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مقدمه
دى است.و در مورفع حجاب از چيزداشتن و رده برتفسير از ريشه«فسر»به معناى پر

ا تفسير مى7گويند.تفسـيـرفع ابهام از الفاظ،معانى و اهـداف آيـه ردن و رشن كرآن،روقر
ض7ها و پيشانمندى7ها و پيش7فـرت7ها و تور مانند:مهارّگى7هاى مفـسآن بر اساس ويژقر

ى و اهداف مفسر به اقـسـامه7هاى تفسيـرد استفاده مفسر و شيـوفهم7هاى او و منابـع مـور
ش يافتهن اخير گستره در دو قرى كه به ويژه7هاى تفسيردد.يكى از شيومختلB 7تقسيم مى7گر

فته است،تفسيرار گرم تجربى قران از دانشمندان علـومفسران و غيرد استفاده مفسرو مور
م واد نسبت به مفهـوجه به ديدگاه7هاى مختلـB افـرى با توش تفسيرعلمى است.ايـن رو

انگيخته است.ان برا در ميان صاحب نظرافقان و مخالفان زيادى ردM آن مومحدو
اى معانى مختلفـىدانستن است.و در اصطـالح دارعلم در لغت به معناى دانـش و

عه قضايايىكب،مجموابر جهل بسيط و مراقع دربراست،مانند:اعتقاد،يقين مطابق با و
ند هر چند قضاياى شخصى و خاص باشند،مثل:علم تاريخ و علمكه مناسبتى با هم دار

ـــــــــــــــــــــــــــ
سى مشهد.دواى دانشگاه فرى دكتر*دانشجو
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اى آنها لحاظ شده است و هر كدام ازعه قضاياى كلى كه محور خاصى بـرجال.مجمور
حقيقىى و غيرد و مصاديق متعدد مى7باشد هر چند قضاياى اعتبارارآنها قابل انطباق بر مو

دادى ـ كهارقرعه قضاياى كلى حقيقى ـ غيرباشند،مثل:علم لغت و دستور زبان.مجمو
اءى و عملى از جمله الهيات و ماورم نظراى محور خاص باشند ـ اين اصطالح،علودار

اه تجربه«حس»قابل اثبات باشد.عه قضاياى حقيقى كه از رد.مجموا در بر مى7گيرالطبيعه ر
ـ علم مقابل فلسفه كه همان تعريB پوزيتويست7ها از علم است يا همان علم تجربى ـ.

ه7اى از سير تاريخى نگاه صاحبّم بيان شمائه تعريفى دقيق از تفسير علمى مستلزار
آن و علم است.ابطه قران به رنظر

سير تاريخى تفسير علمى
ى مى7دانند؛امـام هجرل و دوا سده7هاى اوخى آغاز پيدايش تفسير علـمـى7رچه بـرگر
على7د كه مثال ابوم به بعد ديده مى7شون چهارع از تفسير از قرشته7هاى آشكار اين نوآثار و نو

سى7 مى7دانست.وا فلك نهم يا فلك االفالك در هيئت بطلميوآن رش»در قره«عراژسينا و
آن»و«اإلكليل فى استنباط التنزيل»ايـنم القرطى در«االتقان فى علـوكشى و سيوسپس زر
اساسآن برى كه تفسير قردند.اما تفسير علمى7به معناى مصطلح امروزا دنبال كراعتقاد ر

ه علمى7ونسانس و كشفيات تازن اخير و به دنبـال رم تجربى باشد،از دو قريافته7هاى علو
ل عربى بـهذ دواج يافته است و به دنبال7نفوسايل و تكنيك7هاى جديد و… رواعات واختر

نش تفسير علمى 7در دو قرده است.مهم7ترين داليل گستـرايت كرامع اسالمى نيز سرجو
د زير است:اراخير مو

شد بى7سابقهم و ران هيوسط پيروى مكتب اصالت حس تو.در اروپا پس از پيروز١
اديد.زيـرع گرضى بين علم و دين شروده و بيست ميالدى تعـارن نوزم تجربى در قروعلو

سطى باعثن وسى در قرول هيئت بطلميون دينى كتاب مقدس با اصوتطبيق و تفسير متو
ل دينى وان مخالفت با اصوس به عنول هيئت بطلميوديد و تشكيك در اصومى7شد كه تر

ان مخالفت با كتاب مقدسن گاليله به عنوادى چوات افردد و نظركتاب مقدس قلمداد گر
داد وارى علم قرا رويا روم تجربـى رند.و دانشمندان علوه قلمداد شـوّو انديشه7هاى ضال

ا ناگزير مى7ساختديد.اين تجربه تلخ انسان7ها ردگى دانشمندان از دين گرخورباعث سر
ا انتخاب كنند.اه ريكى از دو ر
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ه7هاى علم و دين،مانند:نظريات كانت،پوزيتويسم7هـادن مطلق حوزالB:جدا كر
و اگزيستانسيا ليسم7ها.

ادند و تداخل علـم و ديـن رى كراه زياده روخى در ايـن رافق علم و دين كه بـرب:تو
دند.اينا پيشنهاد كرى علم و دين رگارفتند و سازا پيش گراه اعتدال رخى رقايل شدند.و بر

اجع شد و اموافق علم و دين ابتدا در اروپا شروحس دفاع از حقايق دينى و نشان دادن تو
د.ايت كرهاى اسالمى7سرآن به كشور

ن دينى اسالم سرو كار داشتند و نيـزم تجربى كه با متو.عده7اى از دانشمندان علو٢
دند كه با مطالب ود كرخورآن بردند،به آياتى از قرم تجربى آشنا شده بـوان كه با علومفسر

آنمانى در قرد.و اين حقايق در زدند منطبق بوه كشB شده بويافته7هاى دقيق علمى7كه تاز
سم هيئت بطلميوان و روان مانند تمدن ايرگارد كه در محيط7هاى علمى7آن روزبيان شده بو

مين به دورد زن7ها پس از آن كه گاليله ادعا كرد و قرحاكم بر افكار و عقايد مجامع علمى7بو
مان تعدادم گشت.در حالى7كه در آن زدد،در دادگاه تفتيش عقايد محكوشيد مى7گرخور

د.اد در عربستان از عدد انگشتان دست تجاوز نمى7كراد باسوافر
دامع اسالمى7بوان در جوشنفكرخى از روافى.برشد انديشه7هاى التقاطى و انحر.ر٣

ارم تجربى در اروپا قـرفت اعجاب انگيز علوى اصالت حس و پيشـركه تحت تأثير پيروز
انه ازكورب سعى در تقليد كورهنگ و تمدن جديد عرابر فرد باختگى در برفتند و با خوگر
دانموايش7هاى سطحى به دين داشتند و يا وفى كم و بيش گردند.و از طرب كرهنگ غرفر

ا حفظ كنند ود رى خواى اينكه ظاهر دين7داردند كه معتقد به دين هستند.اينان هم برمى7كر
ما با علوآن ردند آيات قرا عقب مانده از قافله تمدن نشان ندهند،سعى كـرد رفى خواز طر

ى داشت اقدام بـهگارم تجربى ناسازدى كه ظاهر آيات با علوارجديد تطبيق دهند و در مو
دند.أى آنها كرتأويل آيات يا تفسير به ر

علمى7ان اسالمى7تفسيرخى از مفسرجب شد برصه تفسير علمى 7موه به عرد اين گروورو
ا به7كلى تخطئه كنند.ر

طه تفسير بهده و به وراط كرآن افرخى در تفسير علمى7از قره كه بردر مقابل اين دو گرو
هفتند.اين گـروا گراه ميانـه ردند،عده اى رد شمردوا به7كلى مـرهى آن رأى افتادند و گـرور

ل صحيحاعد و اصوم تجربى بر اساس قوجه به يافته7هاى قطعى علودند كه با توانى بومفسر
ى ازت آور و اعجاز آميزنه7هاى حيرانستند نمودند و توآن كرتفسير،اقدام به تفسير علمى7قر
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ىان هم از آنها كم و بيش7پيروائه دهند و ديگرآن ارنظريات علمى 7و حقايق علمى7از آيات قر
آنداشتى از7قرد:برنه تعريB كرا بدين7گوان تفسير علمى رديد مى7تودند.بنابر آنچه بيان گركر

د.ت مى7گيرم تجربى صوركريم كه بر اساس يافته7هاى علو
آن مطالب علمى7ا قرآن:زير.اثبات اعجاز علمى7قر١م تجربى:آن با علوائد انطباق قرفو
مجامـعمانى گفته است كه تا صدها سال پـس از آن نـظـريـات خـالف آن درا در زدقيـق ر

آن وخى از آيات قرشن شدن تفسير و مقصد بر.رو٢ت داشته.ستى شهرعلمى7جهان به در
ض علم و دين.ى از پندار تعارگير.جلو٣ل آيات.در نتيجه فهم عميق تر ما از مدلو

م درأى مذمو.تفسير بـه ر١ى(هاى علمى:ضيه(ها و تئـورآن بر فـرآثار منفى انطباق قـر
ات.جازَآن بر م.تبديل شدن حقايـق قـر٣آن..تأويل7هاى غير مجاز آيات قـر٢ايات.رو
ضيه7هاىا فرآن،زيردم در صحت و حقانيت7قر.شك مر٥آن..تحميل نظريات علمى7بر قر٤

آن در انطباقد و تفسير غير صحيح قرضعيB علمى7ممكن است بعدها خالف آن ثابت شو
ّىر علمى7گاهى در خدمت مادّ.مفس٦دد.آن مى7گرديد در حقانيت قراين نظريات باعث تر

د.ار مى7گيرى و مكاتب و مقاصد باطل قرگر
.تفسـيـر٢آن..اثبات اعجـاز قـر١اساس هدف مـفـسـر:آن براقسام تفسيـر عـلـمـى(قـر

.تفسير علمى7با هدف فهم بهتر معناى٣آن.علمى7با هدف نشان دادن اهميت علم در قر
افى..تفسير علمى7با هدف اثبات افكار انحر٤آن.آيات قر

آشنايى با تفسير المنير و نويسنده آن
ابع دمشقه از توّدر شهر دير عطي١٩٣٢هـ.ق مطابق ١٣٥١حيلى در سالهبه الزدكتر و

آن،عابد،كثير الصيام و پايبندى حافظ قرحيلى كشاورزش شيخ مصطفى زلد شد.پدرمتو
اند ود گـذرادگاه خوا در زحيلى تحصـيـالت ابـتـدائـى رده اسـت.زبه احكام شريـعـت بـو

ميالدى١٩٥٣د و در سال عى دمشق طى كـرم شرا در دانشكده علوسطه رتحصيالت متـو
از دانشكده١٩٥٦ا در سال د راهينامه از آن دانشكده شد و دانشنامه عالى خوفق به اخذ گومو

ان استاد در دانشكـدهبه عنـو١٩٦٣د.سپس در سال هر دريافت كـرشريعت دانشگـاه األز
ب شد و پس از آن به رياست بخش فقه اسالمى7و مذاهـبشريعت دانشگاه دمشق منصو

ات به تدريـسامارى وسيد و مدت هفت سال نيز در دانشگاه7هاى بنـغـازدر آن دانشكـده ر
ـ است.د.او در فقه و تفسير و تحقيقات اسالمى7 دارل بومشغو ـ بيش از سى اثر ١اى تأليفاتى 
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آن مى7باشد.اين تفسير جمعه7هاى قرنده تمامى7سوردارى است كه در بـر«المنير»تفسير
اتىه7اى ساده و عبارعات روزبا شيوضـوكننده بين تفسير عقلى و نقلى است و با سبك و مو

ه مى7كند.سيده نيز اشارخى از نظريات علمى7كه صحت آنها به اثبات رشته شده و به براضح نوو
اء قديم وض مفسر در تأليB اين كتاب،جمع بيـن آرغراهداف مفسر از اين تفسير:

انى از قديماوشن است كه تفاسير فرش گويد:روجديد در تفسير است.در مقدمه تفسير
ا به تفاسيرال مى7كنند.اگر آنهـا رها سؤدم از بهترين تفسيـر مرًشته شده و عادتـان نوتا كنو

ند…و اگر به7تفاسيرى از مطالب آنها عاجز و خسته مى7شوجاع دهيم از فهم شمارقديمى ار
ا صاحبان تفاسير جديدا نمى7يابند،زيرد رند به نحو كافى گم7گشته خواهنمايى شوجديد ر

ايى شده7اند.گراف7علمى7 به بهانه نوى و انحرذ فكرعى شذواغلب دچار نو
حيلى در تفسير چنان است كه در ابتداى هـرطريقه زحيلى در تفسير المنيـر:منهج ز

اه رى اجمالى از سورا بيان مى7كند و تصويره راى سوره فضيلت7ها و مزيت7ها و محتوسور
ىدات لغو.مفر١اى سه جنبه است:ائه مى7دهد كه دارى ارسپس تفسيربه دست مى7دهد.و

االحكام..فقه الحيات و٣.تفسير و بيان.٢اب.ه اعرجوو بالغت و و

آند اعجاز علمى(قرحيلى در مورنظريه دكتر ز
آن زياد است كه از آن جمله اعجاز علمىه اعجاز قرجود كه وحيلى اعتقاد داردكتر ز

د مى7گويد:پس اين اخبار از مسائل غـيـبـى كـه جـزى در مقدمه كتاب خـوآن اسـت.و7قر
گاه نيست وده كسى از آن آگاه نموا به آن مسائـل آدگار جهانيان يا كسى كه خدا او رپرور
ا ابطال نمايد،حال چه در خلق و ايجادى از اين اخبار رگار عاجز گشته از اين كه چيزروز

ضيحت7ها يا در توّاى تمام امانين متعادل برضع7قوت7ها يا در وّباشد و چه در بيان اخبار ام
ّأن و «)١٥/٢٢(الحجر،»اقحسلنا الرياح لوأر وى از مسائل علمى7و تاريخى مثل آيات:«بسيار

»جيـنمن كل شىء خلقـنـا زوو و «)٢١/٣٠(االنبيـاء،» ففتقناهـمـاًتقاض كانتـا راألرات والسمـو
 و آيه اثبات كرويت)١٥/١٩(الحجر،»اسىض مدد ناها و ألقينا فيها رواالرو و «)٥١/٤٩(الذاريات،

 تكوير يعنى در هم7پيچيده)٣٩/٥مر،(الز»هار على الليلّالنّرر الليل على النهار و يكوّيكومين «ز
ىالشمس تجروشيد «ع7هاى خورله اى شكل و اختالف محل طلوى و گلوشدن جسم كرو

.)٤٠ ـ ٣٦/٣٧(يس،»ن فى فلك( يسبحوّلمستقر لها…و كل
د وآن اعتقاد كامل دارم است ايشان به اعجاز علمى7قرحيلى معلوچنان كه از گفتار ز
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دهآن استفاده كراى تفسير علمى7قـرم تجربى برد از يافته7هاى علودر جاى جاى تفسير خـو
آن»اهر القرى در تفسير «جـوات دكتر طنطـاودى7كه در تفسير علمى7از نظـرجواست و با و
ده وأى اجتناب نموده از تفسير به رعايت كرا راه جانب اعتدال رلى در اين رده واستفاده كر

ده است.ا ذكر كرى ره مختل7B تفسيرجودر تفسير آيات و

دى از تفسير علمى آياتاربيان مو
شده7اند.درم تجربى تفسيرآن كه بر اساس يافته7هاى علودى از آيات قراراينك ذكر مو
ديدهائه گران از آيه نيز ارائه شده و سپس ديدگاه علمى ساير مفسرحيلى اراينجا ابتدا تفسير ز

د مقايسه و ارزيابىان مورحيلى به تفسير علمى در مقايسه با ديگر مفسران پاى7بندى زتا ميز
د.ار گيرقر

و الشمس«حيلى:ه يس و نظريه دكتر ز سور٤٠ ـ٣٨هاى مختلM از آيه الM :تفسير
نجوى عاد كالـعـرّل حتناه منـازرّو القمر قـد* لها ذالك تقدير العزيز الـعـلـيـمّى لمستقـرتجـر

».ن فى فلك يسبحوّكلهار وّك القمر و ال الليل سابق النال الشمس ينبغى لها أن تدر*القديم
جمه آنها چنيـندكه ترق بيانـى داره» ذيل آيات فوّدات لغـويان «مفرحيلى تحت عنـوز

ع مى7كندشيدطلـوى است،خور»نشانه مستقل ديگر لهاّى لمستقـرو الشمس تجراست:«
شيد به آن حد مشخص منتـهـىدش خور مشخصى كه جريان و گـرّو سير مى7كند در حـد

مند وند پيـروز»يعنى:آن جريان تقدير و حكم خـداو«ذالك تقدير العزيز العليـمد.مى7شو
تش بر همه چيز ـ مقدور ـ است.«العليم» يعنى:علم او بر هـر دانـشاسطه قدرغالب بو

ل است ول جمع منزار داريم و منازل7هايى قراى آن منز»يعنى:برلناه منازرّقدد.«احاطه دار
٢٨ل ا مى7پيمايد و آن منازل مسافت7هايى است كه ماه در يك شبانه روز آن راد به آن منازمر

د در آخرين آنارگاه ود مى7آيد و هرل7ها فرول است كه ماه در هر شب در يكى از آن منزمنز
ـ به سول گرمناز ـ و در آن هنگام كمان باريكى است  دد و دو شبل بر مى7گرل اوى منزديد 

ماه پنهان مى7ماند ـ اگر ماه سى روز باشد ـ و اگر ماه بيست و نه روز بـاشـد يـك شـب ـ
ـ و منز شاد.طان،بطين،…الرف است:الشرت معرول7هاى ماه به اين صورپنهان7مى7ماند 

ما كهشه خر»مانند شاخك خون القديمجوكالعراد «لش در نگاه افر»در آخرين منزى عادّحت«
د ود الغر و باريك و كمانى شكل مى7شوما كهنه شوشه خرگاه خوا هركج شده باشد،زير

شيداى خور»يعنى:برال الشمس ينبغى لهادد و «قديم» به معناى عتيق مى7باشد.«د مى7گرزر
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د با آن ـ ماه ـ در شـبعت سير خـو»در سرك القمـرأن تدرست نيست و آسان نيـسـت«در
اى هر يك از آن دو مدار جداگانه7اى است،پـس هـيـچ كـدام از آن دوا بـردد زيرجمع گـر

شيدا به چشم مى7آيد كه خورچه ظاهرد و اگرى داخل شود كه بر مدار ديگرا ندارت آن رقدر
د.در هر ماه يكبار بر ماه پيشى مى7گير

طّشيد در تسخير و تسـلد كه خورف نفى«ال»داللت بر ايـن دارو خالصه اين كه حـر
»هارّو ال الليل سابق(النر و ممكن نيست،«ّده ميساده كركسى است كه جز آنچه كه آن كس ار

د،بلكه شب به دنباليعنى قبل از انقضاى روز شب نمى7آيد و شب بر روز سبقت نمى7گير
دسبقتد مى7آيد و از صاحب (همتاى) خومان خوروز مى7آيد و هر يك از شب و روز در ز

شيدض از مضاف7اليه است يعنى:و هر يك از ماه و خور»تنوين كل عوّكلد.و«نمى7گير
دش مى7كنده در آن مدار گرى است كه ستار»فلك مدارفى فلكگان«گان و سيارو ساير ستار

ن»د است.«يسبحوخ ريسندگى گرآن مدار فلك ناميده شده است به خاطر آن كه مانند چر
دات عاقل ذكرجوت موام آسمانى به صوراحتى سير مى7كنند،در اينجا اجـريعنى در آن بر
له عقال آمده اند.ل منزشده اند و ناز

ق چنين است:حيلى از آيات فواما تفسير دكتر زو
»يعنى نشانـه لها ذالك تقدير العزيز العـلـيـمّى لمستقـرو الشمس تجـر«تفسير وبيـان:

د تاشيد در مدار خودش خورند متعال داللت مى7كند،گرت خداوى7كه بر قدرمستقل ديگر
هندى است كه بر همه چيز چيردش،حكم از جانب خداوانتهاى7آن7مدار مى7باشد،و آن گر

ان در تفسيراى مفسـرد و در اينجا برى احاطه دارو غالب7 مى7باشد.و علمش بر هر چـيـز
شار مكانى آن است كه زير عراد محل استقرل است:يكى:آن كه مركلمه «مستقر» دو قو

ش هستند.وقات هر جا كه باشند در زير عرشيد و تمام مخلواست.و آن اين است كه خور
شيد استدش و سير خـورمانى آن باشد كه منتهاى گرار زاد از مستقر استقرم:آن كه مردو

شيدى خوردش ظاهره بر گرده اند كه عالوم ثابت كركه روز قيامت است.و دانشمندان نجو
اىشيد كه هر سال يكبار اتفاق مى7افتد برمين دور خوران زگان به سبب دورسط ستاردر و
د كه تقريبا هربيستشيد دور محور خودش خور گر٢كت ديگر نيز هست.شيد دو حرخور

ات دورد از قبيل سيـارابع خوشيد با تـودش خور و گر٣و شش روز يكبار اتفاق مى7افتـد.
د و از نظرده مى7شود دويست مايل در ثانيه تخميـن زعتى حدومى7كه با سركز نظام نجومر

دشم مدار گرشيد و در حالت دول محور ثابت خوردانشمندان معناى مستقر در حالت او
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مى7است.كز نظام نجواتش به دور مرشيد با سيارخور
ل7هايىاى ماه منزند بر»يعنى خـداون القديمجول حتى عاد كالعـرناه منـازّرو القمر قد«

ديم وا ذكر نمو تا است كه آن ر٢٨ل ى مى7كند و آن منازل سير ديگرار داد كه در آن منازقر
جه در هر روز است،در١٣د مى7آيد كه ميانگـيـنل فروماه در هر شب در يكى از آن منـاز

د ـتى كه ماه سى روز باشد ـ يك شب پنهان مى7شود ـ در صورسپس دو شب ماه پنهان مى7شو
ـ پس هر گاه ماه به منز خالىچك و توسيد باريك و كول آخر راگر ماه بيست و نه روز باشد 

د»مى7شون القديمجولعردد،تا اينكه مانند«الش باز مى7گرل اود و به منزو كمانى شكل مى7شو
د و مايل و خميـدهآن است و آن شاخه پهـن و زرما بـرفه خرو آن شاخه اى است كه شكـو

د.ما خشكيده مى7شوخت خرد و بر درك بريده مى7شواست و از آن شاخه7هاى ناز
شيداسطه خورد و هم7چنان7كه بـول ماه» بر گذشت ماه7ها استدالل مى7شـوو به «مناز

هده است«از تو دربارموند متعال فرد هم7چنان7كه خداوم مى7شوروز و شب شناخته و معلو
ند و نيز خداو٤ است»ّسم حجدم و مواى مرى برسند،بگو آن گاه شمارهالل7هاى ماه مى7پر

اى آند و برا تابان كرشنايى بخشيد و ماه را روشيد رده:«او كسى است كه خورمومتعال فر
ك و تعالىند تبـار و نيز خداو٥ا بدانيد»ه سال7ها و حسـاب رد تا شمارل7هايى معين كـرمنز
شنىا رون و نشانـه روز ره گوا تيرار داديم.نشانه شب را دو نشانه قرشب و روز رد «وموفر

ابدانيده سال7ها و حساب رتان بجوييد و تا شماردگاردانيديم تا در آن فضلى از پروربخش گر
ع مى7كند و درشيد هر روز طلو و خور٦ديم (تفصيل داديم).شنى باز نموا به روو هر چيز ر

مستان و تابستان7محل7هاىد در زب خوع و غروب مى7كند و ليكن در طلوآخر آن روز غرو
تاهالنى و شب كواسطه آن جا به جائى روز طود و به وب آن جا به جا مى7شوع و غروطلو

دد.تاه مى7گرها كوالنى و روزمستان شب7ها طودد و سپس در زمى7گر
لين شب هر ماه،ماه الغر و كمده كه در اولى مقدر كرند منازاى آن خداوو اما ماه بر

د،سپسل آن بلند مى7شوتفاع منزد و ارم بيشتر مى7شوش در شب دونور است،سپس نور
دد،تان مى7گـرفته افزوشيد گرا كه از خورى رى مى7يابد نـورتفاع بيشترل آن ارچه كه منـزهر

ع به نقصان مى7كند تا پايان هر ماه،تادد،سپس شرودهم كامل مى7گراين كه در شب چهار
دد.ما مى7گرشه خراين كه به شكل شاخك خشك خو

ند به بيست و هشـتار مى7گيرد مدار قمر قـرگرا كه برگانى رم ستارو دانشمندان نجـو
ضعيتل7ها واسطه آن منزب بوفند و عرل7هاى قمر معروده اند كه به منزعه تقسيم كرمجمو
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گـان و ازقعيت ستـارا مى7دانستند و به تناسب آنهـا مـوان را يا آمدن و نيامـدن بـارآب و هو
دند.ا قياس مى7كرشيد رجمله خور

»نك القمر و ال الليل سابق النهار و كل فى فلك يسبحوال الشمس ينبغى لها آن تدر«
ست و آسان و ممكن نيست كه يكى از آنها بـرشيد دراى هيچ كدام از ماه و خوريعنى:بر

ى در آن مدار جمعند كه با ديگرى مستقل دارا هر يك از آن7دو مدارد،زيرد شوارى وديگر
جه در١٣د جه در هر روز سير مى7كند و ماه حدوه يـك درشيد به اندازا خورد؛زيرنمى7شو

شيد،سبقـتدر هر روز سير مى7كند.و نشانه شب يعنى:ماه،بر نشانه روز يعنـى:خـور
شيددشگاه و قلمرو خورى است و گردشگاه و قلمرواى هر يك از آن دو گرا برد،زيرنمى7گير

دمين در مدار خوشيد و زدر روز است و قلمرو ماه در شب است.و هر يك از ماه و خور
شيددش مى7كند و شناور است.هم7چنان7كه ماهى در آب شنا مى7كند.خوردر آسمان گر

دش آنن مايل است و گرد و سه ميليودش مى7كند،كه نصB قطر آن مدار نوى گردر مدار
دش مى7كند كه نصـBى گرمين در مدارد و ماه در هر ماه دور زدر يك7سال كامل مى7شـو

خد و درشيد مى7چرمين در مدت يك7سال به دور خورار مايل است و زهز٢٤قطر آن مدار
اى هر يك از ماهند برخد.و اين دليلى است كه خداود مى7چرشبانه روز يك7بار به دور خو

خند و بدين سببد آن مدار مى7چرار داده است كه به گرمين مدار مستقلى قرشيد و زو خور
شيـد ـفتگى خـورى كه گرد نادرارشاند مگر در مـوا نمى7پـوى رهيچ يك از آن7دو نور ديگـر

ف ـ اتفاق مى7افتد.فتگى ـ خسوف7ـ يا ماه گركسو
اىكه آرق،اما تفسير اين سه آيه شريفه مـعـرحيلى از سه آيه فـود تفسير دكتـر زاين بو

ان است.مفسر
ق بيشتر از همه به اختـالف دربه7طور كلى اختالف در تفاسير در سه آيه شريـفـه فـو

د.ط مى7شو»مربوىتجر»و «مستقر»،«لمعناى سه كلمه«
ان تفسير شده است:سط مفسرنه تو»به چند گولمستقر» در«لالB:كلمه«

اند روى«مستقر»خـوشيد بـه سـود كه خور.به معناى«إلى»كه معنا چنـيـن مـى7شـو١
ىى در«كشاف»و نيز طبرمخشران» و زسط عالمه طباطبائى در«الميزاست.اين نظريه تو
اتخاذ شده است.

سط صاحـبان است.اين نظر تود روشيد در مستقر خـو.«ل»به معناى«فى»خـور٢
فته شده است.ستانى در كتاب«اسالم و هيئت»پذيرنه و سيد هبة الله شهرتفسير نمو
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سطان است.اين نـظـر تـود روشيد تا مستـقـر خـوى».خـورّاى غايـت«حـت.«ل»بر٣
ى محتمل دانسته شده است.ان»و صاحب«كشاف»و نيز محمد جرير طبرصاحب«الميز

ان است.ا رود رشيد مر مستقر خو.«ل» به معناى تأكيد باشد.خور٤
سطد.اين نظريه تـوى نداران است و مستقرشيد رو.«ل»به معناى«ال»باشد.خـور٥

امام و(ع)اياتى است كه از امام محمد باقرفته شده است و شاهد آن روسى پذيرم طبرحومر
طريق اهلاياتى ازى نيز رو نقل شده است.محمد بن جرير طبر(ع) و امام صادق (ع)سجاد 

د ومة ابن مسعـوده و نيز در منابع ديگر از ابن عباس،عكـرى نقل نمـوارّذر غفسنت از ابو
مائت عمـوجيه آن مى7گويد:«ظاهر ايـن قـرسى در تـوم طبـرحوعطاء نقل شده اسـت.مـر

شيـدقتى آسمان7ها همان7طور برپاست خورا معناى آن خاص است.يعنى:تـا وّاست،ام
د.شيد نيز مستقر مى7شود اما هنگامى7كه آسمانها در هم فرو ريخت خورار ندارمحل استقر

مان يا اسم مكان باشد،كـه درب:كلمه«مستقر»ممكن است مصدر ميمـى7،اسـم ز
.و الشمـس٢ار لها.ى ال استقر.و الشمس تجـر١د:ق معنا چنين مى7شـوت فوسه صور

ار لها.ى لمحل استقر.و الشمس تجر٣ها.ارقت استقرى لوتجر
دششيد. گركت انتقالى خور.حر١ت معنا شده است:»به چهار صورىتجرج:كلمه«

كت. حر٢لى به سمتى مشخص در فـضـا.كت طومى7يا حرمه نجـوشيد به دور منظـوخور
ا آيهشيد.اين نظريه رمانى خوركت ز.حر٣د.شيد به دور خودش خورشيد.گرضعى خورو

كت.حر٤. )١٣/٢عـد،(الر»ّىى ألجل مسـم يجرّكلآن تأييد مى7كـنـد.«ى از قرشريفه ديگـر
د مايعات مثل آب به كـار»در مورىتجـران اين معنا مى7گويند كه«فـدارشيد.طرنى خوردرو

٧د.د و بر سر هم مى7خورهم مى7شوفتن زير وروه بر جلو ركت عالود كه در هنگام حرمى7رو

» ـمستقرد معنـاى«د معناى«ل»و سه احتمال در مـورجه به پنج احتمـال در مـوربا تو
ب آنها»حاصل ضرىتجـراى كلمه«چهار معنا براسم مكان ـ ومـان و7مصدر ميمى،اسم ز

 احتمال٣٦ا هم قابل جمع در يك معنا بدانيم حداقل خى از آنها رد كه اگر برشصت مى7شو
دد.ه مى7گرد از آنها اشارد كه فقط به چند مورق مى7شود معناى آيه شريفه فودر مور

ان در تفسير آيه7 شريفه مى7نويسد:صاحب الميز
كت آن است و«الم»در جمله«لمستقر لها»به معناى «إلى«جريان شمس»همان حر

ماناى«غايت =تا»مى7باشد و كلمه «مستقر»مصدر ميمى7يا اسم زى»يا بر= به سو
فتنار گرف محل قـرشيد به طريا اسم مكان است و معناى آيه اين است كه:خور
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آمـدنكت مى7كند،يعنى:تـا سـرد حـرار گيركت مى7كند يا تا آنجـا كـه قـرد حـرخو
كت مى7كند.حال ببينيم معناىش حرارار و يا محل استقرمان استقراجلش،و يا تا ز

اىشيد چيست؟از نظر حس اگر حساب7كنيم،حس آدمى 7بركت خورجريان و حر
مين،و اما از نظر بحث7هاىن زاموانى پيركتى دوركت مى7كند،حرآفتاب اثبات حر
خد بلكـهمين نمى7چرشيد دور زست به عكس است.يعنى:خـورعلمى7 قضيه در

اتى كهشيد با سيـاردد.و نيز اثبات مى7كند كه:خـورشيد مى7گرمين به دور خـورز
د.كتى انتقالى داره«نسر ثابت»حرى ستارن آن7اند به سواموپير

سته در جريان است،و به هر حال حاصل معناى آي� شريفه اين است كه:آفتاب پيو
كتد و از حرار گيرى7كه قرد باقى است،تا روزحال خـوى برمادامى كه نظام دنيو

دد.اب گشته،اين نظام باطل گربيفتد و در نتيجه دنيا خر
ائتىائت شده و آن قـرى ديگر نيز قرى كه گفته شده ـ طـورالبته آيه شريفه ـ به طـور

ائت به و در اين قر(ع)و بعضى ديگر از غير اهل بيت (ع)ب به اهل بيت است منسو
ى ال مستقـرالشمس تـجـرانده انـد«وجاى«ل»در«لمستقر»الى نـافـيـه آمـده و خـو

لى هـم درلى معناى اود» وكت مى7كند و هيچ7گاه ساكن نمى7شـوشيد حـرلها=خور
كتا بر حـرشيد رگشت مى7كند.و اما اينكه بعضى«جريان خـورآخر به اين معنا بـر

ن خالفست نيسـت؛چـوده7انـد»درد حمل كـركز خـوشيد بـه دور مـرضعى خـورو
٨د.ا «جريان» داللت بر انتقال از مكانى به مكان ديگر دارظاهر«جريان»است،زير

شيدار خورانه و محل استقركت روزا بر همان حرشيد ركت خورش حرى در تفسيرطبر
ب مى7داند.ل در غروترين منازا دورر

شيد جريانخورل اين(كه:اول ذكر مى7كند:شيد سه قـوار خورد استقرسى در مورطبر
مدود.ار ندارسد،بنابر اين به معناى آن است كه محل استقرمى7يابد تا اين7كه دنيا به پايان بر

م اين(كـه:سـود و از آنجا تجاوز نمى7كنـد.مان معينى جـريـان داراى زشيد بـرخوراين(كه:
كت مى7كند و از آن7جا تجاوز نمى7نمايد.مستان حرد در تابستان و زل خوشيد در منازخور

ست.ار اوشيد محل استقرط خورتفاع و هبوپس همان ار
نهديد.همان7گوق بيان گرد آيه شريفه فوان در مورات مفسرتا اين7جا فقط قسمتى از نظر

ا به معناى«إلـى»دار است،ايشان«ل»در«لمستقر»رحيلى از آيه شريفه نمـوكه در تفسيـر ز
فته است.و از اسم مكان منتهاىمان يا اسم مكان گرا به معناى اسم زفته يعنى مستقر رگر
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كتجه به معناى حرا با توفته و معناى مستقر را در نظر گرشيد،يعنى:روز قيامت رسير خور
اساس يافته7هاى جديد علمى7دو چيز محتمل دانسته است.شيد برخور

شيد.ـ البته همان طـور كـهضعى خوركت وجه به حـرشيد با تو.محور ثابت خـور١
ده است ـ.د شمردوا مرگذشت عالمه طباطبايى اين معنا ر

٩مى.كز نظام نجوشيد به دور مركت انتقالى خورجه به حركز كهكشان با تو.مر٢

*تّرمس كـوّإذا الش«شيـد:گان و خـورب:پايان جهان و در هم پيچـيـده شـدن سـتـار
.)٢و٨١/١(التكوير،ت»م انكدروإذا النجو

شنىد،پيچيده شد.و نـور و روهم پيچيد.طويت:تا خـورت درّ»بمعناى لفترّكو«
شمين افتاد و نورد و بر زط كر»به معناى تساقطت:افتاد،سقوتإنكدرفت.و«آن از بين ر
محو شد.

خى ديگـر ـخى از آن بر برد بـرشيد در هم پيچيده شده و جمـع شـوگاه خوريعنى هـر
مين،وط مى7كند بر زهم پيچيدن عمامه و جمع لباس با لباس ديگر ـ سپس7 سقومانند:در

انگان7ويرمانى كه ستارابى عالم است.و زد كه إذن دادن بر خرشنايى7اش از دست مى7رورو
ند و فرو افتند.اكنده شوط كنند و پرند و سقوشو

ائه نمى7دهد.شناسى ارداشت علمى7از علم اخترنه برحيلى در اين آيات هيچ گودكتر ز
ار داده ود تجزيه و تحليل قرا مورط به پايان جهان رى آيات مربوازم شيرآيت الله مكار

»از ماده تكوير درتّركو»مى7نويسيد:«تم إنكدرجوّوإذا الن*ت ّرإذا الشمس كود«در مور
ه به معناى تاريك شدناژى است.و اين ودن چيزاصل به معنى پيچيدن و جمع و جور كر

م يكديگـرم و ملزوشيـد الزد خورا اين دو معنى در مـوريا افكندن نيز آمده است و ظـاهـر
د و رو به تاريكى و بىشيد تدريجا الغر و جمع و جور مى7شوتيب كه خوراست.به اين تر

اكندگىط و پره7گى يا سقو» از ماده إنكدار به معنى تاريكى و تيرتإنكدرد«غى مى7گذارفرو
مه شمسى ما كهغ7ترين مبدأ نور در منظوآن در پايان جهان پر فرواهى قرى طبق گواست.آر

گان ديگر نيز به هميـند و ستـارش و جمع مى7شوات است خاموشنايى تمام سيـارمايه رو
دند.فتار مى7گرشت گرنوسر

اق هسته7اىشيد از احترى خوره مى7كند كه دانشمندان امروز معتقدند كه انرژسپس اشار
ده كاسته مى7شون اين كرن تن از وزار ميليوبه دست مى7آيد و هر شبانه روز سيصد و پنجاه هز
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د و اين همان جمع شدن و كـمدد كه تدريجا الغر و كم نور شوو همين امر سبب مى7گـر
١٠د.د دارجومى7است كه در ماده تكوير طبق گفته ارباب لغت ونور شدن يعنى دو مفهو

ا ازآن رحيلى در مقدمه تفسير«المنير»گفته تفسير علمى7از قرالبته همان7طور كه دكتر ز
ىده،و شيخ طنطاوآن»اخذ كراهر فى تفسير القرى در«الجوهرى جونظريات دكتر طنطاو

ده در اين دو آيه به اختصارا پيمواط راه افرآن رداشت علمى7از آيات قردى7كه در برجونيز با و
ده است.جه بيان نكرى قابل توده و از مباحث علم جديد چيزگذر نمو

.)٨١/٦(التكوير،»تّروإذ البحار سج«
مانى كـهال.وزلزالـزكان وق،بالبـرا تحتـرت نارقدت.فصـار» أوتّرسجدات:«المفـر
دند،بعد از آنكهخته گرافروند.و آتش برله7ها آتش بگيرلزاسطه آتشفشان7ها و زدرياها به و

نددند،هم7چنان7كه خداواحدى گرند و درياى وازير شوخى ديگر سرخى از آن درياها به بربر
ه طور آيهاه يابند.و نيز در سورگاه درياها به هم رده:و هرموه انفطار فرسور٣متعال در آيه

شار از آتش.و در آن هنگام درياهادرياى سر.و)٥٢/٦(الطور،»البحر المسجورده:«مو فر٦
١١فتن مى7باشد.ت و آتش گرارند كه در نهايت حرو خشكى با هم يكى مى7شو

مين و درياها بهد،و زخته شود و بر افرور البحار،يعنى به شدت آتش مى7گيـرّو سج
ـ هم سطح مى7گرتمامى 7يك بساط مى7گر ـ به ودند. اسطهاسطه اين كه محل درياها به ودند 

د.ت زيباى دريا در تماشا خانه طبيعت از بين مى7رود،پس صوره7ها پر مى7شوخاك7كو
اسطه فعال شدنفتن درياها به7وحيلى در تفسير اين آيه فقط به احتمال آتش گردكتر ز

آتش7فشانله ولزى با زتباط اين آتش سوزه مى7كند و به كيفيت و ارله7ها اشارلزآتش فشان7ها و ز
ه نمى7كند.نيز اشار

و إذ البحارخته شدن درياها در دو آيه «افرود انفجار و برنه در مورصاحب تفسير نمو
ح مى7كند.،سه احتمال مطر)٨٢/٣(االنفطار،»تّرو إذا البحار فج و«)٨١/٦(التكوير،»تّرسج

املى سبب تجزيـهن تشكيل شده است كه اگـر عـون و ئيدروژ.آب از دو عنصر اكسيـژ١
ن وا اكسيژاهند شد؛زيران خوه7هاى عظيمى7از آتش سوزند،درياها مبدل به كورآب7ها شو

ستاخيزله7هاى شديد در آستانه رلز.اينكه ز٢اق هستند.ن هر دو شديدا قابل احترهيدروژ
ه7ها و.متالشى شدن كو٣ند.اه يافتن درياها به يكديگر مى7شومين7ها و رسبب شكافتن ز

د تاجب مى7شـود سنگ7هاى آسمانى در آنها مـوريخته شدن غبار آنها به درياهـا و يـا فـرو
د.اگيرا فراسر خشكى رد و آب سردرياها پر شو
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قد و متفر از بين بروًشيد و ماه تماما.و نور خور)٧٥/٨(القيامة،»القمرجمع الشمس وو«
ت پياپى آمدن شب و روز در كار نيست،يعنى:جهان هستى تماماد پس در اين7صورشو
١٢د.ن شوگودگر

شان جمعفتن نورند بين آندو در رشيد و ماه باهم،يعنى خداوفتن نور خورو از ميان ر
شيد هماى خورد نيست،برجواى آن موى برف ماه،نورمى7كند و همچنان7كه بعد از خسو

١٣ى نيست.7نور

شيد مى7نويسند:جمع شـدند جمع شدن ماه و خورى در مورازم شيرآيت الله مكـار
هفتن تعادل جاذبه و دافعه،كرشيد و ماه ممكن است از اين جهت باشد كه با از بين رخور

اهد شد.شيد خوكز اصلى يعنى خورماه جذب مر
القمر»جمعهاى نيز در تفسير اين آيه فقط مى7گويد:«و جمع الشمـس وشيخ طنطاو

١٤ء.احد و هو ذهاب الضوصB وو

.)٢و٨٢/١(االنفطار،»تاكب انتثر وإذا الكو*ت وإذا السماء انفطر«
اكبوإذا الكو*تإذا السماء انفطر.«ًقةت» تساقطت متفرت»،إنشقت،«انتثر«انفطر

ماءّالسمايد:«د هم7چنان7كه خداى متعال مى7فرت»يعنى آن7گاه كه آسمان شكافته مى7شوانتثر
ّقم تشـقويـوده:«مودد.و نيز فـرآسمان در آن روز شكافتـه مـى7گـر)؛٧٣/١٨ل،ّم(المـز»منفطـر

جلند عز ودد.و خداوها شكافته گرى كه آسمان با ابر؛وروز)٢٥/٢٥قان،(الفر»السماء بالغمام
؛پس آنگاه كه آسمـان)٥٥/٣٧حمن،(الر»هانّدة كالدت السماء فكانت ورّفإذا أنشـقده:«موفر

ماءّو فتحت الـسده:«موغن گداخته باشد.و نيـز فـرخ و رون گل سراز هم بشكافد و چـو
طگان سقوه باشد.و هنگاميكه ستارازد و دروده شو،آسمان گشو)٧٨/١٩(النبأ،»ابافكانت أبو

د.اهد بوع بعد از شكافته شدن آسمان خوضوند و اين مواكنده شوكنند و پخش و پر
ى نگفته است.د اين آيات مطلب ديگرحيلى در مورز

دجو»مى7نويسد:نظام مـوتاكب انتثرإذا الكـوه به آيه«ى با اشارازم شيرآيت الله مكـار
كتعت حرم7ها و سرتباط با جرهر تعادل جاذبه و دافعه كه ارد.گواكب نيز در هم مى7ريزكو

ه شده استآن به آن اشارى است كه در قرد.و شايد اين همان چيزد به هم مى7خورآنها دار
ند.ند و فرو ريزاكنده شوگان پرمان ستاردر آن ز

إذاد آيه شريفه «سد كه در مـورى به نظر مى7رق ذكر اين نكته ضـرورد آيات فودر مور
د كاستهم به نظريه دانشمندان طبيعى در مـوره و استناد آية الله مكار» اشارترّالشمس كو
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ابطه آن،با اين آيه شريفه چندان تناسبىشيد در رى و عمر تدريجى خورشدن حجم و انرژ
حالى كهشيد است درط به كاهش تدريجى عمر خورن نظريه دانشمندان مربوچود؛وندار

ى مى7دهد.ه و ناگهانى روادث روز قيامت به طور غير منتظرآن حوطبق آيات ديگر قر

مىآن به جاذبه عموه قرد اشاردر مورآن:مى(و تفاسير علمى(از آيات قـرج:جاذبه عمو
الله.«١فته است.ار گران قرجه مفسرد توگان و كهكشان7ها دو آيه بيشتر موردر جهان ستار

ض أنماء و األرّ الله يمسك السّإن.«٢.)١٣/٢عد،(الر»نهاات بغير عمد تروفع السموالذى ر
.)٣٥/٤١(فاطر،»التا إن أمسكهما من أحد من بعدهال و لئن زتزو

ات بغير عمدفع السموالله الذى رد آيه نخست چنين است:«حيلى در مورنظر دكتر ز
/١٣عد،(الرى»ّى ألجل مسم يجرّر الشمس و القمر كلّش و سخى على العرنها ثم استوترو

انة،و اآلية تحتمل األعمد أصال او هناك عمد غيـر«عمد» جمع عماد و هو األسطـو).٢
ته و عظيم سلطانه.ئية يخبر الله تعالى عن كمال قدرمر

نها» جملة فعليةنها» و«تـروفع» أو بـ«ترو»الباء متعلقة بـ «رنهابغير عمد ترواب:«اعر
ن عمد ألبتة،ويجوز أن تكـوَّمَات؛أى:أنه ليس ثضع نصب على الحال من السموفى مو
.ىلكن ال تر،وًداََم عَّمَأى أن ثضع جر،ألنها صفة لـ «عمد» فى مو

ا ببينيمن آفريد كه با چشم آنها رن ستوا بدواو كسى است كه آسمان7ها رتفسير و بيان:
دنن بون ستو»معناى بدونهاتروند«اى آسمان نيست و گفتار خداونى برپس اصال هيچ ستو

ست،پس اگر آسمانت اوقدرند متعال ود خداوجواد اثبات وا مرا تأييد مى7كند.زيرآسمان ر
تاين آسمان با قدرند متعال نيست.بنابـرد خداوجون باشد،در آيه داللتى بر واى ستودار

جا است.و در فضا با نگه7داشتن خدا بـر پـاسـت ـند متعال7و حفظ و تدبير او پـا بـرخداو
ا آن7هم بهات است ـ زيـرگان و كرن جاذبه بين ستـارد كه با تعادل قـانـوحتى اگر گفته شـو

آفرينش خداى متعال7 است.
لى بهائه مى7كند كه اود آيه ارا در مورم است دو نظريه و احتمال رحيلى چنانكه معلوز

حيلىئى است.دكتر زن7هاى نامرد ستوجوم به معناى ودن آسمان و دون بومعناى غير ستو
د و تأييد مى7كند.ا بيشتر مى7پذيرل رل اوقو

ن7هاىد ستوجوم يعنى وجه دوا ذكر مى7كند؛اما ونه هر دو احتمال رصاحب تفسير نمو
چنين مى7نويسد:مقيد ساختن«عـمـد»بـها تقويت و تأييد مى7كـنـد واى آسمان رئى بـرنامر
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م اين سخن آن است كهد.مفهوئى7ندارن7هاى مرنها»دليل بر اين است كه آسمان ستو«ترو
دافعه كهن جاذبه ود،اما قابل رؤيت نيست.اين تفسير لطيفى است به قانون7هايى دارستو

د نگه7داشته است.آيةا در جاى خوات آسمانى رئى كرمند اما نامرنى بسيار نيرون ستوهمچو
(ع)هان»نيز ذكر شده امام  استشهاد مى7كند كه در«تفسير البر(ع)ضا م به حديث امام رالله مكار

 وًَدَم عَّمَ:«ث(ع)»!قلت بلى.فقالنهابغير عمد ترول:«د:«سبحان الله،أليس الله تقوموفر
نها».لكن ال ترو

مان هيئـتات زم اضافه مى7كند كه اين آيات و احاديث بر خالف تفكـرآيه الله مكـار
آن است.هاى قرد،و به7همين جهت يكى از اعجازسى بوبطلميو

التا إن أمسكها من أحد من بعدهال و لئن زض أن تـزوات و االرإن الله يمسك السمو«
د تا نيفتند و اگرا نگه مى7دارمين رند آسمان7ها و ز؛خداو)٣٥/٤١(فاطر،»ًاه كان حليما غفورّإن

نده.دبار آمرزست برد،اوا نگاه نمى7داربيفتند بعد از او هيچ كس آنها ر
ند از افتادن»،يعنى:خداوالض أن تزوات و األر الله يمسك السموّإن«تفسير وبيان:

د ممانعـت7مين و جابه جايى آنها از مـحـل خـواب آسمان7هـا و زدن و اضطرو تكان خـور
ه7اى است كه در فضامين كرن ـ جاذبه،و آن كـه زد به نظام ـ قانوه دارمى7كند.و اين اشـار

گان ديگر كه هر يـك درشيد و ماه و ستـارات ديگر از قبيل خـورشناور است هماننـد كـر
ويمسكده است:«مو فرّجل وّند عزد سير مى7كنند هم7چنان7كه خداوص به خوى مخصومدار

مينى7زد كه بر روا نگه مى7دار؛و آسمان ر)٣٥/٤١ (فاطر،»ض إال بإذنهماء أن تقع على األرّالس
ماءّم(السو من آياته أن تقوده است:«موند سبحان فرنيفتد مگر به إذن و دستور او.و نيز خداو

مانش برپايند.مين به فر،و از آيات او اين است كه آسمان و ز )٣٠/٢٥م،(الرو»هض بأمرو األر
سط7جاذبهگان تومين و ستارحيلى در تفسير اين آيه به حفظ نظام هستى و آسمان7ها و زز

ان جديد از تفسير اين آيه7شريفهى مفسرى است كه بسيارده است.و اين چيزه كرمى7اشارعمو
ا محتمل7دانستهنه در اين آيه شريفه دو تفسير رده اند؛چنان كه صاحب تفسير نموداشت كربر

ى7 كه 7در.تأكيد آيه شريفه بر مسأله حفظ نظام عالم هستى،يعنى:هـمـان چـيـز١است.
مند به مبدأنه نيـازد همان7گوسيده كه ممكنات در بقـاى خـوبحث7هاى فلسفى به اثبـات ر

د درن7ها سال در مدار خـوات آسمانى ميليـو.كر٢مندنـد.د نيازث خوهستند كه در حـدو
١٥د.چشمه مى7گيرى جاذبه و دافعه سركت هستند.و اين مطلب از نيروحر

سى در تفسير اين آيه چنين مى7نويسد:سيد محمد تقى مدر
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ابطه با اين كه معناى.در ر)٣٥/٤١(فاطر،»ال…ض أن تزوات و األرموّ الله يمسك السّإن«
ديدى نيست كه نظامى7كه از هستى7محافظت.تر١جه است:ال در آي� شريفه چيست دو وزو

ى است.و آن مدبر خداست؛كهّرمند مدبتدبير هستى نيازمند ناظمى7است.ومى7كند نياز
ميناسطه فساد اين نظام،آسمان7ها وزدد و به وها كند،اين نظام تباه مى7گرا راگر اين نظام ر

نهى از فيزيك جديد بدانيم و اين كه چگوق كنيم و چيزّگاه كمى7تعم.هر٢ند.د مى7شونابو
ـ در جهان بزرتون دور محور پروان الكترونظام دور ـ برپايهچكى اندازد كوجوگ اتم با ون  ه 

اهـدد هستى متالشـى خـوB شـوّقكت متـوى كه گفته7اند:اگـر حـركت است،بـه7طـورحر
دار قدسى خواسطه خداست كه از طريق انوى به7وشد،مى7فهميم كه قيام و برپايى هر چيز

التا إن أمسكهما من احد منو لئن زا بر خالئق افاضه مى7كنـد.«ى رنه نعمتى،خيـرهر گو
اند،روتكب7مى7شوانى معاصى كه بندگان مراود فرجوند با و» و ليكن به چه سبب خداوبعده

مانستادن كيفر بر نافـر»با فرو فرًإنه كان حليمـاند؟«مين تباه شود كه آسمان7هـا و زنمى7دار
هد،و در آيه ديگر از اين7سورا به تأخير مى7اندازشتاب نمى7كند،بلكه تا مدت مشخصى آن ر

ند ـخداو» ـ وًاغفورده:«مود،…فرا به تأخير مى7اندازده تا مدت مشخصى آن را بيان كرآن ر
١٦ى از بدى7ها گذشت مى7كند و به خاطر آنها ابدا كيفر نمى7كند.از بسيار

سى حاكمآن هيئت بطلميول قرمان نزوحالى7كه در زدرمين:ضعى و انتقال زكت ود:حر
ات به دور آنكز جهان و ثابت مى7پنداشت كـه سـيـارا مـرمين ربر محافل علمـى7جـهـان ز

ى الجبالترومين دانسته7انـد.«دش زا ناظر بر گران جديد اين آيه رخى از مفسردند برمى7گر
.يعنى:به)٢٧/٨٨(النمل،» شىءّذى أتقن كلّحاب صنع الله الّ السّ مرّهى تمرتحسبها جامدة و

عت از جاىحالى7كه به سرد مى7بينـى درا ثابت و باقى بر جاى خوى و آنها ره7ها مى7نگركو
ا جسمكت7مى7كنند.زيـراثر باد حرها بركت مى7كند هم7چنان7كه ابـرد و حرد دور مى7شوخو
ده:مودنش آشكار نيست هم7چنان7كه7خداى متعال 7فركت كركت در آيد حرگاه به حرگ هربزر

ده:درموو فـر١٧آيد.كت7دره7ها به شدت به حردد و كوهم گـرى كه آسمان به شدت درروز
انه7ها روو نيز كو١٨ار بينى.ا آشكار و همومين ركت در آوريم و زا به حره7ها رى كه كوروز
ام آنها ردگارسند بگو پروره7هامى7پره كوده:از تو دربارموو نيز فر١٩ابى باشد»ن سرچود وشو

٢٠ها مى7كند.ار رن دشتى هموا هم7چومتالشى مى7كند و آن ر

م7صور،لين نفخه صور،پخش و متالشى شده بعد از نفخه دوچه در اوه7ها اگرو كو



١٤٦ نقد و معرفى سال�هيجدهم

ا مشاهدهد،و در هنگام حشر خاليق سير مى7كند تا أهل محشر آن ره حادث مى7شودوبار
ىده است:روزموا به غير از آنها تبديل مى7كند هم7چنان7كه7فرمين و آسمان ركنند.پس خدا ز

ند يگانهابر خداود و در برمين و آسمان7ها نيز به غير آسمان تبديل مى7شومين به غير زكه ز
٢١ند.قهار آشكار شو

عتى باال استداللشيد با سرمين دور خـوردش زگرخى از دانشمندان به اين آيه برو بر
ا در اين7جا كـالم از روزت است.زيـرده7اند ليكن ظاهر آن است كـه ايـن سـيـر در آخـركر

قيامت است.
اساس آيه7شريفهمين برضعى يا انتقالى زدش وم است،استنتاج گرحيلى چنان كه معلوز

ده است.د شمردوا مرر
ان معتقدند كهى از مفسرن اين آيه چنين مى7نويسد:بسيارامونه پيرصاحب تفسير نمو

ا كه مى7دانيم در پايان جهان و آغاز جهانىادث آستانه قيامت است.چره به حوق اشارآيه فو
ه7ها از هم متـالشـىد و كواقع مى7شـونى7هاى عظيـم وگوها و دگـرله7ها و انفجـارلزديگـر ز

 آمده است.ًآن صريحاه7هاى قرى از سوردند.اين نكته در بسارمى7گر
ائنلى قراه اين تفسير اسـت،وستاخيز دليل و گـوفتن اين آيه در ميـان آيـات رار گرقر

ق از قبيلا تأييد مى7كند و آن اين7كه آيه فوى رد كه تفسير ديگـرد دارجوانى در اين آيه واوفر
اىمين كه بره زكت كرند در همين دنيا است و به حرحيد و نشانه7هاى عظمت خداوآيات تو

ق مى7گويد:گمان مى7كنى كه.آيه فو١ضيح اينكـه:ه مى7كند.توس نيست اشارما محسو
م است اين تعبير بـاكت7اند.معلـوحرن ابر درحالى كه هم7چـوه7ها جامد و ساكن7انـد دركو

ى آشكار است كه به تعبيرادث به7قدرا كه اين حوگار نيست چرستاخيز سازادث آغاز رحو
دارنان بـارش مى7كننـد.و زاموا فـرد رار خوخودكان شيـران كو از مشاهده آنهـا مـادر٢٢آنقر

حاليكه مست نيستند.ن مستان7اند.درحشت همچودم از شدت وسقط جنين مى7كنند.و مر
ن سرو صدا است نهم و بـدواخت و نركات يك7نوها متناسـب حـركت ابر.تشبيه به حـر٢

.تعبير باال نشـان٣7ا كر مى7كنـد.ش7هـا رعد آسايش گـوهاى عظيمى7كه صـداى رانفجـار
كتعت حـرهمان حال به سراقع دره7ها ساكن7انـد در وا كومى7دهد كه در عين اينكه ظاهـر

احد بيان مى7كند.ا در آن ومى7كنند.ـ يعنى:دو حالت از يك شىء ر
اد زيرا نتيجه مى7گيرمين ركت زه7ها حركت كونه از حرتيب صاحب تفسير نموبدين تر

تيبد و به اين7ترمين7هاى ديگر كه به آنها متصل است معنى نداركت زن حره7ها بدوكت كوحر
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 و لذا٢٣ها» كت7ابرن حركت مى7كند همچوعت حرمين با سرد:كه زمعناى آيه چنين مى7شو
آن مى7داند.ات علمى7قرا از معجزاين آيه ر

ضات و األرموّو من آياته خلق الس«ات آسمانى ديگر:نده در كردات زجود موجوهـ:و
ت و حاكميـت؛يعنى:و از دالئل عظمـت و قـدر)٤٢/٢٩ى،(الشـور7»ةّ فيهما مـن دابّو مابـث

قاكنده و متفرمين به اين شكل بديع و آفرينش آنچه در آنها پرند آفرينش آسمان7ها و زخداو
انات با اشكال7مختلBشده است مى7باشد….و اين شامل مالئكه و جن و انس و ساير حيو

نده7اى باشنـددات زجوگان ديگر موت است.و چه بسا در ستارنگ7ها و طبايع و متفاوو ر
اى ازاكنده است،سومين پركه آيه بر آنها داللت كند.و گفته شده:منظور آيه آنـچـه در ز

ى آمده»در يكى از آن7دو است.هم7چنان7كه در آيه ديگرفيهمااد از«ا مرآسمان مى7باشد.زير
ّاسى أن تميـد بـكـم و بـثض رونها و ألقـى فـى األرات بغيـر عـمـد تـرومـوّخلق الساسـت:«

٢٤.)٣١/١٠(لقمان،» ّة دابّفيهما من كل

نه»اين7گو فيهما من دابةّو ما بـثند متعال «خى از علما با استدالل از گفتار خداووبر
ىقات ديگرگان و عالم باال غير از مالئكه مخلونظر مى7دهند كه:بعيد نيست كه در ستار

شناسى به آن داللت مى7كند و چه بسا سفينـه7هـاىد باشند.هم7چنان7كه دالئل اختـرجومو
ا كشB كنند و در اين استدالل داللت قطعىه مريخ رد حيات در سيارجوفضائى جديد و

٢٥ى همانطور كه ذكر شد مى7باشد.جه ديگرا در تفسير آيه ونيست.زير

داتجود موجوحيلى در تفسير آيه شريفه داللت آيه بر واضح است دكتر زى كه وبه7طور
ى ازده است.در حالى كه بسـيـاران يك احتمال ذكر كـرا به عنـوات آسمانـى رنده در كرز

ى احتمـالازد و فخر رالسعوى و ابومخشـران متقدم ماننـد زان معاصر و حتى مفسـرمفسر
ان معاصر مانند صاحب7تفسيرده7اند.مفسرا ذكر كرات آسمانى رنده در كردات زجود موجوو

دجـواحت از داللت اين آيـه بـر وفل،عبد الغنى الخطـيـب بـه صـراق نـونه،عبد الـرزنمـو
ه مى7گويد:نه در اين بارات آسمانى ديگر خبر مى7دهند و صاحب تفسير نمودات در كرجومو

د…و اين آيهل پيكر مى7شوانات غومينى تا حيـودات زير زجوكلمه دابة شامل مـو
چه هنوز دانشمندان بهد.گرنده در آسمانهـا داردات زجواع مود انوجوداللت بر و

اكبت نمى7كنند و سر بسته مى7گويند در ميان كومينه قضاوت قاطعى در اين زصور
داتجواى موه7هاى ـ زيادى هستند كـه دارگان ـ سيارى ستارآسمان به احتمال قو
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د كه در پهنـه آسـمـانا بيـان مـى7داراحت اين حقيـقـت رآن با صـرلى قـرنده انـد وز
 آمده است:«اين(ع)د.در حديثى از امام علىد دا رجوان واونده فرنيز.جنبندگان ز

ىمين هستند،هر شهرهاى زن شهرهايى همچوگانى كه در آسمان است شهرستار
٢٦ط است.نى از نور مربوه ديگر،با ستوه اى با ستاربا شهر ديگر هر ستار

ان علمى7وجيت گياهان مفسرد زودر مورجيت گياهان در تفسير المنير:آن و زوو:قر
ات جعل فيهـاو من كل الثـمـرده7اند:«آن به پنج آيه استدالل كـران اعجاز علمـى7قـرفدارطر
،و از هر)١٣/٣عـد،(الر»نروّم يتفـك فى ذالك آليات لقـوّجين اثنين يغشى الليل الـنـهـار إنزو
اىشاند،قطعا در اين امور برا به شب پـوار داده،روز رمين دو جفت قره اى در زنه ميوگو
د.د دارجودمى7كه تفكر مى7كنند نشانه7هايى ومر

 فى ذالك آليـة و مـا كـانّإن*ج كـريـم زوّض كم أنبتـنـا فـيـهـا مـن كـلأو لم يـرو إلـى األرو «
نه جفت7هاىمين ننگريسته7اند كه چقدر در آن از هر گو،مگر در ز)٨و٢٦/٧اء،(الشعر»منينهم مؤاكثر

ند.دم ايمان نمى7آورلى بيشتر مرتى است ونمائى عبرزيبا رويانده7ايم،قطعا در اين هنر
»نا ال يعلموّض و من أنفسهم و ممها مما تنبت األرّاج كلسبحان الذى خلق االزوو«

دشان و از آنچه نمى7دانـنـده است خدائى كه از آنچه مى7رويانـد و از خـومنز)؛٣٦/٣٦(يس،
ا جفت آفريده است.همه ر

ى دواز هر چيـز،و)٥١/٤٩(الذاريـات،»نـروّكم تذكّجين لـعـل شىء خلقنـا زوّمن كـلوو«
نه ـ دو جفت ـ آفريديم تا شما پند گيريد.گو

حيلى از آيات مذكور:ى زديدگاه تفسير
 فى ذالك آلياتّجين(اثنين يغشى الليل النهار،إنات جعل فيها زو الثمرّو من كل.«١

».نروّم يتفكلقو
ه7ها دو جفت يعنى نر و ماده،پسنه7اى از ميومين از هر گوار داد در زقروتفسير وبيان:

اسطه دو عضو.نر و ماده.و هم7چنيـن ازه و دانه نمى7دهند مگر به واعت ميوخت و زردر
نگش،يا از جهت رار داد.حال يا از جهت طعم مانند شيرين و تره اى دو صنB قرهر ميو

د.م و طبيعت سرمانندسفيد و سياه،يا از حيث طبيعت مانند طبيعت گر
تادا و و الجبال أو*ض مهاداألم نجعل األرند متعال «و نظير اين آيه است گفتار خداو

٢٧.)٧و٧٨/٦(النبأ،»اجاخلقناكم ازو
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ه7هاا يكبار به معناى نر و مـاده در مـيـوج رق زوحيلى در تفسير آيه شريـفـه فـودكتـر ز
م ودن يا طبيعت گـردن و سياه و سفيد بوش و شيرين بـوى نظير ترفته،و احتمال ديگـرگر
فته است.ا هم در نظر گره7ها رد ميوسر

ارمين قره7ها دو جفـت در زم در تفسير اين آيه مى7نويسد:و از تمام ميـوآية الله مكـار
اى نطفه7هاى نرو ماده مى7باشندنده اى هستند كه داردات زجوه7ها موه به اينكه ميوداد،اشار

ند.كه از طريق تلقيح بارور مى7شو
فق بهميالدى مـو١٨ن اسط قرئدى در اوف سواگر لينه دانشمند و گياه شناس مـعـرو

مى7و همگانى اسـت ون عموجيت در گياهان تقريبا يك قانـوكشB اين مسئله شد كـه زو
ه مى7دهند،ند و ميوش نطفه نر و ماده بارور مى7شوانات از طريق آميزن حيوگياهان نيز همچو

د يكى ازا فاش ساخت و اين خوار و يكصد سال قبل از آن اين حقيقت رآن مجيد در هزقر
گ آسمانى مى7باشد.آن مجيد است كه بيانگر عظمت اين كتاب بزرات علمى7قرمعجز

سى،جين اثنين»جمع بين نظر مفسرين قديم مانند شيخ طوحيلى از كلمه«زوتفسير ز
جيت گياهـاند زوان جديد پس از كشفيات جديد علمـى7در مـورسى،و مفسـرم طبـرحومر

ده7اند.م عالمه طباطبائى نيز اتخاذ كرحوادى ديگر مانند مرا افرحيلى رش زمى7باشد كه اين رو
ند بـه» يعنى آيا نمـى7نـگـرج كريمض كم أنبتنا فيـهـا مـن كـل زوا إلى األرلم يـروأو.«٢

ه7هاى7بسياراعت7ها و ميوده است و در آن از هر صنفى از زرا خدا خلق كرمين كه آن7رى زسو
ند …،ت خداودمند رويانيده است.پس استدالل كنند به آن بر عظمت سلطنت و قدرسو

جيتده است و از بيان7زوه كرج به«صنB»اشارحيلى در تفسير كلمه زودر اين آيه شريفه نيز ز
ده است.گياهان اجتناب كر
ج در آيه شريفه چنين مى7نويسد:ى در تفسير زوازم شيرآيت الله مكار

ع و صنBا به معنى نـوان آن رى از مفسـرج چيست؟بسيـاردر اينكه منظـور از زو
استىق العاده گياهان و نباتات مى7دانند كه به رع فوه به تنـوده7اند و اشارتفسير كر

ن از حد و حساب است و هر كدام آيتـى از آيـات حـقتعداد آن بى شمار و افـزو
ه به مسئـلـهخى ديگر احتمال داده7اند كـه اشـارحالى7كـه بـردد.درب7مى7گرمحسـو

اى نخستينت ـ نر و ماده ـ در عالم گياهان باشد و اين حقيقتى است كه برّجيزو
ناسط قرئدى«لينـه»در اوف سوسيله گياه شناس معروده بـه وت گستربار به صور

ش نر و مادهانات از طريق آميـزهيجدهم كشB شد كه گياهان غالبا ماننـد حـيـو
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ن7هاآن مجيد»از قرحالى كه اين حقيقت در«قـره مى7دهند درند و ميوبارور مى7شو
هاند اشارادى نيست،مى7توّقبل آمده است.و از آنجا كه در ميان اين دو معنا تض

٢٨به هر دو باشد.

»نا ال يعلموّض و من أنفسهم و مما تنبت األرّها ممّاج كلسبحان الذى خلق االزو.«٣
.)٣٦/٣٦(يس،

اع و اصنافه است از شريك داشتن،آن خدايى كه انوند منزيعنى:خداوتفسير وبيان:
ه7ها و نباتات آفريد و ازاعت7ها و ميـونگ7ها و طعم7ها و اشكال مختلـB از زرا از رهمه ر

ندى آفريد كه شناخته نشده اند هم7چنان7كه خداوقات بسيارانسان7ها نر و ماده آفريد و مخلو
 شىءخلقناّو من كلمايد:«نيز مى7فر.و)١٦/٨(نحل،»نو يخلق ما ال تعلمومايد:«متعال مى7فر

٢٩.)٥١/٤٩(الذاريات،»نجين لعلكم تذكروزو

حيلـىجيت در گياهان و انسان7ها و غير از آنها بـا هـم آمـده زدى كه زوجودر اين7جا بـا و
نگ و شكله7ها از نظر طعـم و راع گياهان و ميوا به معناى اصناف و انـوجيت در گياهـان رزو

» بهنمما ال تعلموده و در«دن تفسير كرد بون و مرا به معناى زجيت در انسان رده و زوتفسير كر
د اين آيه چنين مى7نويسد:آن در مورده است،نويسنده پيام قره اى نكرجيت در نشناخته7ها اشارزو

جيت در جهانجه مى7كند اين است كه زوق كامال جلب تونكته اى كه در آيات فو
ه استار مى7دهد و مى7گويد:«منزجيت در جهان انسانيت قرا در كنار زوگياهان ر

د انسان7ها و از آنچهمين مى7روياند و از خوا آفريد از آنچه زج7ها ركسى كه همه زو
جيت در اينجا به معناى جنـس نـر وآن است كه زونمى7دانند».اين تعبير دليل بـر

ده اثبات مى7كند كه ازا در جهان گياهان بطور گسترجيت رد زوجوماده است و و
اى انسان كشB نشـدها كه در آن روز اين معنا بـرآن است،چرات علمى7قـرمعجز

ده7ها كه هماند و گرد دارجود كه در عالم گياهان اندام نر و قسمت7هاى ماده وبو
ى قسمت7هاى ماده مى7نشيند،و باد و رونطفه7هاى نر هستند از آن7ها بر مى7خيـز

د.دد،و نطفه گياه بسته مى7شوآن تلقيح مى7گر
جيت دامنهه به اين باشد كه مسئلـه زو»ممكن است اشـارنمما ال يعلمـوجمله و«

گاهجيت در آنهـا آد زوجـوداتى كه شمـا از وجوند مود و چه بسيـارده7اى دارگستـر
نه كه ايـند ـ همان7گوده بر مـى7دارى آن پرفت علـم و دانـش از رونيستيد و پيـشـر

كب از دو بخش مختل7Bاند كـهسيده است كه مـرت رمسئله در اتم7ها نيز به ثـبـو
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ند ون7ها كه بار الكتريسيته منفـى دارند،الكتروج مكمل يك7ديگـرن دو زوهم7چو
ى كه هنوز علم و دانشعات ديگرضوموند،ون7ها كه بار الكتريسيته مثبت دارتوپرو

٣٠اه نيافته است.انسان به آن ر

.)٥١/٤٩(الذاريات،»نروّكم تذكّجين لعل شيىء خلقنا زوّو من كل.«٤
ع متضاد وقات دو صنB يا دو نـوديم از جميع مخلويعنى:ايجاد كـرتفسير و بيـان:

شيد،خشكىمين،روز و شب،ماه و خورمقابل هم؛نر و ماده،شيرين و تلخ،آسمان و ز
شبختى،ندگى،خير و شر،بدبختى و خـوگ و زو دريا،نور و تاريكى،ايمان و كفر،مر

لعلكمده است«موند متعال فرانات و گياهان،به همين سبب خداوخ حتى حيوبهشت و دوز
ا به اين نحو آفريديم تا بدانيد و پند بگيريد كه آفريدگار يكى7است»يعنى:ما آنها رنتذكرو

٣١حيد استدالل كنيد.د و به آن بر توو شريكى ندار

د عمل لقاح كنندگىدر مورحيلى:ها در تفسير زعمل لقاح و آبستن كننده ابرآن وز :قر
ها و آمـدندن ابراز شده است كه يكى به معناى لقاح كـران دو نظريه ابرف مفسـرباد از طر

ده افشانى است.ى به معناى انجام عمل لقاح گياهان از طريق كمك به گران و ديگربار
ها مى7دانند.ازط به ابـرا مربوسى از كسانى است كه عمل لقـاح بـادهـا رم طبـرحومر

گان،احمد امين،وط به ابر مى7دانند مهندس بـازرا مربوديگر كسانى كه عمل لقاح بـاد ر
ط به تلقيح گـيـاهـانا مربـوخى ديگر عمل لـقـاح بـاد رى است.برازم شيـره مكـارّآيت7الـل

اد، صاحـبمى7دانند؛نظير صاحب تفسير منهج الصادقين،سيد عبدالكريم7 هاشمـى7نـژ7
ها هر دو دانسته7اند. ابتـداط به گياهان و ابـرا مربوخى ديگر لقاح باد رقان.و برالفـرتفسير

 فأسقيناًلنا من السماء ماءاقح فأنزسلنا الرياح لـوو أرسى مى7كنيم:«ا بررحيلى رنظر دكتر ز
اسطه تلقـيـحا وار داريم بادها رهمچنيـن قـر.و)١٥/٢٢(الحجـر،»نيـنه و ما أنتم له بخـازكمـو

د.ه تشكيـل شـوفه ماده،تا مـيـوفه نر و تلقيح آن با شـكـوسيله انتقـال شـكـوختان،بـه7ودر
نه7هايشار داديم تا غـذا بـه روزختان قردن غبـار از درايل كرسيلـه زا وهم7چنان7كه بـادهـا ر

ها هستند.ختان و ابرسد،ابن عباس مى7گويد:بادها آبستن كننده دربر
دها و هم در مورد ابـرا هم در مورحيلى عمل لقاح بـادهـا رم اسـت؛زچنان كه معلـو

افته7انـد و آن7ران جديد پذيرى از مفسرلى است كه بسيارگياهان محتمل مى7دانند و اين قـو
آن دانسته اند.ئى و اعجاز علمى7قرگوازعى رنو
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خاتمه
ان درف مفسرا از طرش رد كه بيشترين پذيرنه آياتى بوآيات شريفه7اى كه ذكر شد نمو

فته شده7انـد.آن پذيران اعجاز علمى7قـرند و اكثريت آنها بعنـوآن دارمينه تفسير علمـى7قـرز
ى نوين ولـوژار سال پيش از كشفيات جديد علمى7كه با اتكا به تـكـنـويعنى:آياتى كه هـز

فتهت گرابغ علمى7در جهان صورگ7ترين نوسط بزرفته و آن7هم تودستگاه7هاى بسيار پيشر
ندهدات زجومين و جهان هستى و مـود آسمان7ها و زى در مورار شگفت انگيـزده از اسرپر

د.البتهگار نيز بيگانه بوح و فضاى علمى7آن روزمى7دهد.آن7هم در محيطى كه حتى با رو
هى نيز اشارم طبيعى به7جز آيات شريف� ذكر شده به آيات بسيار ديگران و محققان علومفسر

ا بر آيه ر١٠٠٠ار خى حتى تا هز آيه و بر٧٥٠ان اسالمى7خى از متفكرده اند تا جائيكه بركر
آنهى از تفسير علمى7قرده7اند در مقابل گرواساس كشفيات و نظريات جديد علمى7تفسير كر

أى دانسته اند.ا تطبيق و يا تفسير به رده و آن رهيز كرپر
د.او در ضمنحيلى در تفسير المنير ديدگاهى ميانـه دارچنانكه مالحظه شد دكتـر ز

آننه اى از آيات اعجاز علمى7قرد و در مقدمه كتابش نمول دارا قبوآن رآن7كه اعجاز علمى7قر
م طبيعـىخى از آيات از يافته7هاى قطعى علـوده و چنانكه ديده شد در تفسيـر بـرا ذكر كرر

آن و نيزده از ظاهر قـرده و بيشتر سعى كـرهيز نمـواط پرد جسته،اما در اين كـار از افـرسو
د جويد.البته اين نكته قابل تأمل استى در تفسير آيات سواحاديث و نكات بالغى و لغو

ج داده و هر جاد به خرارحيلى احتياط زيادى در اكثر موآن دكتر زكه در تفسير علمى7از قر
ى ون تفسير علمى7از آيه عبور كند و به تفسير ظاهـرده بدواحتمال خطا مى7داده سعى كـر

ى از آيات منطبق با يافته7هاى جديد علمى7چشماه از بسيارى از آيه بسنده كند و در اين رلغو
ض او درحيلى در مقدمه تفسير المنير ذكر مى7كند غرد زده است.چنان كه خوشى نموپو

ى است و اغلبد پسند و جذابيت امروزتفسير المنير جمع بين اصالت قديم و سبك مور
ايىگراف علمى7در صاحبان آنها به بهانه نوى و انحرذ فكرعى شذوا دچار نوتفاسير جديد ر

آن تأكيـدمينه تفسير علـمـى7قـرص بر اين رويه در تفاسيـر جـديـد در زمى7داند و به7خـصـو
ى كند.ددارطه خود از افتادن در اين ورد قصد دارمى7كند.و لذا خو
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ان بهمى7باشد،مى7تو.مهم7ترين تأليفات ايشان كه بيش از سى اثر١
 مجلد؛«فقه٢ل فقه اسالمى»ف سه گانه،شامل:«اصوة المعاردائر

فىد.و «تفسير المنير»كه در اين مقاله معرّ مجل٨ه آن»ّاسالمى و ادل
ب في الفقه االسالمى».و«تخريج و تحقيقدد.و«آثار الحرمى7گر

 مجلد.و «نظريه ضـمـان يـا احـكـام٤احاديث ـ تحفة الـفـقـهـاء»
صـايــا ولـيـت مـدنـى و جـنـايـى در فـقـه اسـالمـى ».و«الـومـسـؤ

أة المسلمة في العالـمآن شريعة المجتمع».و«الـمـرقB».و«قرالو
المعاصر».و….

.٣٤ و ٣٣ /١آن.هشى در اعجاز علمى7قر.پژو٢
.١/٣٤.همان،٣
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