
  
  
  
  

  قرآنی  ـ  جهان شناخت علمی
  *اهللا فضلدر داوري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دکتر سید عباس صالحی

  یئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیهعضو 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
 .22/4/1390: ، تاریخ تأیید10/4/1390: تاریخ دریافت*

  :چکیده
هاي علمی در تفسیر و  کوشد از داده تفاسیر علمی رویکرد تفسیري است که می

تبیین آیات وحی سود جوید و از این منظر، هم کشف مفاهیم صورت گیرد و هم 
اي  این رویکرده در سده اخیر رونق ویژه. احیاناً به اعجاز علمی ره سپرده شود

هاي مستقل فراوان با این رویکرد نگاشته  یر گوناگون و نیز نگاشتهیافت و تفاس
هاي  این نوشتار به بررسی دیدگاه. این رویگرد موافقان و مخالفانی یافت. شد

اي اجمالی و نیز در  پردازد و موضع ایشان را به گونه اهللا می آیت اهللا فضل
بررسی ) ف و نمونهالمیزان، الفرقان، الکاش(مقایسه با تفاسیر شیعه معاصر 

دهد که دیدگاه ایشان گرچه نفی مطلق تفسیر  ها نشان می این بررسی. کند می
علمی نیست، اما ایشان با موضع بسیار انقباضی و با احتیاط بسیار، با تفسیر 

این احتیاط و مالحظه برخاسته از نگرش و مبانی خاصی . کند علمی برخورد می
  .است که ایشان دارند

  :اه کلیدواژه
  جهان شناسی/ تفاسیر معاصر/ اعجاز علمی/ تفسیر علمی/ اهللا فضل
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 و فسرانم میان در را قرآنی ـ  تفسیري رویکرد علمی، جدید هاي دیدگاه
در عدم تناقض و اختالف پژوهان گسترش داد که در کنار اعجاز بیانی، اعجاز  قرآن

در این . اعجاز علمی: ورزد تأکید می» اعجاز قرآن«اي دیگر از مصادیق  گونه ، به...و 
هاي  دیدگاه) که البته از سابقه و دیرینه برخوردار است(تصویرنمایی از اعجاز 

اند و آیات قرآن به آن داللت و یا  سابقه بوده قرآن بیعلمی که در عصر نزول 
  .گردد اي از اعجاز و وحیانیت قرآن تلقی می شود و نمایه اشارت دارند، مطرح می

وجود  به» تفسیر علمی«لفان جدي را در گسترش و توسعه این رویکرد، مخا
ر قرآن، هاي علمی در تفسی هاي افراطی در کاربرد دیدگاه چه اینکه شیوه آورد،

تفسیر به «از مصادیق  ها ین گونه برداشتاحساس خطرهایی را پدید آورد که آیا ا
  !نیست؟» رأي

: توان پیمود مسیر را می در این موضوع، دو» اهللا فضل«براي دریافت موضع 
، و هاي کلّی ایشان چه پاسخی یافته است در دیدگاه نخست آنکه موضوع یادشده

به آیاتی که تفسیر علمی از آن صورت گرفته است،  که با رهیابی تفصیلیدوم آن
  .موضع ایشان مشخّص و تبیین شود
و نه (با نگاهی بیشتر انتقادي » اهللا فضل«رسد که  اما در مورد نخست، به نظر می

عنوان نمونه، ایشان در داوري نسبت به تفسیر  به. نگرد به تفسیر علمی می) ییديتأ
  :کند مطرح می علمی، دو نکته اصلی انتقادي را

این  در. ت اکتشافات علمی را ندارندحمل و ظرفیکه واژگان قرآنی، تنخست آن
که  ، مثال زدداشت)فَمنْ یعملْ مثْقَالَ ذَرةٍ خَیرًا یرَه(توان به تفسیري که از آیه  میمورد 

ر آیه، د» ذره«با آنکه مراد از  اند؛ تفسیر کرده» اتم«ات علمی در آن را به اکتشاف
توانیم معنایی را به واژه تحمیل کنیم که مسلمانان  ترین جزء است و ما نمی کوچک

  .اند در طول تاریخ آن گونه برداشت نکرده
امروز . اند نکتۀ انتقادي دیگر آن است که اکتشافات علمی متبدل و متحول

ه قبلی شود و خطاي نظری بعد جایگزین می سال چندشود و  اي مطرح می نظریه
حال وقتی که قرآن با نظریه امروزین تفسیر شود، پس از کشف . گردد روشن می
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، ةالندواهللا،  فضل. (شود که قرآن به خطا رفته است خطاي آن، چنین برداشت می
  )9/542نیز  ؛11/507

تفسیر علمی را با حدود و قیود منکر » اهللا فضل«رغم نگرش انتقادي فوق،  به
  :ذیردپ نیست و دو مورد زیر را می

ها و نظریات علمی با حقایق قطعی علمی تفاوت  که بین دیدگاهمورد نخست آن
در مورد حقایق علمی، در صورتی که انسجام کامل با الفاظ قرآن داشته . است

  )11/507همان، . (توان آن را پذیرفت باشند، می
که گرچه قرآن کتاب شیمی، فیزیک و علوم طبیعی نیست، اما گاه مورد دوم آن

هاي علمی  توان از برداشت اي که می گونه ، بهاتی به برخی از اسرار طبیعت داردشارا
 ورزند؛ ونه، به آیاتی استشهاد میعنوان نم ایشان به. ان در فهم آن بهره جستآیندگ

مباحث  که با اکتشافات معاصر، به )4/هقیام()بلَى قَادرِینَ علَى أَنْ نُسوِّي بنَانَه(:جملهاز
  )9/543همان،. (اشاره داشته باشد تواند می) ها تفاوت انگشتان انسان(نگاري  انگشت

هاي فوق، موضعی میانه و  در دیدگاه» اهللا فضل«توان گفت که  بدین گونه می
کند، اما  را نفی مطلق نمی پذیرد، گرچه کاربرد آن آمیز را در تفسیر علمی می احتیاط
  .هدد ها و مخاطرات آن هشدار می اسیتبه حس

توان گفت که رویکرد ایشان در تفسیر  اما با بررسی آیات قرآن در تفسیر او، می
او تقریباً در اکثر . تر و با احتیاطاتی مضاعف است بس مضیق» من وحی القرآن«

هاي علوم جدید براي  نزدیک به تمام آیاتی که در تفاسیر علمی معاصر، از داده
اند و گاه به صراحت و گاه با  را نپیموده يتفسیر آیات بهره بردند، چونان مسیر

اعراض خود از یادکرد آن گونه تفسیرها، ناهمسازي خود را با برداشت علمی از 
  .اند قرآن نشان داده

براي اثبات این ادعا، تقریباً محورهاي اصلی و قابل اعتنا که در تفاسیر معاصر از 
» اهللا فضل«هر یک، موضع  شود و در هاي علمی جدید استفاده شده، یاد می دیدگاه

  .گردد مطرح می
تر نظریات او، آیات مربوط به حوزه  شود براي دریافت روشن یادآور می

المیزان، الفرقان، الکاشف، نمونه و من ( شناسی در پنج تفسیر شیعی معاصر نجها
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هاي رویکردي تفاسیر چهارگانه  گردند تا تفاوت بررسی و مقایسه می )وحی القرآن
  .متمایزتر گردد اهللا فضلشیوه و روش نخست با 

  
    پیدایش جهان

اند پیدایش جهان  برخی از نویسندگان مسلمان، از برخی از آیات قرآن، خواسته
دهند و از این منظر، اعجاز علمی قرآن را   را با نظریات علمی معاصر همراه نشان

  .به اثبات برسانند
انفجار ( »مهبانگ«ن، نظریه شناسا یکی از نظریات علمی معروف در بین کیهان

اي بسیار کوچک و فشرده  برابر این نظریه، جهان در آغاز، در نقطه. است) بزرگ
نهایت فشرده، منفجر  متمرکز بود و با یک انفجار بزرگ، این نقطه متمرکز و بی

یارات تحت ها و ستارگان و س گردید، ماده و انرژي از هم جدا شدند و کهکشان
  ... .پدید آمدند و  بزرگ تأثیر این انفجار

  :جملهاز. اند دیدگاهی را استفاده کردهاز برخی آیات قرآن چونان  برخی مفسران
  )30/انبیاء()أَنَّ السماوات واألرض کَانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهما(
  ».د و ما آنها را از هم جدا کردیمها و زمین به هم پیوسته بودن آسمان«
)تَواس خَانٌثُمد یهو اءم11/فصلت( )ى إِلَى الس(  
  ».آسمان کرد و آن دودي بود] فرینشآ[سپس آهنگ «

  :خوانیم فصلت می 11در تفسیر نمونه، ذیل آیه 
ها از توده گازهاي گسترده و  دهد که آغاز آفرینش آسمان نشان می جمله«

فرینش کامالً عظیمی بوده است و این با آخرین تحقیقات علمی در مورد آغاز آ
  )20/228،مکارم شیرازي( ».هماهنگ است

ال نخست احتم. کند احتمال تفسیري را ذکر می 3انبیاء،  30چنین در ذیل آیه هم
صورت توده عظیم از بخار سوزان بود که به  همان است که مجموعه جهان به

پس  .وجود آمدند ، تجزیه شد و کواکب و سیارات بهتدریج بر اثر انفجارات درونی
  :دارد از یادکرد سه احتمال تفسیري در آیه، اظهار می

داراي هر سه تفسیر باشد که هر کدام در جاي  هیچ مانعی ندارد که آیه فوق«
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ایم که استعمال لفظ در بیش از یک معنا نه تنها  خود صحیح باشد و بارها گفته
  )396-13/394، همان( ».بلکه گاهی دلیل کمال فصاحت است ،ایراد ندارد

دارد که در این آیه، بیان شده  نیز در ذیل همین آیه، بیان می» الکاشف«در تفسیر 
. اند اند و بعداً از یکدیگر جدا شده است که منظومه شمسی، متالصق و پیوسته بوده

اختالف دارند کنند، هرچند در جزئیات آن  اي که دانشمندان جدید نیز تأیید می نکته
  )5/273مغنیه، . (ه و انفصال ساکت استت تجزیو قرآن نیز از کیفی

  :نویسد فصلت می 11چنین ذیل آیه هم
همان، ( ».آیه، ایما به آن دارد که فضا قبل از خلقت ستارگان، چونان دود بود«
6/480(  

  :اند نگاشته انبیاء 30 آیه ذیل .شود می دیده رویکردي چونان یزن »الفرقان« تفسیر در
... است » هستی«و آیات دیگر، تعبیر دیگري از  در این آیه ها و زمین آسمان«

این مبدأ آغازین در انفجاري . و یکپارچه بودند» رتق«آن دو، در مبدأ آغازین، 
صادقی، ( »...شد و » کف زمینی«و » گازهاي آسمانی«هولناك، منقسم به 

17/285 -286(  
ثانوي دارد که مبدأ آغازین هستی، حالت  اظهار می فصلت 11و در تفسیر آیه 

اما باید توجه داشت که . درآمد» دخان«ها به صورت  که پیدا کرد، این بود که آسمان
صرفاً دود برخاسته از آتش هیزم و همانند آن نیست، بلکه مراد هر » دخان«مراد از 

چه گدازه هیزم افروخته و چه  باشد؛» گدازه«و » لهیب«همراه با  آن است که
لزات و یا گدازه گازهایی که از انفجارات اتمی به هاي آسمانی و چه گدازه ف سنگ

  )39-24/38، همان(. ... آیند و  وجود می
کند که به  انبیاء، برداشت تفسیري را ارائه می 30ذیل آیه  در تفسیر المیزان،

خواهد  اهللا فضلمحتواي این دیدگاه، در ادامه در کالم . برداشت علمی نزدیک است
، از تفسیر فصلت، با تعبیري اجمالی 11ذیل آیه اما . )279-14/278طباطبایی، ( آمد

که خداوند صورت آسمان را به آن داد، چیزي  اینکه مادة آسمان. کند آیه عبور می
  )17/365همان، . (کند یاد می» دخان«بود که خداوند از آن با نام 



 

 

117 

ضل
ي ف

اور
ر د

ی د
رآن

ـ ق
ی 

علم
ت 

ناخ
ن ش

جها
 اهللا 

 تفسیر معروف شیعی معاصر، تقریباً در پرتوي چهارنگرید،  گونه که می همان
حال . اند فصلت پرداخته 11انبیا و  30هاي معاصر علمی، به تفسیر دو آیه  برداشت

  .از این آیات مقایسه کرد اهللا فضلها را با تفسیر  توان این برداشت می
 )11/فصلت( »دخَانٌ وهی« جمله با ارتباط در »القرآن وحی من« در تفسیر اهللا فضل

اما در ارتباط با آیه  .گذرد ار مفاد آن میکند و با سکوت از کن نظري نمی اظهار
که گرچه این. پردازد ز عالمه طباطبایی میدر آغاز به نقل سخن ا) 30/انبیاء(نخست 

پذیر  جاري است و تخلف ایم، اما ماده و قوانین آن ندیدهما آغاز و پایان جهان را 
ز ا و موالیدکنیم که جزئیات مرکّبات  اکنون در جهان مادي، مشاهده می هم. نیست

کند که تمامی  ما را بدان راهنمایی می این روند. آید و همچنین از آسمان زمین برمی
ي ته و غیرمنفصل و در درون زمین جاهم پیوس هموجودات زمینی، در روزگاري ب

کند که تمایز و انفصال بین  تري راهنمایی می چنین ما را به مرحله پیشینهم. داشتند
که خداوند آن را متمایز و م پیوسته بود تا آنه ههستی، ب آسمان و زمین نبود و

منفصل از یکدیگر ساخت و این نکته، همان است که با مباحث علمی روز نزدیک 
  )279-14/278، همان. (است

پردازد که این  پس از نقل کالم عالمه طباطبایی، به این اظهارنظر می اهللا فضل
هم پیوسته بودند و بعد منفصل  بهابتدا  ها و منظومه شمسی در دیدگاه که کهکشان

کند که با  شدند، دیدگاه دقیق علمی است، اما آیات قرآنی، به موضوعاتی اشاره می
 ، مفاهیم قرآنیبه عبارت دیگر. هاي حسی ـ شهودي مخاطبان قرابت دارد برداشت

کند که مخاطب در پرتوي تجربه ساده زندگی خویش  از موضوعات و نکاتی یاد می
هم پیوسته بودند  هها و زمین ب اما اینکه آسمان. تواند آن را بفهمد و تصدیق کند می

از غموض و پیچیدگی  ،...و بعد مرکبات آسمانی و زمینی از یکدیگر جدا شدند و 
  )218-15/217، القرآن من وحی  اهللا، فضل. (برخوردارند

تفسیر علمی فاصله بدین گونه، ایشان با چونان برداشتی از سبک زبانی قرآن، از 
کند که وضوح و شفافیت معانی و مفاهیم واژگان و  گیرد و معیاري را ارائه می می

با همین تلقّی، برداشت وي . جمالت قرآنی براي مخاطبان اعصار گوناگون است
» رتق«نقل شده است که مراد از :را که از روایات اهل البیتاز آیه دیگري 
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و، نزول آن د» فتق«و مراد از  ،یدن گیاه استو نرویمان و زمین، نباریدن باران آس
که هر انسان در هر روزگار، ، چه اینداند تر می متناسب باران و رویش گیاهان است،

ویژه آنکه با این تفسیر، جمله  به. ها دارد ي از خشکسالی و رویشتجربه و شهود
  )همان. (بدیا تري می معناي روشن )و جعلنا من الماء کلّ شیء حی(بعدي آیه 

  
  هاي آفرینش دوره
  )3/، یونس54/اعراف()إِنَّ ربکُم اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات واألرض فی ستَّۀِ أَیامٍ(
  )4/، حدید7/هود()وهو الَّذي خَلَقَ السماوات واألرض فی ستَّۀِ أَیامٍ(
) ضاألرو اتاومي خَلَقَ السامٍالَّذتَّۀِ أَیی سا فمنَهیا بم4/، سجده59/فرقان()و(  

. کند تعریف می» ستَّۀِ أَیامٍ«مراحل خلقت را در ) و برخی آیات دیگر(آیات فوق 
 .هاي زیادي وجود دارد تالف دیدگاهدر این آیات چیست، اخ» یوم«که مراد از در این

عادل یکی از آن دو، یوم ربوبی، دوره روز، روز مقابل شب، م شبانه: اند از جمله گفته
  . ...و اي از زمان  و برهه

اظهار ) اي از زمان برهه(» یوم«ضمن تأکید بر معناي اخیر  عالمه طباطبایی
قُلْ أَئنَّکُم لَتَکْفُرُونَ (: کند که چهار مرحله خلقت در سوره فصلت بیان شده است می

فَقَضَاهنَّ سبع سماوات ... ثُم استَوى إِلَى السماء وهی دخَانٌ .. .بِالَّذي خَلَقَ األرض فی یومینِ 
از (هاست  برابر این آیات، دو مرحله در خلقت آسمان .)12-9/فصلت()فی یومینِ

طرح  و دو مرحله از خلقت زمین) گانه هاي هفت مرحله دخان بودن تا آسمان
چونان مرحله خامی و پختگی یا ذوب و انجماد و  ندا شود که دو برهۀ متفاوت می
 ـو مراد از دو روز باقی مانده ـ پس از چهار روز ) 363-17/362طباطبایی، ... . (یا 

  )10/151همان، . (ها و زمین در هستی دو برهه زمانی براي خلقت غیر آسمان
 9-12اعراف و  54با توجه به آیات  گانه خلقت تفسیر نمونه، مراحل ششدر 

  :هاي علمی جدید، بدین گونه مطرح شده است فصلت و با انضمام داده
  .صورت توده گازي شکل بود به جهان: اول
  .هاي عظیمی از آن جدا شد و بر محور توده مرکزي به گردش درآمد توده: دوم
  تشکیل منظومه شمسی: سوم



 

 

119 

ضل
ي ف

اور
ر د

ی د
رآن

ـ ق
ی 

علم
ت 

ناخ
ن ش

جها
 اهللا 

  زمین، سرد و آماده حیات شد: چهارم
  ینوجود آمدن گیاهان در زم به: پنجم
و  6/202مکارم شیرازي، (ر زمین ها د وجود آمدن حیوانات و انسان به: ششم

20/222(  
اي از زمان، از ورود به جزئیات  به برهه» یوم«ضمن تفسیر » الکاشف«تفسیر 

صرفاً احتماالت  وجوه تفسیري مطرح در تعیین آن راکند و  تفسیر آن خودداري می
بلکه راهی را براي تعریف و تبیین  ،گزیند کدام را برنمی شمرد و هیچ تفسیري می

  )3/339مغنیه، . (یابد قطعی آن در فراراه نمی
پردازد و در پرتوي  تر به تفسیر مراحل خلقت می مشروح» الفرقان«اما تفسیر 

کند که مبدأ نخستین هستی مادي،  آیات قرآن، مراحل خلقت را چنین تفسیر می
که مرکب از  ، آب شناخته شده»ماء«ما مراد از ا ،)و کان عرشه علی الماء(بود » ماء«

  .یدروژن است، نیستهاکسیژن و 
و » انیدخان آسم«در اثر انفجارات فوق اتمی، به دو بخش » ماء«در مرحله بعد، 

  .)کَانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهما( شود تقسیم می» زبد زمینی«
» خلقت زمینی«ه به هم در دو بره) تر است که از ماده متکاثف(» زبد زمینی«

  .)خلق االرض فی یومین(شود  منتهی می
فَقَضَاهنَّ سبع ( انجامد گانه می هاي هفت به آسماندر دو برهه » دخان آسمانی«و 

  .)سماوات فی یومینِ
گانه  هاي هفت آسمانبنابراین دو روز براي خلقت زمین و دو روز براي خلقت 

چگونه تقسیم شدند و خالیق به وجود آمدند، بیان و  روز بعد که دواست و در این
  )32-24/29صادقی، . (تصریحی وجود ندارد

میزان، تالش براي در تفاسیر نمونه، الفرقان و ال ،کنید گونه که مشاهده می همان
هاي  گیرد و به صراحت و یا اشارت از داده گانه صورت می تطبیق مراحل شش

  .گیرد یق صورت میهایی در تطب علمی جدید، استفاده
کند و از ورود به  در ذیل آیات مرتبط، به چند نکته کلی اشاره می اهللا فضلاما 

  : کند ساحت تفصیل پرهیز می
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متفاوت با آن است که در کاربردهاي مادي دنیوي به » یوم«مسلماً مراد از : اول
ین متناسب با حرکت زمین است و ا» روز«هاي ما از  چون برداشت .رود کار می

، القرآن من وحیاهللا،  فضل. (تواند قبل از خلقت زمین مطرح باشد معیار نمی
20/95(  

مان که وجه مشابهت آن با ز است» تتابع«معناي  ر آیات، یا بهد» یوم«مفهوم : دوم
، »یوم«و یا مراد از  ،اي از زمان معناي برهه و دوره و یا به ،است »تتابع«هم همین 

 ،الم علم الهی قرار دارد و از حوزة درك ما بیرون استهایی است که در ع مقیاس
  )همان. (اي از آن را نداریم چون تجربه

إِنَّما أَمرُه إِذا (توانست جهان را با امر دفعی خود پدید آورد  می خداوند: سوم
ن و ای. اما حکمت خفی او بر آن تعلق نگرفت، ) أَراد شَیئاً أَنْ یقُولَ لَه کُنْ فَیکُون

  )11/265، همان. (نکته، بخشی از اسرار الهی است که بر ما پنهان است
رغم تکرار مراحل خلقت در شش دوره در آیات متعدد قرآنی، به این  به اهللا فضل

. گانه ندارد شناسی مراحل شش کند و ورودي در زمینۀ تطبیق نکات کلّی بسنده می
اض و اهداف اصلی نزول قرآن رسد که او این گونه ورودها را با اغر به نظر می

  .کند در این موارد، با ایجاز و یا سکوت عبور می همین خاطر بهبیند و  ناهماهنگ می
  

  انبساط جهان
برخی از مفسران و نویسندگان باور دارند که جهان دائماً در گسترش و انبساط 

  :از جمله ؛کنند است و این مدعا را از آیاتی از قرآن استفاده می
)السونَوعوسإِنَّا لَمو دا بِأَینَاهنَیب اء47/ذاریات()م(  
  ».بخشیم و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و همواره آن را گسترش می«

  :خوانیم می در تفسیر نمونه ذیل آیه
توجه به کشفیات اخیر  ها در جمله قبل و با له آفرینش آسمانتوجه به مسئ با«

تأیید شده  رش جهان که از طریق مشاهدات حسی نیزله گستدر مسئدانشمندان 
ها را  که خداوند آسمانتوان یافت و آن این براي آیه می تري است، معنی لطیف

  )22/373، مکارم شیرازي( ».دهد آفریده و دائماً گسترش می
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 .تر، چونان تطبیقی صورت گرفته استبا صراحت بیش» الکاشف«در تفسیر 
را گسترش و » فضا«آن است که خداوند، به مرور ایام،  »موسعین«اینکه مراد از 

) احمد امین عراقی(» التکامل فی االسالم«او سپس به نقل از کتاب . دهد توسعه می
از جمله اینکه حجم فضاي . پردازد اي از اطالعات علمی جدید می به نقل پاره

  )7/157مغنیه، (. ... کنونی، ده برابر زمان پیدایش آن است و 
. گیرد گاه مورد دفاع قرار مینیز با صراحت و تأکید، این دید» الفرقان«تفسیر در 

. فهماند و الم تأکید، استمرار و دوام توسعه جهان را می) موسعون(که اسم فاعل این
پردازد و سؤاالتی را نیز طرح  این تفسیر نیز به ارائه شواهد از مقاالت علمی می

گانه است؟ یا  هاي هفت تی، در داخل آسمانکند که آیا اتساع و انبساط هس می
  )27/335صادقی،( یابند؟ می را ...و نه ،هشت به اتساع امکان گانه هم هاي هفت آسمان

. یاد شده است نیز به صورت احتمال، از این معنا و برداشت »المیزان«در تفسیر 
  :اند ایشان فرموده
کما تمیل الیه االبحاث فیکون المراد توسعۀ خلق السماء ... و من المحتمل «

  )18/382طباطبایی، ( ».الریاضیۀ الیوم
  :نویسد کند و می نیز این دیدگاه را مطرح می اهللا فضل

اهللا، من  فضل( ».مکانیۀ اتساع السماء بطریقۀٍ ماو هناك نظریۀ حدیثۀ تقول با«
  )21/217وحی القرآن، 

انبساط آسمان  نظریه جدیدي وجود دارد که معتقد است اجماالً گسترش و«
  ».ممکن است

کنند و آن را ترجیح  پس از نقل این دیدگاه، دیدگاه دیگري را مطرح می ایشان
ناظر به قدرت خداوند است که توانست با  در این برداشت، آیات پیشین. دهند می

. ها بیافریند منابع نعمت را براي انسان... خلقت آسمان، زمین، خورشید، باران و 
کند که  نکته دومی را مطرح می) ا لموسعونو انّ(ین نکته، با این جمله پس از بیان ا

را آفرید، بر توسعه و » منابع نعمت« مان گونه که با قدرت الیزال خویشاو ه
تواند در ابعاد و جزئیات، به توسعه نعمت رو  است و می گسترش نعمت نیز قادر

  آورد؛
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دأ فانّه قادر علی توسیعها من ناحیۀ فاذا کان اهللا قد اکّد النعمۀ من ناحیۀ المب«
  )همان(» .التفاصیل

مبنایی  همان براساس )پیشین برداشت از فاصله و(رسد که این برداشت  نظر می به
از موضوعاتی سخن  که قرآناین. اند است که ایشان در سلوك بیانی قرآن برگزیده

ان، با تجربه حسی و برد که انسان در هر عصر و زم کار می گوید و مفاهیمی را به می
. یابد و بدون تردید، معناي اخیر، چونان معنایی است شهودي خویش آن را درمی

عمت خویش چه اینکه انسان در زندگی روزانه خویش، هم خداوند را خالق منابع ن
  .هاي زندگی ها و توسعه وري ساز در بهره و افزون دهنده ، و هم او را گسترشیابد می

  

  گانه هفت هاي آسمان و زمین
؛ 29/بقره(گانه سخن به میان آمده است  هاي هفت در قرآن کریم مکرراً از آسمان

 12در آیه . ...)و  15/؛ نوح13/؛ ملک12/؛ طالق12/؛ فصلت86/؛ مؤمنون44/اسراء
اللَّه الَّذي خَلَقَ سبع سماوات و (:گانه هم مطرح شده است هاي هفت زمین سوره طالق،

  .) مثْلَهن منَ الْأَرضِ

اند و آن را  اي از مفسران، عدد هفت را در آیات فوق، نماد کثرت دانسته پاره
ولَو أَنَّما فی األرضِ منْ شَجرَةٍ أَقْالم والْبحرُ یمده منْ بعده (:اند لقمان دانسته 27مشابه آیه 

اللَّه اتمکَل تدا نَفرٍ محۀُ أَبعبس(  
مات خدا را گر درختان زمین قلم گردد و دریا مرکب گردد و هفت دریا بر آن افزوده شود، کلا«

  ».توان با آن نوشت نمی
بقره را تفسیر  29با چونان رویکردي، آیه » الکاشف«رسد که تفسیر  به نظر می

دارد که ذکر عدد هفت، داللت بر انحصار ندارد و نفی بیش از  کند و اظهار می می
مؤمنون، از این برداشت  17ذیل آیه اما . )1/789مغنیه، ( کند مان نمیهفت آس
داللت بر » هفت«نوشتم که عدد  بقره 29نویسد که من ذیل آیه  کند و می عدول می

چون اطالعات من  ،کند و در تفسیر آن آیه، به این مقدار بسنده کردم انحصار نمی
 17(ی که به تفسیر این آیه اما وقت .شتمدر آن سطح بود و آشنایی نجومی ندا

با ) 1969تموز  17( »خبار المصریهاأل«اي علمی از نشریه  رسیدم، مقاله) مؤمنون
را خواندم که در آن از عوالمی غیر از عالم ما یاد شده » خدا، انسان و ماه«عنوان 
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از نقل چند بند پس  نویسنده الکاشف. ... است که در هر عالم خورشیدي است و 
  :نویسد می یاد شده از مقاله

و نه ستارگان و یا (ت هفت عالم فضایی اس» سماوات سبع«بنابراین مراد از «
اي گسترده از ستارگان را  و هر عالم از هفت عالم، مجموعه) گانه سیارات هفت

طالق آمده است ـ  12گانه ـ که در آیه  هاي هفت در خود دارد و مراد از زمین
یک ) در هر عالم(ت که در هر مجموعه از کواکب گانه اس  در همان عوالم هفت

  )5/362مغنیه، ( ».وجود دارد» سیاره زمینی«
بقره  29کنید، یک مقاله علمی، دیدگاه مفسر را از آیه  گونه که مشاهده می همان

  !دهد تغییر و تبدیل می) تفسیر 5ج (مؤمنون  17تا آیه ) جلد اول تفسیر(
کند که  عدد کثرت نیست، اظهار می عدد هفتبر اینکه ضمن تأکید  تفسیر نمونه

 ) و زینَّا السماء الدنْیا بِمصابیح(:تمام کرات و ثوابت و سیارات جزء آسمان اول است
  .)6/صافات( )إِنَّا زینَّا السماء الدنْیا بِزِینَۀٍ الْکَواکبِ(: و نیز )12/فصلت(

جهول است و ممکن است که علوم در اما شش آسمان دیگر فعالً براي ما م
کند که تمام این  اي به یک مقاله علمی می سپس اشاره. آینده از آن پرده بردارد

اي کوچک و  ذرهجز رسد که  دنیاي عظیم با صدها هزار میلیون کهکشان، به نظر می
، نداریم که در فراسوي آنتر نیست و هنوز اطمینان  مقدار از یک دنیاي عظیم بی

  )169-1/167مکارم شیرازي، . (دیگري نباشد دنیاي
فصلت، در ضمن یادکرد مراحل خلقت، اشاراتی  9-12آیات تفسیر الفرقان ذیل 

براساس برداشت این تفسیر، هر زمین در دل آسمانش . به هفت آسمان و زمین دارد
اند که فضا در گرد  گونه که سیارات و ستارگان دیگر چنین همان ،مکنون است

گانه آن بوده است که  هاي هفت ها و زمین یر خلقت آسمانو مس. چرخد میایشان 
خارج شده و انعقاد و انجماد یافت و » ماء«در آغاز، زمین پس از انفجار نخست از 

ها نیز در ابتدا،  آسمان. گانه تبدیل شده است هاي هفت پس در مرحله دوم به زمینس
نکتۀ مهم در . ت آسمان تبدیل شدندو سپس به هف» دخان«به » ماء«پس از انفجار 

هاي  گانه در دل آسمان هاي هفت تأکید بر آن است که زمینبرداشت این تفسیر، 
  )40-24/34صادقی، . (گانه قرار دارند هفت
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کنند که مراد از هفت آسمان، آسمان  اظهار می عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان
ن آسمان به ما، دنیاي سیارات و تری نزدیک. جسمانی و مادي است و نه ملکوتی

) آسمان شش(هاي دیگر  اما قرآن درباره آسمان. ستارگانی است که بر فراز ماست
  )370-17/369طباطبایی، . (اند سخنی جز آن ندارد که طبقه ـ طبقه

تر به  گرایانه رسد که تفاسیر الکاشف، نمونه و فرقان با نگاهی علم به نظر می
  .اند پرداخته» سمانهفت آ«تفسیر و توضیح 

 هاي از زمین نویسد که تنها در این آیه الق میط 12در ذیل آیه  اهللا فضل
گانه، آیات  هاي هفت ا آنکه درباره آسمانب ،گانه سخن به میان آمده است هفت

گانه چیست؟ آیا هفت کره  هاي هفت مراد از زمین: افزاید سپس می. فراوانی است
کنیم؟ یا  ن، کره زمینی است که ما در آن زندگی میزمین وجود دارد که یکی از آ

هفت الیه در کره زمین موجود است؟ و یا مراد تقسیم بخش این است که مراد 
اما . ها در تفسیر آیه گفته شده است آبادان زمین به هفت قسمت است؟ این دیدگاه

 ،داریمگوید که ما راهی براي دریافت مفهوم آیه ن می پس از نقل اقوال اهللا فضل
اي مجمل بیان کرده است و سنت صحیح هم تفصیلی  گونه چون خداوند آن را به

  )22/301، القرآن من وحیاهللا،  فضل. (کند روشن ارائه نمی
هاي  ها و زمین مشابه این مواجهه را در پاسخ به این سؤال که مراد از آسمان

  :نویسد کند و می گانه چیست، بیان می هفت
  )12/495اهللا، الندوه،  فضل( ».علمه و النعلم الّا ما علّمناهللا بهذا امر استقلّ ا«

کند که  میاین پرسش را مطرح  نیز)وبنَینَا فَوقَکُم سبعا شدادا(نبأ 12در ذیل آیه 
فت کهکشان است که در یکی از گانه چیست؟ آیا مراد ه هاي هفت مراد از آسمان

میلیون ستاره  صدشود، حدود  ربوط میکه به منظومه شمسی و کره خاك م آنها
است؟ یا مراد از آن مطلب دیگري است که خداوند، دانش آن را به ما نیاموخته 

  :کند پس از طرح سؤال، اظهار می است؟
، همو( ».فته و الفائدة لنا من البحث عنهفلنجمل ما اجمله اهللا مما السبیل الی معر«

  )24/13، القرآن من وحی
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  زمینزندگی در غیر 
است که  مطلبی ر غیر کره زمین وجود دارد یا خیر،د» حیات«این سؤال که آیا 

 اما در دوره معاصر، با گسترش علم و  از مورد توجه دانشمندان بوده است،از دیرب
جدید پدید براي دانشوران  ي راتر جدي پرسش  دریافت گستره پهناور هستی،

  .آورده است
ی از آیات قرآن را ناظر به پاسخ مثبت برخ ،برخی از مفسران و محققان

  :از جمله آیاتی که براي این دیدگاه بیان شده است، آیات زیر است. اند دانسته
  )29/شوري()ومنْ آیاته خَلْقُ السماوات واألرضِ وما بثَّ فیهِما منْ دابۀٍ( -1

آن است که در غیرزمین،  اند که ظاهر آیه فسیر آیه فرمودهدر ت عالمه طباطبایی
 ؛اند در غیر زمین، فرشتگان» هداب«توان گفت که مراد از  جنبندگانی وجود دارد و نمی

  )18/58، طباطبایی. (ار نرفته استایشان به کمورد در » دواب«زیرا 
بینی  شامل موجودات ذره» دابه«و در تفسیر نمونه نیز گفته شده است که کلمه 

و این آیه داللت بر وجود انواع موجودات زنده در ... شود  می پیکر تا حیوانات غول
صورت قاطعی در این زمینه قضاوت  گرچه هنوز دانشمندان به. ان داردآسم
دارد که در پهنه آسمان نیز  ولی قرآن با صراحت این حقیقت را بیان می ،کنند نمی

  )439-20/436مکارم شیرازي، . (جنبندگان زنده فراوان وجود دارد
اي  با تأکید، صراحت و دامنۀ بیشتري، از آیه چونان استفاده» الفرقان«در تفسیر 

حیوانی است که » هداب«اند که مراد از  مؤلف در اثبات سخن خود نوشته. شده است
و اللَّه خَلَقَ کُلَّ دابۀٍ منْ (: آیه شریفه دارنداین ایشان این برداشت را از . رود راه می
 ) أَربع  على  رِجلَینِ و منْهم منْ یمشی  على  بطْنه و منْهم منْ یمشی  على  هم منْ یمشیماء فَمنْ

  .)45 /نور(
و ما منْ دابۀٍ (: زیرا خداوند فرمود ،شود به پرندگان اطالق نمی» دابه«چنین هم

کار  در فرشتگان به» هداب«چنین هم. )38/انعام( » فی الْأَرضِ و ال طائرٍ یطیرُ بِجناحیه
وللَّه یسجد ما فی السماوات وما فی األرضِ (: خوانیم زیرا در آیه شریفه می ،رود نمی

ومنْ (: فرماید شوري که می 29بنابراین آیه شریفه  .)49/نحل()منْ دابۀٍ والْمالئکَۀُ
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اومخَلْقُ الس هاتۀٍآیابنْ دا میهِمثَّ فا بمضِ واألرو داللت بر آن دارند که جنبندگان ، )ات
  )199-5/197صادقی، . (ها چونان زمین وجود دارد زنده فراوان در آسمان

اعم از  به هر موجود زنده تفسیر شده است؛ »هداب«، »الکاشف«اما در تفسیر 
طبعاً موجودات زنده غیر فرشتگان در  و با این برداشت،... حیوانات، فرشتگان و 

  )6/526مغنیه، . (ها، از آیه شریفه استفاده نشده است آسمان
  :کند احتمال را مطرح می سهدر تفسیر آیه،  اهللا فضل

بلکه مراد جو اطراف زمین  ،، کرات آسمانی نیست»سماوات«مراد از  :نخست
 ابدو«ز در این صورت مراد ا .کاربرد دارد» علو«در معناي » سماء«است، چه اینکه 

  .همان پرندگان و مشابه آن خواهد بود» فی السماوات
ها نیز چونان کره زمین، مخلوقات  اشاره به آن داشته باشد که در آسمان آیه: دوم

  .زنده وجود دارند
  .فرشتگان باشند» دواب آسمانی«مراد از : سوم
تناسب با تصویري معرفی دهد و آن را م احتمال سوم را ترجیح می اهللا فضل

قرآنی،  تصویر در هک[ کند می ارائه آسمانی ساکنان ، ازکند که قرآن در آیات فراوان می
  )20/182من وحی القرآن، اهللا،  فضل]. (ندا زیست فقط فرشتگان موجودات آسمان

جودات زنده در کرات آسمانی کنید، گرچه ایشان مو گونه که مشاهده می همان
در از آیه را احتمال کند، اما آن را پذیرا نیست و متبا احتمال ذکر می عنوان یک را به

با این استدالل  ،همان احتمال که عالمه طباطبایی آن را مردود شمردند داند؛ سوم می
  .در فرشتگان کاربرد ندارد» دواب«که 

بلکه او  ،در فهم واژگان قرآنی، تصلّب در مدلول لغوي نیست اهللا فضلاما شیوه 
کند که مدلول ایحائی را در فهم واژگانی  رها و بارها در تفسیر خود مطرح میبا

در  ن روش، مراد از موجودات آسمانیاو با استفاده از ای. دهد مورد توجه قرار می
چه اینکه در مجموعه وسیعی از آیات قرآنی که . داند فرشتگان می را شوري 29آیه 

اند، صرفاً از فرشتگان سخن به میان  گرفته ساکنان آسمان مورد اشاره و تصریح قرار
توان این مجموعه را قرینه معنایی دانست که دواب  با این مالحظه، می. آمده است

  .شوري، ناظر به فرشتگان است 29آسمانی در آیه 
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2-)هکَۀُ والئالْمۀٍ وابنْ دضِ می األرا فمو اتاومی السا فم دجسی لَّهلتَکْبِرُونَوسال ی م( 
  )49/نحل(

  :خوانیم در تفسیر نمونه می
براي  ،گوید تمام جنبندگانی که در آسمان و زمین هستند اینکه آیه فوق می«

کنیم که موجودات زنده مخصوص به کره  کنند، از آن استفاده می خدا سجده می
وجود اي  زمین نیست، بلکه در کرات آسمانی نیز موجودات زنده و جنبنده

  )11/255مکارم شیرازي، ( ».دارد
مؤلّف تفسیر مدعی است که . و در تفسیر الفرقان نیز چونان برداشتی وجود دارد

زندگی » دواب«ها،  این آیه، از آیاتی است که صراحت در آن دارد که در آسمان
اي  موجود زنده» دابه«زیرا  رود؛ کار نمی در پرندگان و فرشتگان به» داب« کنند و می

صادقی، . (است که دائماً در حال جنبیدن است و پرندگان و فرشتگان چونان نیستند
14/367-368(  

  :اند نوشته مؤلف .است گرفته قرار تأیید مورد برداشتی چونان نیز در تفسیر المیزان
الدواب یسکنها  االرض من السماوات شیئاً من فی غیر و فی اآلیه داللۀ علی انّ«

  )14/266طباطبایی، ( ».و یعیش فیها
  )4/519مغنیه، . (اي به این برداشت نشده است اشاره» الکاشف«اما در تفسیر 

سه جمله تشکیل کند که آیه شریفه، از  تفسیر آیه را این گونه ارائه می اهللا فضل
 وما فی األرضِ منْ« و جمله دوم» وللَّه یسجد ما فی السماوات« نخست: شده است

ابتَکْبِرُونَ«  مو جمله سو» هدسال ی مهکَۀُ والئالْمو«.  
کند، اما کامالً چونان  گرچه با این صراحت سخن خویش را بیان نمی اهللا فضل

ما فی «را قید معنایی » همن داب«که او چه این. ز بیان ایشان نمایان استتفکیکی ا
ما فی السماوات و ما فی «ژه کند و نه قید براي هر دو وا تفسیر می» االرض
  :نویسد او می. »االرض

و یشمل السجود کلّ المخلوقات الحیۀ التی تدب علی االرض من انسِ و جنّ و «
  )13/237اهللا، من وحی القرآن،  فضل( ».حیوان

 ؛پردازند تمامی موجودات زنده که در زمین جنبندگی دارند، به سجود می«
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  ».انسان، جن و حیوان
توان وجود موجودات زنده و متحرك در کرات آسمانی  فسیر، طبعاً نمیبا این ت

  .دیگر را از این آیه برداشت کرد
  

  قانون جاذبه
اند  از نکاتی است که برخی از مفسران و نویسندگان گفته قانون جاذبه عمومی

  :از جمله  آیات قرآنی اشاراتی به آن دارند؛ که
  )2/رعد()وات بِغَیرِ عمد تَرَونَهااللَّه الَّذي رفَع السما( -1

  :خوانیم می در تفسیر نمونه
هاي  دلیل بر این است که آسمان، ستون» ترونها«به ) عمد(مقید ساختن آن «

اما قابل رؤیت  ،هایی دارد مفهوم این سخن آن است که ستون. نامرئی دارد
چون ستونی بسیار که همست به قانون جاذبه و دافعه این تعبیر لطیفی ا... نیست 

مکارم ( ».کرات آسمانی را در جاي خود نگه داشته است ،اما نامرئی ،نیرومند
  )17/29، شیرازي
است، و نیز تعبیر » عمود«جمع » عمد«با توجه به اینکه  تفسیر الفرقان

هاي نامرئی  پردازد که عمودها و ستون به این نکته می ،»سماء«و نه » سماوات«
. دارند که یکی از آنها، قانون جاذبه عمومی است ها را برافراشته می متعددي آسمان

  )13/247صادقی، (
اي به قانون جاذبه  در تفسیر آیه، اشاره» الکاشف«و » المیزان«اما دو تفسیر 

  )4/373؛ مغنیه، 11/289طباطبایی، . (اند نداشته
کند که آیه،  می اي به آن ندارد و صرفاً به این نکته بسنده نیز اشاره اهللا فضل

ها با نگاه عام و یا نگاه  نکه انسااین. اي شگفت و تفکرآفرین است دهیادآور پدی
ها، که موجب غفلت از بدایع  ها و عادت به اسرار آن پی برند و از الفت علمی

  )13/15، القرآن من وحیاهللا،  فضل. (هستی و عظمت گیتی است، فاصله گیرند
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2- )لِ األرعنَج فَاتًاأَلَمک 25/مرسالت()ض(  
به پرندگان تیزپرواز، ضمن آنکه از » اتکف«با تفسیر واژگانی  در تفسیر الفرقان

به استفاده  ،)که بعداً به آن خواهیم پرداخت(کند  استفاده حرکت زمین را می آیه
توان  ها، نمی شود که برخالف گمانه کند و یادآور می قانون جاذبه از آیه نیز اشاره می

که اگر این قانون ف قانون جاذبه عمومی دانست و اینپرنیک و نیوتون را کاشکو
 در درون آن، آرام و قرار نداشتند؛بود، نه زندگان در سطح زمین و نه مردگان  نمی
  )345-29/341صادقی، . ()أَحیاء وأَمواتًا*أَلَم نَجعلِ األرض کفَاتًا(

ناظر به حرکت زمین باشد، ذکر » کفاتاً« کهدر تفسیر نمونه گرچه احتمال این
اما به داللت آن بر قانون جاذبه  ،)هرچند به عنوان احتمال مرجوح(شده است 

  )2/412مکارم شیرازي، . (اي نشده است عمومی اشاره
به  »کفاتا«که (اي به مبناي دیدگاه  المیزان و الکاشف هیچ اشارهو در دو تفسیر 

طباطبایی، . (و نیز استفاده قانون جاذبه، نشده است) معنی پرنده تیزپرواز باشد
  )7/490؛ مغنیه، 20/153

من اهللا،  فضل. (اي به قانون جاذبه ندارد نیز در تفسیر آیه، هیچ اشاره اهللا فضل
  )23/294، القرآن وحی
  )41/فاطر()یمسک السماوات واألرض أَنْ تَزُوال( -3

  :آمده است در تفسیر نمونه
ها بلکه میلیاردها سال است به دور آفتاب و در مسیر خود با  کره زمین، میلیون«

 ».چرخد گیرد، می نظم دقیقی که از تعادل نیروي جاذبه و دافعه سرچشمه می
  )18/287مکارم شیرازي، (

د آن است که گرچه این تفسیر از آیه ارائه شده است که مرا و در تفسیر الفرقان
ن نکته نیز اما به ای نیازمند به ایجاد حضرت حق است، جهان در تداوم وجودي

در دایره نظام اسباب و مسببات قرار دارد و سبب امساك،  کند که جهان اشاره می
 و آن)رفَع السماوات بِغَیرِ عمد تَرَونَها(: رعد فرمود 2اند که در آیه  عمودهاي نامرئی
  )353-22/352صادقی، (ز او چه کسی است؟ قرار داد، ج» عمود«که قوه جاذبه را 
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در . آیه شریفه با قانون جاذبه پیوند داده شده است ،با صراحت در تفسیر کاشف
  :خوانیم تفسیر آیه می
و اسند تعالی االمساك الیه النّه ... امسک سبحانه الکواکب بنظام الجاذبیه «

  )6/296مغنیه، (» .خالق الکون و مسبب االسباب
که اما این... ستارگان را در آسمان نگاه داشته است  ،قانون جاذبه با خداوند«

واسطه آن است که خدا خالق هستی و مسبب  خداوند آن را به خود نسبت داد، به
  ».تأثیرگذاري تمامی علل است

طباطبایی، . (اي به چونان برداشتی وجود ندارد هیچ اشاره المیزاناما در تفسیر 
17/55(  

کند و آیه را ناظر به  یر آیه، چونان عالمه طباطبایی تفسیر میدر تفس اهللا فضل
داند و هیچ  وابستگی حیات در جهان، در تداوم و بقاء به اراده و مشیت الهی می

  )19/117،وحی القرآن من اهللا، فضل( .ندارد شریفه آیه تفسیر در جاذبه قانون به اي اشاره
  

  قانون زوجیت
پژوهان معاصر، قانون زوجیت را استفاده  و قرآن از برخی از آیات قرآن، مفسران

ومنْ کُلِّ (:ذاریات یاد کرد 49توان از آیه  از جمله آیات مورد استناد، می. اند کرده
  )شَیء خَلَقْنَا زوجینِ

  :خوانیم در تفسیر نمونه در ذیل آیه فوق می
... دانسته  »اصناف مختلف«ي امعن را در اینجا به» زوج«سیاري از مفسران ب«

مانند شب و روز، نور و ظلمت، دریا و  ؛که به صورت زوج زوج درآمده است
در » زوجیت« ،ایم که قبالً در ذیل آیات مشابه نیز گفته ولی چنان. ... صحرا و 

را » زوج«زیرا واژه  ،تري باشد معناي دقیق   تواند اشاره به این گونه آیات می
 ،خواه در عالم حیوانات باشد یا گیاهان. گویند معموالً به دو جنس نر و ماده می

 .شود را شامل می» منفی«و » مثبت«و هرگاه آن را توسعه دهیم، تمام نیروهاي 
از همه (» من کلّ شیء«: گوید در آیه فوق می که قرآنو با توجه به این

تواند اشاره به این حقیقت باشد که تمام  نه فقط موجودات زنده، می) موجودات
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ها از  ء جهان از ذرات مثبت و منفی ساخته شده و امروز مسلم است که اتماشیا
  )22/376مکارم شیرازي، ( ».اند اجزاء مختلفی تشکیل یافته

پردازد و اظهار  نیز با صراحت و بسط کالم، به این موضوع می تفسیر الفرقان
است دارد که در موجودات هستی ـ در هر شکل و قالب ـ قانون زوجیت حاکم  می

به عبارت دیگر در  .یابد موجودیت یک موجود تحقق نمی ،»دو شریک«و بدون 
کرد که  در ابتدا گمان می بشر. شود فرد بدون قرین پیدا نمیجهان مادي، موجود من

با این  صد عنصر دست یافت؛ند و سپس به بیش از ا عناصر چهارگانه، عناصر بسیط
سپس به ذرات اتمی دست یافت و سپس  .پذیر نیستند ند و تجزیها که بسیط تصویر

و آیه شریفه فرموده . گوناگون در هستی پی برده است» ازواج«تاکنون بشر، به ... 
 )سبحانَ الَّذي خَلَقَ األزواج کُلَّها مما تُنْبِت األرض ومنْ أَنْفُسهِم ومما ال یعلَمونَ(: است

ث تفصیلی خویش را در حوزه قانون زوجیت در بدین گونه مؤلف مباح. )36/یس(
  )343-24/337صادقی، . (کند جهان مادي مطرح و پیگیري می

شود  استفاده می یهکند که از ظاهر آ ذیل آیه، اشاره به آن می در تفسیر الکاشف
انسان، حیوان، گیاه، ( اي قرار داده است لقت، نر و مادهکه خداوند در هر جنس خ

. گیرد میاي است که همه این موجودات را فرا  واژه» شیء«چون کلمۀ . )جماد
  :نویسد سپس در ادامه می

اي در  ایم، این است که هیچ ذره آنچه که ما از کلمات دانشمندان جدید خوانده«
که ترکیبی از ذرات مثبت و منفی است، که یکی حاوي ، مگر آنهستی نیست

توان گفت که آیه،  یا میآ. عنصر جذب و دیگري دربردارنده عنصر دفع است
  )158-7/157مغنیه، ( »منطبق بر این دیدگاه است؟

اند که در عین  را هر ترکیبی دانسته» زوج«عالمه طباطبایی در ذیل آیه، مراد از 
را در آیه، نه » زوج«بدین گونه ایشان . مانند نر و ماده ؛تفاوت، مکمل یکدیگرند

را هم .. ثل شب و روز، نور و ظلمت و کنند که م صرف دو موجود متقابل معنا می
 بدین گونه. )18/382طباطبایی، ( کنند رفاً محدود به نر و ماده میو نه ص ،بگیرد فرا

هاي علمی در آیه ندارند و صرفاً در ساحات اولیه و  ایشان ورودي به برداشت
  .پردازند نخستین، به تفسیر آیه می
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چه  کند؛ قانون زوجیت فراگیر را می شتذاریات، بردا 49در تفسیر آیه  اهللا فضل
او از اکتشافات بشري در ترکیب اتم یاد . در حیوانات و نباتات و چه در جمادات

  )21/218، القرآن من وحیاهللا،  فضل. (کند می
  

  حرکت زمین
اي نادر در تاریخ علم بود که پس از کوپرنیک، به  نظریه حرکت زمین، نظریه

  .اي قطعی علمی ـ تبدیل شده است یهاي شایع ـ و اکنون نظر نظریه
ناظر به  اند که آیات متعددي از قرآن کردهاظهار  برخی از مفسران و نویسندگان

  :از جمله .حرکت زمین است
  )88/نمل()و تَرَى الْجِبالَ تَحسبها جامدةً و هی تَمرُّ مرَّ السحاب( -1

  :خوانیم در تفسیر نمونه می
 مربوط به قیامت اینکه آیه[ود دارد که تفسیر دیگري ی وجقراین فراوان«

هاي عظمت  که آیه از قبیل آیات توحید و نشانهکند و آن این را تأیید می] نیست
خداوند در همین دنیاست و به حرکت زمین که براي ما محسوس نیست، اشاره 

  )568-15/569مکارم شیرازي، ( ».کند می
ر دو نشأه دنیوي و اخروي مورد توجه و نیز آیه شریفه د قانرفالدر تفسیر 

کند؛ یعنی  یوي، زمین چونان ابر حرکت میدر جهان دن. برداشت قرار گرفته است
گونه که حرکت ابرها وقتی حس  همان. کند بدون آنکه انسان حرکت را در آن حس

ه آنچ.  ...شود که دیدگان فروبسته و مجدداً باز گردد یا در مقایسه با دیگر ابرها  می
صنْع (: در مقام بیان نشأة دنیاست، ادامۀ آیه است که فرمود مؤید آن است که آیه
الَّذي أَتْقَنَ کُلَّ شَی ء اللَّه(.  

این برداشت،  مؤلف پس از تبیین. تواند ناظر به قیامت هم باشد چنین آیه میهم
  :نویسد در نهایت می
صادقی، ( ».گیرد جهان را فرا و معناً، صالحیت آن را دارد که هر دو آیه، لفظاً«

19/274 -277(  
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داند و تفسیر آیه را به  آیه شریفه را ناظر به عالم قیامت می تفسیر الکاشف
عالمه طباطبایی نیز چونان برداشتی  .)6/43مغنیه، (داند  حرکت زمین، نادرست می

  )15/401طباطبایی، . (دارند
این  کند و دو دلیل بر نفی میاي به برداشت حرکت زمین از آیه  اشاره اهللا فضل

که آیات ، و دوم آنکه آیه، در سیاق آیات قیامت استنخست آن: کند احتمال ذکر می
هاي قیامت  اي از نشانه ها به عنوان نشانه متعدد در قرآن آمده است که از حرکت کوه

  )17/250، القرآن من وحیاهللا،  فضل. (گوید سخن می
  )10/زخرف()رض مهداالَّذي جعلَ لَکُم األ( -2

  :خوانیم در تفسیر نمونه می
. در حالی که چندین نوع حرکت دارد. زمین را گاهواره انسان قرار داد خداوند«

چنان آرام است که ساکنان آن کمترین ناراحتی ... در پرتوي قانون جاذبه 
  )21/17مکارم شیرازي، ( ».کنند احساس نمی

بعد از آنکه  گفته شده است که خداوند زمین را در تفسیر آیه در تفسیر الفرقان
 .اي رام قرار داد با حرکات متعدد و مضطرب، سرکش و ناآرام بود، چونان گهواره

  )281-25/280صادقی، (
ذیل این آیه و چه در آیات مشابه، چونان  اما در تفسیر المیزان و الکاشف چه

  )5/223؛ 4/374و نیز  6/538 ؛ مغنیه،18/86طباطبایی، . (شود برداشتی دیده نمی
به نظر او، نباید در . کند اي دیگر تفسیر می گونه را به» مهاد«و » مهد« اهللا فضل

بلکه بایستی مدلول ایحائی آن را مورد  ،محدوده مدلول لغوي واژگان توقف کرد
 از یک. توان یافت در زمین، تمهید مادي و معنوي براي انسان را می. توجه قرار داد

خوراك، پوشاك، مسکن  زهاي مادي ضروري او را دربر دارد؛ چونانمی نیاسو تما
هاي اخالقی و روحی انسان و  متناسب با ویژگی دیگر مکانی است و از سوي ،...و 

  )24/11،القرآن وحی من اهللا، فضل( .کند می میسور را او فضایی است که خالفت الهی
  )6/شمس()واألرضِ وما طَحاها( )30/تنازعا()واألرض بعد ذَلک دحاها( -3

و یا هر (ناظر به حرکات انتقالی و یا وضعی  برخی از مفسران، دو آیه فوق را
  .اند دانسته) دو
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نویسد که برخی از مفسران، این تعبیر را اشاره  می شمس 6ذیل آیه  تفسیر نمونه
. راندن است» طحو«که یکی از معانی ، چه ایندانند اجمالی به حرکت زمین می

  )27/44مکارم شیرازي، (
تر، این دیدگاه را مورد پذیرش قرار  با توضیحات افزون در تفسیر الفرقان

پس از (داند  دهد و هر دو آیه را ناظر به حرکات منظم و آرام زمین می می
که حرکات پرشتاب نخستین در این. )هاي نخستین پس از خلقت زمین ناآرامی

اما پس از  ،) و الْأَرض مددناها و أَلْقَینا فیها رواسی(: ها شد وهزمین، موجب پیدایش ک
  )91-30/89صادقی، . (آن داراي حرکات متعادل و منظم گردید

طباطبایی، ( .اي به این برداشت ندارند اشاره اما دو تفسیر المیزان و الکاشف
  )570و  7/510؛ مغنیه، 297و 20/190

» بسط«معناي  را به» دحو«او . کند را مطرح نمیاشتی نیز چونان برد اهللا فضل
  :کند نازعات را چنین تفسیر می 30دانسته است و در نتیجه آیه 

. ان بر آن به آسانی صورت گیردزمین را بسط داد تا حرکت انس پوسته«
ها را  چنین با بسط پوسته زمین، امکان رویش نباتات و نیز جوشش چشمههم

  )24/44القرآن،  من وحی، اهللا فضل. (فراهم کرد
شمس را مشابه  6ند و در نتیجه آیه دا می» دحو«را معادل » طحو«نین او چهم

  )282/همان، . (کند نازعات تفسیر می 30آیه 
  )25/مرسالت()أَلَم نَجعلِ األرض کفَاتًا( -4

با صراحت و توضیحات گسترده، از داللت آیه بر حرکت  در تفسیر الفرقان
» کفات«آن است که  مختصري از سخن مؤلف. میان آمده است به زمین سخن

 قرار داد،» کفات«خداوند زمین را . معناي سرعت در دویدن و پرواز کردن است به
بیانگر حرکت زمین  بدین گونه قرآن،. کند یعنی با تیزپروازي در آسمان حرکت می

داراي حرکات  زمین. دان از حرکت آن سخن بگویندکه دانشمناست، قبل از آن
مشابه . اند حرکت براي آن برشمرده چهاردهمتنوع است که برخی از دانشمندان تا 

نظیر آیات مهد، مهاد، . اند آیه کفات، آیات دیگرند که از حرکات زمین سخن گفته
اي قوي است که در آسمان پرواز  چونان پرنده کره زمین. ... قرار، ذلول، یسبحون و 
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کند و  است که در دریاي محیط خود سباحت و شنا میکند و کشتی فضایی  می
صادقی، ( . ...ماند و  اي براي نوزادش و مرکبی راهوار براي سوارگانش می گاهواره

29/340-345(  
به عنوان یک احتمال ذکر شده  ر نمونه، داللت آیه بر حرکت زمیندر تفسی

  )25/412مکارم شیرازي، . (اما نه احتمال منتخب و راجح ،است
کفات به معناي پرندة (اي به مبنا  و در تفسیر المیزان و الکاشف، هیچ اشاره

  )7/490؛ مغنیه، 20/153طباطبایی، . (و احتمال مبتنی بر آن نشده است) تیزپرواز
» قبض و ضم«معناي  را به» کفات«اشتی ندارد و صرفاً نیز چونان برد اهللا فضل

هاي زنده و درون  ند که سطح زمین، انساندا کند و منظور از آیه را آن می تفسیر می
  )23/294، القرآن من وحیاهللا،  فضل. (آورد زمین، مردگان را گرد یکدیگر می

  )15/ملک()هو الَّذي جعلَ لَکُم األرض ذَلُوال فَامشُوا فی منَاکبِها( -5
  :آمده است در تفسیر نمونه

چرا که زمین با  ؛زمین استمعناي رام، تعبیر جامعی در مورد  ذلول به«
رسد که گویی  چنان آرام به نظر می هاي متعدد و سریعی که دارد، آن تحرک

  )337/24مکارم شیرازي، ( ».ساکن است
مؤلّف در تبیین و . نیز چونان رویکردي را در تفسیر آیه دارد تفسیر الفرقان

ت مرکب انویسد که زمین، حرکات متالئم و سازوار چونان حرک توضیح آن می
آن را حس  نان نرم و آرام بود و هست که بشرچو حرکات زمین. راهوار دارد

اما قبل از  .کرد اش نمی کرد و تا دانش بر آن استدالل و برهان نیاورد، تصدیق نمی
اکتشافات علمی، آیات بینات وحی صراحتاً آن را مطرح کرد و از جمله آیات، 

به واسطه (یشین به تأویل آن پرداختند هرچند مفسران پ. است» آیه ذلول«همین 
بدین گونه آیاتی چون این آیه، آیات قرار، آیه کفات، آیات ). باور به سکون زمین

صراحت در حرکت زمین ... و » کل فی فلک یسبحون«مهاد، آیات الراجفه، آیه 
  )29/39صادقی، . (دارند
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  :اند نیز در تفسیر المیزان نوشته عالمه طباطبایی
د االرض ذلوالً و البشر علی مناکبها تلویح ظاهر الی ما ادت الیه االبحاث فی ع«
  )19/385طباطبایی، ( ».اخیراً من کون االرض کرة سیارة لعلمیۀا

) 7/378مغنیه، (اي به این برداشت نشده است  اشاره اما در تفسیر الکاشف
آیه را تعبیر تشبیهی او تعبیر در . کند اره نمینیز به چونان برداشتی اش اهللا فضل

که خداوند، زمین را چونان مرکب راهوار قرار داده است که منقاد راکب داند، این می
  )22/23، القرآن من وحیاهللا،  فضل. (کند خویش است و نیازهاي او را تأمین می

  
  کرویت زمین

و » مشارق«اند که تعبیر  از آیاتی بهره گرفته برخی براي اثبات کرویت زمین
  .)40/معارج()فَال أُقْسم بِرَبِّ الْمشَارِقِ والْمغَارِبِ( :مانند. بینیم را در آن می» بمغار«

مشَارِقَ ( :صافات نیز همین تعبیر به کار رفته است 5اعراف و  137و در آیات 
  :خوانیم در تفسیر نمونه می .)رب الْمشَارِقِ(،)األرضِ ومغَارِبها

خاطر  ها به ها و مغرب مشرق ر، حتماً اختالف افق ودر یک سرزمین پهناو«
  )6/329مکارم شیرازي، ( ».ت کرویت زمین استخاصی

مشارق ستارگان و . کند دو احتمال را در تفسیر آیه ذکر می در تفسیر الکاشف
  :نویسد می ه احتمال دومدر ادام. مشارق خورشید

که زمین، حرکت اینواسطه  ، بهشود پدیدار و نهان از دیدگان می خورشید«
  )7/421مغنیه، ( ».دورانی گرداگرد آن دارد

گفته شده است که تمامی خورشیدها و ستارگان  در تفسیر آیه در تفسیر الفرقان
مشرق و . غارب داردکره زمین هم مشارق و م. تابان هستی، مشارق و مغارب دارند

: است 7امام علی در روایتی از. کند در طول ایام سال تغییر می مغرب کره زمین
تابد،  هر روزي که می. مغرب براي خورشید و زمین وجود دارد 360مشرق و  360
  :نویسد در ادامه می مؤلف. تابد دیگر در همان افق نمیروز 

» .و مما توحیه هذه اآلیات هو کرویۀ ارضنا و الّا لم یکف لها الّا مشرق واحد«
  )29/140صادقی، (
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و الّا تنها یک مشرق بیش  ،زمین ما کروي استداللت دارند که  این آیات«
  ».داشت نمی

دهند که  ، این احتمال را ترجیح می)و آیات مشابه(عالمه طباطبایی در ذیل آیه 
سخنی  اما بیش از آن. هاي خورشید است بمراد از مشارق و مغارب، طلوع و غرو

ا مطرح برداشت کرویت زمین ر) و آیات دیگر(آورند و از آیه  به میان نمی
  )20/22طباطبایی، . (کنند نمی

و » مشارق«مراد از  برداشت نخست آنکه. این آیات دارددو برداشت از  اهللا فضل
که مراد از و احتمال دوم آن .هاي طلوع و غروب ستارگان باشد محل ،»مغارب«

مشارق و مغارب، طلوع و غروب خورشید باشد که به حسب حرکت زمین، طبعاً 
من اهللا،  فضل. (کند را در طلوع و غروب در نقاط مختلف پیدا می هاي مختلف مکان
  )11/509، ه؛ الندو23/110، القرآن وحی

کریم، نویسد که در این صورت از قرآن  ذیل برداشت اخیر میایشان در ادامه، 
  شود؛ استفاده کرویت زمین می

لها  کانو بذلک یستفاد من القرآن الکریم کرویۀ االرض فلو کانت مسطحۀ ل«
  )11/509، اهللا، الندوه فضل( ».مشرق واحد و مغرب واحد

  
  فرجام جهان

هاي  دیدگاه) پژوهان معاصر قرآنو (ه با پایان جهان مادي، مفسران در رابط
  .اند که با نظریات علمی معاصر پیوندهاي روشنی دارد تفسیري را ارائه کرده

از قرآن کریم، درباره در آیات متعددي  :پایان خورشید، ماه و ستارگان )الف
ذیل تنها  سخنان مفسران را. یان آمده استفرجام سیارات و ستارگان سخن به م

  .)2-1/تکویر()وإِذَا النُّجوم انْکَدرت*إِذَا الشَّمس کُوِّرت( :کنیم یک آیه بررسی می
  :خوانیم در تفسیر نمونه می

اي که  اندازه ، بهو سوزانالعاده داغ  اي است فوق در حال حاضر کره خورشید«
هاي  اي درآمده و در گرداگرش شعله تمام مواد آن به صورت گاز فشرده

ولی در پایان ... کشد که صدها هزار کیلومتر ارتفاع آنهاست  سوزانی زبانه می
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ها جمع  و آن شعله نشیند نه قیامت این حرارت فرو میاین جهان و در آستا
شود و این  و از حجم آن کاسته می دگرای می شود و روشنایی آن به خاموشی می

  )26/171مکارم شیرازي، ( ».است معناي تکویر
هاي علمی معاصر بیان شده  در تفسیر الفرقان در ذیل آیه، به تفصیل دیدگاه

است که جرم و نور خورشید و ستارگان رو به کاهش و نقصان است و دائماً از 
  )142-30/137صادقی، . (ن خویش برسدشود تا به پایا جرم و نور آن کاسته می

اي به نکات علمی از قبیل مطالب فوق  اما در دو تفسیر المیزان و الکاشف، اشاره
  )7/523؛ مغنیه، 20/213طباطبایی، . (نشده است

  .توان در بسیاري از آیات دیگر دید هاي فوق را می مشابه برداشت
در ساحت محتوایی آیه  بیشتر در تفسیر آیات مرتبط با این موضوع، اهللا فضلاما 

را » تکویر خورشید«او . افکند هاي علمی روز نگاهی نمی کند و به حیطه توقف می
دهد و جسم مدوري  کند که حرارت و نور خود را از دست می چنین تفسیر می

معناي از دست دادن فروغ  را به» انکدار ستارگان«و . خاموششود چونان گوي  می
  )24/88، القرآن من وحی اهللا، فضل. (کند آن تفسیر می و یا نظم و انتظام

کند که نظام معهود خورشید  هم به این نکته بسنده می» مس و القمرالشّ عمج«در 
زیستند، در یک محیط  ریزد و بعد از آنکه در فاصله از یکدیگر می و ماه درهم می

. رسد ه پایان میشوند و در نتیجه شب و روز و تتابع زمانی امروزین ب جمع می
  )23/241همان، (

نویسد که ستارگان، در مدارات خاص  نیز چنین می » و إِذَا الْکَواکب انْتَثَرَت«در 
ریزد  کنند، اما در آغاز راه قیامت و در نظام جدید، مدارات آن درهم می حرکت می

را از  شوند و فروغ خود کنند و پراکنده می سقوط می و در نتیجه ستارگان در فضا
  )24/106همان، . (دهند و چه بسا در گردونه نابودي قرار گیرند دست می
عنایت به ) و آیات مشابه(در تفسیر آیات فوق  اهللا فضلنگرید،  گونه که می همان

هاي علمی جدید در پایان خورشید، ماه و ستارگان بهره  آن ندارد که از نظریه
  .جوید
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... ها و  آیات مربوط به فرجام دریاها، کوه در مورد :هاي زمینی پایان پدیده )ب
به  .اند هایی از دانش جدید را به کار گرفته نیز برخی از تفسیرهاي معاصر، بهره

چنین  در تفسیر نمونه ،)6/تکویر()وإِذَا الْبِحار سجِّرَت( عنوان نمونه، در ذیل آیه
  :آمده است

ب بود، امروز براي ما جاي اگر این تعبیر قرآن در گذشته براي مفسران عجی«
ترکیب » یدروژنه«و » اکسیژن«دانیم آب از دو ماده  زیرا می. تعجب نیست

بعید نیست که در آستانه قیامت، آب . یافته که هر دو سخت قابل اشتعال است
دریاها چنان تحت فشار قرار گیرد که تجزیه شوند و تبدیل به یکپارچه آتش 

  )26/175مکارم شیرازي، ( ».شوند
از پایانه دریاها با تفصیل بیشتر و توضیحات علمی چنین یاد  در تفسیر الفرقان

سوي  شوند و به حرارت، از هم گسسته میشده است که مواد شیمیایی، با افزایش 
آورند و هر قدر انحالل  ماده نخستین ـ که آخرین تغییرات ترکیبی است ـ رو می

یابد و این مسیري  رت ماده افزایش میسوي موارد بسیط سیر کند، حرا ترکیبات به
از جمله آب دریاها که انحالل  ؛پیمایند است که تمامی مرکبات شیمیایی جهان می

 )یدروژنهاکسیژن و (دو عنصر آب . گردد دهد و گدازان می ترکیبی در آن رخ می
دهد و باالخره دریاها  شوند و در آن دو نیز تحلیل و انحالل رخ می از هم جدا می

صادقی، . (گردند شوند و به آتشی ملتهب و هولناك تبدیل می ور می وزان و شعلهفر
30/147(  

کند که  نیز دیدگاه تفسیري محمد عبده را در ذیل آیه نقل می در تفسیر الکاشف
هایی که در  آتش است و یا زلزله دریاها هاي زیرین زمین از جمله زیر در الیه

هاي دریا  نمایاند و آب ود را از دل دریاها میآن آتش خ. دهد آستانه قیامت رخ می
پس از این نقل، . شود شود و در مکان دریاها جز آتش دیده نمی به بخار تبدیل می

هاي علمی جدید مؤید این تفسیر  دیدگاه(» و البحث العلمی یساعده«: دهد ادامه می
یه رو نیز از زاویۀ دیگر، به تفسیر علمی آ بدین گونه، مؤلف الکاشف). است

  )7/524مغنیه، . (گردد آورد و آن را پذیرا می می
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طباطبایی، . (شود چونان رویکرد علمی در تفسیر آیه دیده می بلی، در المیزان
20/214(  

را مطرح  تکویر دو احتمال 6در مورد فرجام دریاها، در ذیل آیه  اهللا فضل
پر و سرشار از آب اشارت به آن دارد که دریاها،  احتمال نخست آنکه آیه. کند می
مین مثل تحت تأثیر تغییر عوامل جوي در ز(ها  واسطه جوشش آب ؛ یا بهشوند می

دارند و دریاها را به هم  موانع را برمی... ها و  که زلزلهواسطه آن و یا به) برودت
 و زمین را آب فرا(شوند  کنند و در نتیجه دریاها، پر و سرشار از آب می وصل می

  ).گیرد می
براي تبیین این احتمال، سخن . ور شوند شعله دوم آن است که دریاها لاحتما

کند که مبتنی بر همان نظریه علمی است  نقل می »فی ظالل القرآن«سیدقطب را از 
  )24/91، اهللا، من وحی القرآن فضل. (که از آن یاد شد
ها در  که موانع بین آباین. کند ر نیز چند احتمال را مطرح میانفطا 3در ذیل آیه 

که آب تجزیه به ، و یا آنگیرد می هم فراشود، یا آب زمین را  کره زمین برداشته می
  )106/همان، ( .شود و احتماالت دیگر دو عنصر اکسیژن و هیدروژن می

صورت یک احتمال در مورد فرجام دریاها از یک  فقط به اهللا فضلبدین گونه، 
  .دهد تفسیر آیه مورد استفاده قرار می جوید و آن را در دیدگاه علمی معاصر بهره می

  
  در نقد تفسیر علمی اهللا فضلمعیارهاي 

توان به این  شناسی، می ها آیات یاد شده در حوزه جهان از مجموعه ده
  :بندي رسید جمع
لمی برداشت عبه ) و نه احتمالی(صورت قاطع  تنها در یک آیه به اهللا فضل -1

. کند ذاریات، استفاده قانون زوجیت را می 49ه از آی او. آورد در تفسیر آیه رو می
  )21/218، همان(

سیر آیه ذکر شوري، احتماالتی را در تف 29ذاریات و  47در آیات  اهللا فضل -2
احتمال دیگري را  اما او. به تفسیر علمی نزدیک است کند که یک احتمال می

  )20/182؛ 21/217، همان. (دهد ترجیح می
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کند  تمال را ذکر میمعارج چند اح 40انفطار و  3تکویر،  6در آیات  اهللا فضل -3
اما او به ترجیح هیچ یک از احتماالت . به تفسیر علمی نزدیک است که یک احتمال

  )23/110؛ 106و24/91، همان. (پردازد نمی
ها آیه نقل شده در صفحات پیشین، نشانگر تفاوت رویکرد  از ده مجموعه فوق

ن عالمه طباطبایی که ، حتی با کسانی چوسران معاصر استبا بسیاري از مف اهللا فضل
با این تحلیل مفهومی ـ آماري، این . فسیر علمی چندان اقبال ندارندبه رویکرد ت
  از چه منظري به چونان رهیافتی رسیده است؟ اهللا فضلنماید که  تر می پرسش جدي

ی، برخاسته از در برابر تفسیر علم اهللا فضلرسد که موضع انقباضی  به نظر می
در برخی از این معیارها، . داند معیارها و قوانینی است که او خود را به آن ملتزم می

هایی  هرچند احیاناً در مصادیق و جزئیات و انطباق، تفاوت. ندا دیگران نیز همراه
وجود دارد که در عملیات تفسیر خود را نشان داده است، اما در برخی از معیارها، 

هاي تازه، فاصله او را با بسیاري از  دگاهی تأسیسی دارد که همین دیدگاهدی اهللا فضل
  .دهد مؤلفان و مفسران معاصر در مواجهه با تفسیر علمی نشان می

  :شوند در محورهاي زیر، مجموعۀ معیارها عرضه می
اي جدي با برداشت  کار رفته در آیه، فاصله به گاه واژه :ناسازگاري واژگانی -1

، هالندواهللا،  فضل(به اتم » ذره«، تفسیر اهللا فضلبه نظر . ر از آیه را داردعلمی معاص
  .از این گونه مواردند... و ) 9/542و نیز  11/507

هاي  در قالب فرضیه بیشتر هاي دانش جدید داده :پذیري علوم تحول -2
اي علمی متعارف و ه پذیرند و در نتیجه تغییر و تحوالت در فرضیه ابطال

هاي خطاپذیر، فهم آیات را با  رو، پیوست تفسیر قرآن به دیدگاه ایناز. اند گسترده
بنابراین تنها از حقایق علمی قطعی  .)همان( کند ه میشائبه تغییر و خطا مواج

  .هاي ظنی علمی توان بهره گرفت و نه فرضیات و یا دیدگاه می
از  اهللا فضلبی یا رسد که این عامل و معیار، از عوامل عمده فاصله به نظر می

گرچه شاید در اصل سخن، مؤلفان دیگر نیز با ایشان اختالف . تفسیر علمی است
اي جدي را در  مخاطره اهللا فضلداشته باشند، اما مهم آن است که نظر چندانی ن

بیند که برخی از مفسران معاصر در آن حد و سطح به آن ملتزم  تفسیر علمی می
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هاي علمی جدید، موجب  که توجه به داده(تفسیر را  بلکه فواید این گونه ،نیستند
  .شمرند ارجح می...) جذب به قرآن است و یا عالمتی بر اعجاز علمی و یا 

مخاطب قرآن را دانشوران یا  اهللا فضل :شناسی مخاطب قرآن تحلیل -3
 رو ازاین. داند توانند بفهمند، نمی می فهمند یا فرهیختگانی که دقایق علمی را می

در هر (ها  کند که تمامی انسان قد است که قرآن به مفاهیم و معارفی اشاره میمعت
توانند آن را درك  با حواس و یا وجدان شهودي خویش می) درجه از درك و دانش

  .توانند بیابند کنند و در تجربه ساده زندگی خویش، آن را می
ز هاي علمی ا تدر نقد و یا اعراض از برداش اهللا فضلترین مبانی  یکی از مهم

هایی  که در بسیاري از موارد، چونان برداشتگردد، چه این آیات به این معیار بازمی
تا چه رسد به عرب  ،توان مفهوم و متبادر براي انسان عادي امروز قرار داد را نمی

  !سواد آن روزگار حجازي بی
ات واألرض کَانَتَا أَنَّ السماو(در نقد تفسیرهاي علمی از اهللا فضلعنوان نمونه،  به

  :نویسد می )30/انبیاء()رتْقًا فَفَتَقْنَاهما
انّ الفکرة طریفۀ و دقیقۀ ولکنّها التقترب من الحالۀ  اما تعلیقتنا علی ذلک فهو«

، فی مایکون له ن یعیشها فی تجربته الذاتیۀدانیه التی یریدها اهللا لالنسان أالوج
من الحس من خالل ما یمکن له ان یلتقی  ه یکون قریباًبعض من العمق، ولکنّ

  )15/217، القرآن من وحیاهللا،  فضل(» .فیه
اي نو و  گرچه نظریه حاشیه انتقادي ما به این برداشت آن است که این دیدگاه«

از  خدا. قرابت ندارددقیق است، ولی با آنچه خداوند از انسان خواسته است، 
هایی که گرچه  تجربه ود زیست کند؛هاي وجودي خ در تجربهخواهد  انسان می

هایی که با حس سروکار دارند،  اما به مواجهه ،هایی از ژرفا را دارند رگه
  ».ندا نزدیک

گذشت ـ با این مبناسازي، تفاسیري را که  پیش از اینگونه که  ـ همان اهللا فضل
اد قرار آیند، مورد نقد و انتق پذیر ـ درنمی هاي شخصی ـ اما تعمیم در چونان تجربه

را از » نموسعوا لَنّإ«ذاریات نیز با همین رویکرد،  47او در تفسیر آیه  .دهد می
معناي دریافت تجربی ـ شهودي  کند و آن را به دور می تفسیر انبساط جهان مادي
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. کند که خداوند هم خالق منابع رزق است و هم گسترش بخش آن ها معنا می انسان
  )21/217، همان(

آیات قرآن را به دو دسته کلی  اهللا فضل :صیل در آیات وحیابهام و تف -4
صیل به یک موضوع روشنی و تف در بسیاري از موارد، قرآن کریم، به. کند تقسیم می

  .پرداخته است و در مواردي، به اجمال از یک موضوع گذر کرده است
ي ها حدس و گمانه ، در مواردي از قبیل مورد دوم، نباید بااهللا فضلبه نظر 

هفت «عنوان نمونه، در آیات بسیار، از  به. شخصی و یا علمی به دنبال تفصیل برآمد
آن ... سخن به میان آمده است، اما قرآن از خصوصیات و مصادیق و » آسمان

با این ویژگی، نباید ما خود را در تاب و تب تعیین و رفع . سخنی نیاورده است
  :نویسد عبیر و مشابه این تعبیر را میاین ت او بارها و بارها. هام قرار دهیماب

  )13/، همان(» .فلنجمل ما اجمله اهللا مما السبیل الی معرفته«
هاي تفسیري،  گرایانه را در برداشت رویکرد، او برخی از تکاپوهاي علمبا این 

داند که خداوند خواسته است به سکوت و اجمال از آن  هایی می ورود در منطقه
  .عبور کند

هاي تفسیر علمی را به دلیل  رخی از برداشتب اهللا فضل :اتسیاق آی -5
از  ین استدالل، استفاده حرکت زمیناو با هم. کند می ناسازگاري با سیاق آیات رد

، همان. (بیند چه اینکه آیه را در سیاق آیات قیامت می کند، می ردرا نمل  89آیه 
17/250(  

اي بر نقد برخی از  قرینه مضمون را آیات هم اهللا فضل :مضمون آیات هم -6
نمل را که در مورد حرکات  89عنوان نمونه، آیه  به. بیند هاي علمی می دیدگاه

تا از آن استفاده حرکت زمین (داند و نه دنیا  هاي قیامت می هاست، ناظر به نشانه کوه
از  ،کند که در آیات متعدد او این دیدگاه خویش را با این استدالل مستدلّ می .)شود

  )250/،همان( .است شده یاد قیامت روز هاي نشانه از اي نشانه عنوان به »ها کوه حرکت«
بر مفهوم ایحائی آیات، جمالت و واژگان قرآنی  اهللا فضل :مدلول ایحائی -7

در محدودة واژگان لغوي توقف کرد، بلکه صرفاً به نظر او، نباید . کند تأکید می
ونه که یاد گ همان. وجو کرد یات وحی جستبایستی مدلول ایحائی آن را در افق آ
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و گاهواره انسان یاد شده » مهد«عنوان  به اي از مفسران از اینکه از زمین شد، عده
آن را استفاده معنا از محدوده لغوي  اهللا فضل .اند داشته» حرکت زمین«، استفاده است

در » مهد«اژه که باید دید که از وشناسد، چه این سته و آن را نادرست میواژه دان
  )24/11، همان. (مدلول ایحائی آن چه برداشتی وجود دارد

بدون توجه به سبک  در مواردي، مفسران :توجه به سبک بالغی قرآن -8
هو الَّذي جعلَ (عنوان نمونه، در به. آورند می هاي علمی رو به برداشت ،بالغی قرآن

بدون توجه به سبک تشبیهی ـ بالغی برخی مفسران،  )15/ملک()لَکُم األرض ذَلُوالً
اند که قرآن، زمین  اند و نوشته قرآن، آن را در قالب ارائه معناي حقیقی تصویر کرده

  .اند را استفاده کرده» حرکت زمین«داند و در نتیجه از آن،  را مرکب راهوار می
کند و  تصریح می) بک قرآن استکه البته س(بر ادبیات تشبیهی مستتر  اهللا فضل

که خداوند زمین را چونان مرکبی قرار داده است که منقاد راکب خویش است و این
توجهی به سبک  بدین گونه با کم .)23/22، همان( کند اي او را تأمین مینیازه

نما تفسیر  هاي کامالً واقع گون بسان تعابیر و گزاره بالغی قرآن، تعبیراتی تشبیه
براي ( .از آن شده است... رکت زمین و هایی چون ح اند و در نتیجه برداشت شده

 صدر، سید: ك.ردر سبک بیانی قرآن،  اهللا فضلدریافت توضیحات بیشتر از دیدگاه 
، اهللا فضلبالغت محوري در شیوه تفسیري عالمه  هاي قرآنی، مقاله موسی، پژوهش

  )64ماره ش
نقد در  مضمون هاي پیشین، از نقش آیات همدر معیار :شبکه معنایی قرآنی -9

ین نکته نماید ـ ا که مکمل آن می  اما معیار دیگر ـ. و داوري تفسیري سخن گفتیم
 معنایی توجه کرد که آیه مورد نظرگرا، بایستی به شبکه است که عالوه بر آیات هم

اي از  عنوان نمونه همان گونه که یاد شد، عده به. کند پیوند مفهومی برقرار می با آن
 )29/شوري()آیاته خَلْقُ السماوات واألرضِ وما بثَّ فیهِما منْ دابۀٍ منْ و( مفسران از آیۀ

  . ...ها وجود دارد و  اند که موجودات زنده در آسمان چونان استفاده کرده
پذیرد و استدالل و استناد او این نکته است که ما  این برداشت را نمی اهللا فضل

کنیم، جز  گوید مراجعه می سخن می» ها آسمان«جع به وقتی به مجموعه آیاتی که را
توان با این استدالل  پس نمی. کند ها ذکر نمی ساکن دیگري براي آسمان ،فرشتگان
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رود، به این تک آیه تمسک کرد و از انبوه آیات  کار نمی در فرشته به» هداب«لغوي که 
  )20/182، همان. (نظر کرد دانند، صرف ها را فرشتگان می که ساکنان آسمان

ی، به قواعد با برخی از تفاسیر علم اهللا فضلناهمسازي  :قواعد دستوري -10
وللَّه یسجد ما فی السماوات وما فی األرضِ (عنوان نمونه، در آیه به. گردد نحوي بازمی

و ما فی السماوات «را قید براي » همن داب«برخی مفسران،  )49/نحل()منْ دابۀٍ
اما . اند ها را داشته استفاده موجودات زنده در آسمان ،اند و در نتیجه دانسته» االرض

داند و در نتیجه، چونان  می» االرض«را قید واژه اخیر یعنی » من دابه« اهللا فضل
  )13/237، همان. (اي از آیه را ندارند استفاده

شاید معیارهایی گانه فوق ـ و  شود که مالحظات ده یادآور می در پایان سخن
هاي علمی جدید را  استفاده از داده اهللا فضلدیگر ـ موجب آن شده است که گرچه 

» تفسیر علمی«کند، اما در کاربرد  نمی صورت مطلق تخطئه بهدر تفسیر آیات قرآن 
تحلیل مبانی و . دکن آمیز و با رویکردي بس انقباضی عمل می بسیار احتیاط

  .گردد ري موکول میبه فرصت دیگ معیارهاي ایشان
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