـرن، یـک از کمتر اندکی زمانی محدوده در و معاصر روزگار در      

 را آنها گیری شکل دالئل و علل  بسترها، ها، زمینه اسالمی، تمدن در گرفته شکل های جریان اسالمی
  ...)و مکاتب اتجاهات،  مدارس،(=  رویکردها درباره مفرد یا جامع آثاری و نهادند فحص و بحث به
 و بحـث اسـت؛ کردنـی تأمـل و خواندنی ها کفایت و کمبودها فرودها، و فرازها همه با که زدند رقم

  ... . سیاسی و اجتماعی فلسفی،  ادبی، عرفانی،  کالمی، فقهی، تفاسیر درباره بررسی
 ای پیشـینه با کرد یاد »علمی تفسیر« از توان می جمله از الهی آیات تفسیر به رویکردها میان در
 تفسـیر« تعریـف در رویکردهـا و ها انجری شناخت در کوشندگان و مؤلفان و محققان. آهنگ دراز

 بـه رویکـرد ایـن از برخـی،. جریـان ایـن گذاری نام است چنین نیز و 1نیستند داستان یک »علمی
 گـاه نیـز مصادیق در. اند کرده یاد »علمی « به برخی و »اجتماعی عقلی« به دیگر برخی و »عقلی«

 برخـی و اعتقادی نگرش و گذاری ارزش لحاظ به ها تعریف برخی 2.پیداست آشفتگی و آمیختگی
 تعریـف از ،...و ناهنجار های خوانیانگیزه گاه و انگیزه با هدف آمیختن و دقت عدم جهت به دیگر
 فـراوان هـا پژوهش گونـه این هنـوز که روزگارانی به بنده این پیش، سال سالیان 3.اند بازمانده استوار
 ایـن به مفصل تقریباً  تحلیل و توضیح با بود، نگرفته صورت جدی مطالعاتی حوزه این در و نبودند،
 میـراث دهنـدگانسامان  صادِق  واقع در بهتر یا باشد، دوگونه تواند می علمی تفسیر که رسیدم نتیجه

   :است بسته چهره دوگونه سوی و سمت این با مکتوب
   بشری؛ دانش برایند با الهی آیات های آموزه و قرآنی معارف همسویی دادن نشان برای تالش. ١
 کـه 4معنـوی؛ تعالیم و ماورائی معارف از زداییغیب نوعی تجربی روش بر تأکید و تکیه با. ٢
 .  افتی توان دیرین بس های نمونه و ها زمینه نگرش گونه این دو هر برای

ویژه در گونه اول آن نگارنده ارجمند کتاب مورد بحث به استواری و درستی و  این پیشینه را به
پردازی، تفسـیر و میـراث مکتـوب  های نظریه  هایی کاویده و چگونگی آن را در عرصه ارائه نمونه

سـت و بـه اما گونه دوم آن شاید چنان پنداشته شود که بسی نوآیین ا 5غیرتفسیری بررسیده است.
                                               

 .علمی تفسیر تعریف ذیل کتاب، ین: هم . ر.ک١
 الحـدیث، العصـر فـی مناهجـه و اتجاهاتـه و یاته: اساسالمفسرون و التفسیرسن عباس، حنمونه ر.ک:  ی. برا٢

  جا. همان ر.ک: . ٣        .دوم و اول فصل، ٢ج
 به بعد.  ٨٢ص ١۶، شمجله حوزه، »آغاز و تطور آن یر،تفس« راد، ی. مهدو4
 موافقان). پردازی، یهدر عرصه نظر  یعلم تفسیر علمی، تفسیر پیشینه اول،(بخش  به بعد ٣٠ص کتاب ینهم .5
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ویژه از همین زاویه بـه شـدت  جستجو کرد که به داحمدخانل باید در آثار کسانی چون سرسیّ ثَ مَ 
  1مواجه شد. الدین اسدآبادیبا مقابله تند سیدجمال

های ذهنی و گاه نـاتوانی از دریافـت ژرفـای  یادآوری کنم که گویا ایشان با توجه به چه و چه
سی در اثر گرانمایـه خـود بـه قِد هایی روی آورده است. مَ  هماره به چنین دیدگاه ،های الهی پدیده

انـد کـه مـراد از  کسانی بـر ایـن پنـدار رفته :هایی اشاره کرده و از جمله آورده است چنین دیدگاه
بـا » صـالح«های محکم بود کـه  ل استوار و حجتئدال ،در داستان حضرت صالح ،»ناقه«

  2شد. آنها برخصم چیره می
گیری رویکردهـا بـه  ها و بسترهای شـکل ها، زمینه باری، تأمل کردن در چگونگی این جریان
های عالمـان و متفکـران  ها و کوشـش یند کشـشاه بردانش و پژوهش و از این رهگذر دستیابی ب

  شکوهمند است و ارجمند و درنگریستنی و نیوشیدنی. 
   ... و این کتاب:

 و نقـد ارجمنـد کتـاب دربـاره کوتـاه سخنی برای است درآمدی چونان آوردم اختصار به آنچه
 از کـه اسـت دهـه دو از بـیش اکنـون نفیسـی، دکتر خانم سرکار. قرآن علمی تفسیر جریان بررسی
 تمـدن مکتـوب میراث به »علمی نگاه« به درنگریستن اش پژوهشی و جدی های مشغولی دل جمله

 قـرن تفاسیر در گراییعقل« عنوان با را خود ارشد کارشناسی رساله که ها سال آن از. است اسالمی
 و تجربـی؛ روش و دانـش بـه مفسـران نگـرش تحلیلی رویکرد با عمالً  و دادند سامان »چهاردهم

 تـدریس  انـد، خوانده فـراوان امـروز بـه تـا دادند، سامان را پژوهش آیات تفسیر در علم کارگیری به
 نخسـتین را خـود نآغـازی های پژوهش نتایج وی... . و اند درنگریسته یادشده موضوع در و اند کرده
 آیینـه مجلـه در کـه زدنـد رقم  »نبایدها و بایدها: علمی تفسیر« عنوان با بلند، ای مقاله قامت در بار

  .  شد مواجه محققان و عالمان استقبال با و یافت نشر مجال) ٧٢−٧١( پژوهش
 هایی مقاله قالب در وی تأمالت برخی و یافت ادامه نفیسی دکتر خانم سرکار پژوهش پس، آن از
 نشـر کتـابی هیئت در و یافته نگارش متفاوت های نگرش با ها پژوهش آن مجموعه اکنون. یافت نشر
. اسـت »پـژوهش و دانش گرفتن جدی« مجموعه، این سختکوش نویسندۀ ویژگی آغازین. یابد می

) انگلیسی و فارسی عربی، هایزبان به(خود جّدی های جستجو های داده در و کند می جستجو فراوان
                                               

 .١۵٣ص مقاالتمجموعه رسائل و . احمدخان، ١
، ١، جالهجـری الرابـع القـرن فی یةالحضارة االسالم متز، .ک:ر یزو ن ۴٢، ص٣، جیخالبدء و التار  ی،. َمقِدس٢

 و... . ٣۶٨ص
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 بـا یحتـ− بگـذارد رایزنـی بـه بسـیاری بـا را پـژوهش برایند اینکه از و کند می تأمل آن لوازم و
  . سازد نمی پیشه را گری جهت هر به باری هرگز و زند یتن نم −دانشجویانش
ورزد. در همـین  اینکه در دستیابی به تمام منابع پژوهش از هیچ کوششی دریغ نمی ،دو دیگر

ترین آنها منابع و مصادری را که امکان دستیابی بدانها بوده است از دیرینه همه ،پیش رو پژوهِش 
اند و سـره را از  اند به دایره نقد ریخته اند و با تأمل آنچه را یافته های نوآیین را درنوردیده تا پژوهش

  اند.  ناسره بازشناسی کرده
 و معمـول تعـاریف نقد پرتو در و اند کرده تعریف درستی به را »علمی تفسیر« پژوهش، این در
 انـد پرداخته علمـی تفسـیر بـه کـه را کسـانی مبـانی. انـد داده دسـت به »مقبول« تعریفی مشهور،

 رویکردهـا ایـن که را قواعدی نیز و اند کاویده مدعا اثبات و تبیین در را آنان روش و کرده بازشناسی
 پایـه بـر »علمـی آیات. «اند بررسیده رویارویند، آنها با نگرش این که هایی آسیب و استوارند بدانها
  .  است شده بندی طبقه دقت به آن موافقان و مخالفان و رویکرد این پیشینه و موجود آثار

یـا  ،لئـها و بسترها، دال نکته تأمل برانگیز در پژوهش سرکار خانم دکتر نفیسی واکاوی زمینه
  ها.  ها و لوازم دیدگاه با تأمل و دقت در آرا و توجه به زمینه ،علل این رویکرد است

 بـا شـده نگاشـته آثـار های مایـه درون شناساندن و شناسایی  ،علمی تفسیر نابایستگی و بایستگی
 های دسـتاورد و آیات تفسیر مستند عنوان به »علم« اعتبار حدود و حد قرآن، تفسیر در علمی رویکرد
  . هستند کتاب این در شده پژوهش مقوالت و موضوعات جمله از نگرش این منفی و مثبت
از معدود آثار جدی و دقیق نگاشته شده در این موضـوع » قرآن تفسیر علمی شناسی جریان«

تمام آنچه را یافته به دایره تحلیل، نقد و بررسی نهاده و از هیچ نکتـه بـدون کتاب است. نگارنده 
  تأمل و درنگریستن نگذشته است. 

گـاهی از جریـان −امیدوارم این پژوهش در مجموعه میراث مکتوب تفسیری قرآنی و بـرای آ
، بایدها و نبایدهای آن جایگاه شایسته خود را بیابد و به گستره و ژرفایی ایـن دانـش ر علمیتفسی

گاهی فروغی بیشتر و بیشتر ِهَلـد و  ،های گسترده در این زمینه یاری رساند و در مسیر رسیدن به آ
  توفیق از خداوند است. 

  
  ه من وراء القصد و اللّ 

  راد مهدویمحمدعلی 



  

 

 
 
 
 
 
 

  پیشگفتار

لَقَ «  خَ بِّکَ الَّذِ مِ رَ أْ بِاسْ رَ لَـقٍ  *اقْ ـنْ عَ ـانَ مِ نسَ لَقَ االْ مُ  *خَ ـرَ َكْ بُّـکَ األْ أْ وَ رَ ـرَ مِ  *اقْ لَ الْقَ لَّـمَ بـِ  عَ    ...» الَّـذِ
  ).۴−١(علق، 

گـذرد.  سروش غیبی در فضـای غـار حـرا، مـی آغاز هنگامۀ طنینپانزده قرن از  حدود اینک
جهـان بـه  فرجـامها و آغـاز و  با این ندا به تماشای ملکوت آسـمان ها انسانپانزده قرن است که 
خوانند و بـه  را می الهیاند و پانزده قرن است که با جان و دل خود این کتاب  روایتی الهی نشسته

ادامـه نوشـته  ایـنشـود و  نشینند. پانزده قرن است که بر این کتاب تفسیر نوشته می تفسیر آن می
یابد که روی سخنش، دعوتش و پیـامش آن را سخنی ناگفته و درنیافته، می . گویا هر مفسریدارد

  .با اوست، و هم اینک از نو او را مخاطب قرار داده و پیش از این کسی آن را فهم نکرده است
 نگاشـتهشک در طول تاریخ مکتوبات بشری بر هیچ کتابی به اندازۀ قرآن شـرح و تفسـیر بی

اسـت. تـاریخ تفسـیر را بایـد  نشـدهدازه، از جهات گوناگون بررسی نشده و هیچ کتابی تا این ان
ها و تـاریخ فکـر و اندیشـه و ایمـان و اعتقـاد  هتنّبـ ها، ها، اضطراب مشغولیها، دل تاریخ دغدغه

های آنها  ها و موفقیت های مسلمانان به گزارش شکست دانست. این تاریخ همراه با دردها و رنج
ها، فراز آمده و فرو نشسته است. تفسیری کـه در ابتـدا  ز و فرود اندیشهنشسته است و همراه با فرا

تر تحلیل شـد و در پـی ، با نگاهی ادبی برای رسیدن به فهمی عمیقشدآغاز  با تبیین معصوم
زیسِت فردی و اجتماعی یک مسلمان کاویده شـد. ورود  هایآن از منظری حقوقی، برای دستور
ی و پدیدار شدن روش سلوک عرفانی و صوفیانه، مسـلمانی را دانش فلسفه، رشد اطالعات علم
در  ،علـوم بدینمند و با دلبستگی  آن داشت تا با نگاهی دغدغه بر که دل به این کتاب سپرده بود،

هـای  ها و روش این کتاب بنگرد و پیوندش را با آن موضوعات وارسی کند. چنین بـود کـه سـبک
د. روش ادبی، فقهی، فلسفی، عرفـانی، نشو پدیدار می و همچنان ندمختلف تفسیری پدیدار شد
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متمادی برای فهم بهتر این کتاب  های سدهاند که در طی  های تفسیری انواع روش ،…اجتماعی و
اخیـر بـه  های سـدههای تفسیری است که در  اند. تفسیر علمی یکی از این روش الهی ابداع شده

عمومًا با نگاهی موضوعی، این کتاب را برای  ،یمتعدد تفسیرهایآن اقبالی گسترده شده است و 
قلـم  ،هـای مختلـف در آن خصـوص و بـه زبـان اند ی کردهاطالعات علمی نهفته در آن بازخوان

اند،  های تفسیری پرداخته طور کلی به روش هایی که به ی در عموم کتاباند. این روش تفسیر زده
و بررسی شده است. در عین حال، آثار متعددی مسـتقًال بـه بررسـی آن اختصـاص یافتـه طرح 

التفسـیر  کتـاب اند کـه ، این روش را تحلیل کردهاست. شماری از این آثار با عنوان تفسیر علمی
، از احمـد فـی القـرآن ةالتفسیر العلمی لآلیات الکونیـو  ، از ابوحجرالعلمی للقرآن فی المیزان

و عادل بن علی  ، مدحت حافظ ابراهیمحنفی و آثاری با موضوع مشابه از خلیل ابراهیم ابوذیاب
به بررسی آن  . برخی دیگر نیز با عنوان اعجاز علمییندها ، در شمار این دست کتاب...و الشدی
مـدخل الـی دراسـة االعجـاز ، از السـید الجمیلـی و االعجاز العلمی فی القـرآناند که  پرداخته

و آثاری با موضوع مشـابه از  ، از زغلول النجارةالمطهر ةالنبوی ةالعلمی فی القرآن الکریم و السنّ 
، محمـد ، سـامی احمـد الموصـلی، محمد حسـن قنـدیل، حسن حطیطسیعد صالح الفیومی

آثاری که مستقًال  ،در شمار این موارد هستند. اما در فارسی و مروان وحید شعبان حسنی یوسف
 پژوهشـی بـا سـه اثـر د. رضایی اصفهانینشو د کمتر دیده مینی پرداخته باشبه این روش تفسیر

از  )۵جلـد ( منطـق تفسـیر قـرآنو  قـرآن درآمدی بر تفسیر علمیو  قرآن علمی در اعجاز خود:
 1.اند جمله معدود نویسندگان فارسی زبـان اسـت کـه آثـاری مسـتقل در ایـن موضـوع نگاشـته

  بخشیدن به این عرصه علمی.  ادر جهت غن اندکاقدامی است هرچند  نیز پژوهش حاضر
  

  معرفی اجمالی کتاب 
   :در پنج بخش سامان یافته است پیش رو،کتاب 

مبحِث این بخش به  نخستینمتشکل از سه مبحث است.  و مباحث مقدماتیدر  ،بخش اول
 و قواعـد تفسـیر ، روش تفسـیر، مبـانی تفسـیر، مفسر علمیتعریف پنج اصطالح: تفسیر علمی

و  اختصاص دارد؛ مبحث دوم به معرفی کلی از آیات ناظر به طبیعت و هستی در قرآن پردازد می
در میان گذشـتگان و گـزارش موافقـان و  بحث از پیشینه تفسیر علمی آخرین مبحث این بخش،

                                               
  .شود مراجعه کتاب همین شناسی کتاب به شده، یادهمه آثار  یشناس اطالعات کامل کتاب ی. برا١
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ایـن  هـای تفسـیری و غیـر آن، که در کتاباست به لحاظ نظری و کسانی  مخالفان تفسیر علمی
  اند؛  ی را دنبال کردهروش تفسیر

: به سه مبحث پرداخته شده است است که، در دوره معاصر تفسیر علمیبررسی  ،بخش دوم
بنـدی موافقـان و بررسی شده است و سپس به دسته گیری تفسیر علمی های شکل زمینه نخست،

با توصیفی کلی  ها در تفسیر علمی با معرفی نگاشته در پایان،توجه شده و  مخالفان تفسیر علمی
  به پایان رسیده است؛  ، این بخشها و معرفی تفصیلی چهار اثر مهم از نگاشته

پانزده مبنـا در هشـت  است که و نقدهای آن مبانی اختصاصی تفسیر علمیدر ، بخش سوم
ری گزارش شده و نقدهایی که بر هر . در هر محور مبانی حداقلی و حداکثاند محور بررسی شده

. در برخـی اند کدام از این مبانی مطرح بوده، همراه با جواب آنها، در صـورت لـزوم، بیـان شـده
و هر یک به نوعی نقد دیدگاه دیگر است؛ اما  یستندمحورها مبانی ذکر شده ذیل آن، قابل جمع ن

 کم دسـتبایـد  هر مفسر علمی مجموع. در اند همه مبانی قابل جمع ،در برخی محورهای دیگر
  به هشت مبنا باور داشته باشد؛ 

اختصـاص  های ناشـی از رعایـت نشـدن آنهـا و آسیب علمی ، به قواعد تفسیربخش چهارم
یافته است. این قواعد در چهار دسته: قواعد ناظر به استفاده از قرآن، قواعد نـاظر بـه اسـتفاده از 

از ذکـر  نیز. در هر مورد اند هعلم، قواعد ناظر به روش طرح مطالب علمی و موارد فراتر بیان شد
و در  پدید آمـدهلمی ع تفسیرهایبه این موارد در  نکردن هایی که در نتیجۀ توجه به آسیب ،قواعد

، علمـی ، گزارش شده است. در این فصل، در ذکر قواعد تفسیراند نقدهای دیگران منعکس شده
  ها پرداخته است؛ وجود دارد و به باید نگاه پیشینی به مبحث تفسیر علمی

اختصـاص دارد کـه  به بیان دستاوردهای مثبت و پیامدهای منفی تفسیر علمی ،بخش پنجم
  این موارد را در دو بخش معرفتی و فرامعرفتی بررسی کرده است.

  یابد.  پایان می ،هاست مباحث همه بخشای از که خالصه ،کتاب با خاتمه
بـدین معنـا کـه  ؛نگاهی توصیفی و پسینی است ،نگاه حاکم بر این پژوهش در بخش مبانی

مفسـران  نظریاِت کند. کوشش شده با گزارش  آنچه را مفسران علمی به آن باور دارند حکایت می
 مستثناگذاری از داوری و ارزشعلمی، باور آنها به این مبانی مستند شود. با این همه، این بخش 

کـه ایـن تحقیـق صـرفًا بـه توصـیف  سازد میهایی بر شماری از مبانی، روشن  نیست. طرح نقد
پردازد. در مبحث قواعد، با نگاه  کند و افزون بر آن به ارزیابی و داوری آنها می اکتفا نمی یاتنظر
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د، بیان شده است. البته این بایدها آنچه باید رعایت شوبه آنچه رعایت شده، بلکه  به تجویزی نه
  .  اند خود مفسران علمی عنوان شده سویو نبایدها عمومًا از 

ــا فصــل هفــتم از کتــاب  ــارۀ تفــاوت کتــاب حاضــر ب در اینجــا الزم اســت توضــیحی درب
شناسـی آن و آسـیب شناسـی تفسـیر علمـی که بـه جریـان 1،های تفسیری شناسی جریان آسیب

حاصل یک پژوهش جمعی در یک طرح کالن ، کتابآن شود. با توجه به آنکه  دادهپرداخته بود، 
ها رعایت شود. ساختاری  شناسی ها و جریان بود، تالش شده بود ساختار مشترکی در تمام بخش

پیشـین در یـک تنظـیم جدیـد  چهـارچوبفـارغ از  ،کتاب حاضـراما  2نقد شد. بر آنکه بعضًا 
های محدودی از آن بـا کـار پیشـین مشـترک اسـت، ماننـد  ساماندهی شده است. اگرچه بخش

ولـی از بخش دوم و پیامدهای منفی از بخش پنجم،  گیری تفسیر علمی های شکل مبحث زمینه
ها و  طور کامل و بخـش چهـارم بـه جـز آسـیب های آن، مانند مباحث بخش اول به عموم بخش

رغم اشـتراِک در  . مبـاحثی از آن نیـز بـههسـتندهایی از بخش دوم و پنجم، کامًال جدید  قسمت
در شـمار ایـن  . بخش سوم ناظر به مبانی اختصاصـی تفسـیر علمـیاند کامًال تغییر کرده ،عنوان

 ، ده مبنا برای تفسـیر علمـیهای تفسیری جریان شناسی آسیبموارد است. پیش از این در کتاب 
ترین مباحـث آن، اگـر نگـوییم  عنوان یکی از مهم در این کتاب، به یمبانگزارش شده بود. بحث 

 ترین بحث آن، با دقت بررسی و اصالح شد. تالش شد تا مبانی ضروری یک مفسر علمـی مهم
ای موازی ه های حداکثری نیز معرفی شود و همۀ این دیدگاه شناسایی شود و در عین حال دیدگاه

یا  ند،بندی و ارزیابی شوند. برخی موارد حذف و مواردی اضافه شد ذیل یک محور مشترک دسته
هاسـت کـه در نتیجـۀ  ترین تغییر در چینش این بحث ناظر به بحث آسیب . اما مهمندتوسعه یافت

ن قبلـی، به شیوۀ دیگری ارائه شد. از عناوی 3،نقدی که به کاربرد واژه و چینش آن عنوان شده بود
، بسیار فراتر از قبل ندی پرهیز شد. نقدهایی که به مبانی وارد بودئهای مبنایی، روشی و غا آسیب

. نقدهای روشی در بحث از قواعد، ذیل هر دسته قاعده گزارش شـد نددر ذیل هر مبنا مطرح شد
  ی، تحت عنوان پیامدهای منفی معرفتی و فرامعرفتی طرح شدند. ئهای غا و آسیب

                                               
 مسـتقلی نویسنده کتاب، از فصل هر. است شده تدوین یاسعد محمد دکتر نظر زیر جلد، دو در کتاب ین. ا١

 .است شده نوشته نگارنده سوی از یافته، اختصاص علمی تفسیر به که آن، اول جلد از هفتم فصل. دارد
 ،پـژوهش آیینـه ،»یریتفسـ هـای یانجر  شناسـی یببـر کتـاب آس ینقـد« یلـی،نقد کتاب، ر.ک: جل برای. ٢

   .است کتاب بر نقد ترین مهم ین؛ ا٢٨−٢۶. همان، ص٣   .٣٠−٢۴ص، ١٢٧ش
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از  ؛سپاسـگزارم، رساندند یاریماز همه کسانی که به انجام رساندن این تحقیق  این مجالدر 
دکتـر  االسالم جناب حجتمند  پژوه دغدغه پژوه برجسته و حدیث فرهیخته، قرآن و استاد گرانقدر

و  هـا ، با مطالعه ایـن پـژوهش مـرا از راهنمـاییها رغم تمام مشغله که به، راد محمدعلی مهدوی
سیدمحمدعلی ایازی که با دکتر از جناب  مند ساختند، کمال تشکر را دارم.ی خود بهرهها تشویق

نظرات و پیشنهادهای ارزشمند خود در ارتقای این تحقیق یاری رساندند، سپاسـگزارم. از مـدیر 
اسـعدی محمد االسالم دکتر  پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، جناب حجتمحترم گروه قرآن
نهایـت سـپاس و تشـکر را دارم کـه در  ،االسالم یوسفیجناب حجت ،حترم گروهو کارشناس م

دریـغ  بـی هـای تالشبـودم.  منـد بهرهاز کمال همکاری و مساعدت ایشان  ،طول مدت پژوهش
 سازی نسخه اولیه کتـاب آمادهتایپ و سرکارخانم عاطفه روزبهانی را که در طول این پژوهش در 

جنـاب آقـای  و فنیسنجی ویراستار محترم ادبی  دقت نظر و نکتهاز و همچنین مرا یاری کردند، 
سازی  اندرکاران نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که در آماده همه دستو عسگری  سعیدرضا علی

  این اثر، تالش کردند، کمال تشکر را دارم.
اچیز در پیشـبرد شود، گـامی نـ امیدوارم پژوهشی که در این کتاب به جامعه قرآنی عرضه می

آن در پرتو انتقادها و پیشنهادهای همـه  های اشکالشک نواقص و  علمی تفسیرپژوهی باشد. بی
، شناسـایی و برطـرف خواننـد میرا  کتـابو دانشجویان محترمی که ایـن  استاداناندیشمندان، 

  خواهد شد.
  

ف يْهِ  بِاهللاِ إِالّ  يقیوَ ما تَوْ لَ لْتُ  عَ كَّ  يبُ أُن إِلَيْهِ  وَ  تَوَ




