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  بررسى مكتب تفسير علمى از ديدگاه مفسران

 *اسمر جعفری
  **المحسين اعرابىغ

  چكيده

برای بهره مندی از هدايت اين ، كتاب هدايت بشر در همه اعصار است، قرآن كريم

الزم است كه آيات آن به طور دقيق و صحيح فهميده شود و تالش ، كتاب آسمانى

برای اين فهم دقيق بوده است؛ هر مفسری در ، علمى تمام مفسران در طول تاريخ

صصى خود و نيز با توجه به معارف متنوعى كـه در قـرآن راستای توان علمى و تخ

به تفسير قرآن پرداخته و اين خود سبب بوجود آمدن شيوه های مختلف ، آمده است

تفسير علمى هم به عنوان يـك روش تفسـيری . تفسيری در طى قرون شده است

گـر چـه در دهـه ، مطمح نظر برخى از دانشمندان ومفسران فريقين بـوده، مستقل

در ، اخير بيشتر مد نظر قرار گرفته است و مى توان گفت تفسير علمـى قـرآن های

البتـه ماننـد هـر  .مرحله تازه ای قرار گرفته و يكى از انواع رويكردها به قرآن است

در اين حوزه امتيازات و آفاتى دارد كه الزم است با يـك نگـاه ، تالش علمى ديگر

  .دقيق و منصفانه مورد بررسى قرار بگيرد

  .روش تفسير علمى، روش های تفسيری، علم، تفسير، مكتب :واژگان كليدی

  

                                                 
 و مدرس گروه معارف اسالمى دانشگاه فرهنگيان اراكدانشجوی دكتری علوم قرآن و حديث دانشگاه قم  *

 دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم **
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  مقدمه

يكى از گونه های تفسيری دوره معاصر است؛ اگر چه در آثار پيشينيان هم به طـور ، تفسير علمى

اما هيچگاه به صورت يك روش مستقل مطرح نبوده است و تـا ايـن ، كم و بيش يافت مى شده

  .داشته استاندازه شمول و اهميت ن

در ايـن . جاذبه فراوانـى دارد، خصوصًا برای نسل جوان و اهل علم، اين روش در دوره معاصر

رويكـرد مفسـران بـه قـرآن و ديـن ، عصر با پيچيده شدن نيازهای بشر و تنوع ابزارهای فهم او

رد؛ بـه مسـائل طبيعـى اشـاره دا، آيه قرآن 1000از آنجا كه بالغ بر .تحول خاصى پيدا كرده است

فهم و تفسير آنها بدون ارتباط منطقى با علوم تجربى مشكل خواهد بود ويـا حـداقل مـى تـوان 

از ديگـر  .گفت با نگاه علمى به دريافت های عميق تر و متفاوتى در تفسير آيات دسترسى يافـت

سو پيام های قرآن جهان شمول و جاودانه است و در هر دوره ای مـردم آن عصـر بـا توجـه بـه 

در عصر حاضر كه عصر پيشرفت سـريع  .و توانمندی های خود به تفسير قرآن مى پردازند نيازها

الزم است مفسران از اين دريچه هم بـه تفسـير قـرآن نظـر داشـته باشـند و ، علوم تجربى است

بـا اسـتفاده از ، مطالبى را كه به طور اشاره ای در قرآن آمده و يا كليات آن طـرح شـده اسـت را

 )ع( سيری مورد بررسى قرار دهند و اين نكته بر گرفته از اين سـخن امـام صـادققواعد دقيق تف

  : است كه مى فرمايند

خداوند قرآن را برای زمان خاصى قرار نداده است و برای مردم خاصى هم نازل «

نكرده بلكه قرآن در هر زمان و نزد همـه مـردم تـا روز قيامـت شـاداب و زنـده 

  ) 281ص  2ج ، 1403، بحاراالنوار( .»است

عده ای از مفسران خصوصًا در عصر حاضر به اين نوع تفسير روی آوردند و آثـاری هـم در ايـن 

حوزه تأليف گرديده است؛ گرچه اين تالش های علمى عمدتًا با انگيزه های خير خواهانه و كامًال 

. گرفـت اما نمى توان ضرورت نقد و بررسى اين روش علمى را ناديـده، دينى صورت گرفته است

تا با نگاهى منصـفانه ، مقاله حاضر تالشى است در اين راستا و برای تحقق بخشيدن به اين مهم

و علمى اين مكتب تفسيری را مورد مطالعه قرار دهد و ضمن بررسى ادله موافقـان و مخالفـان و 

  .امتيازات و آفات آن معيارهای صحيح و قابل قبول تفسير علمى را بيان نمايد
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  ير علمىتعريف تفس

، چه بسا با توجه به ارائه ايـن تعريـف دقيـق، ارائه يك تفسير دقيق از اين روش بسيار مهم است

اينگونـه ، بسياری از مخالفان اين روش به صف موافقان بپيوندند؛ زيرا در بررسـى ادلـه مخـالفين

يـف مخـالف هسـتند؛ كـه بـا آن تعر، بدست مى آيد كه آنان با نوع خاصى از اين روش تفسيری

  .مطابق نيست، ارائه مى كنند -البته معتدل –دقيق كه موافقان 

  .تفسير و علم، مكتب: واژه تشكيل شده است 3اين اصطالح از 

فراوان بحـث ، در كتاب های مختلف علوم قرآن و مكاتب تفسيری، در خصوص دو واژه اول

مطرح شده است كـه  معانى مختلفى، برای علم. آنچه مهم است تبيين واژه علم است. شده است

اما مراد از علم در ايـن ، شامل هر گونه دانشى خواهد بود كه از هر طريقى بدست آيد، در مجموع

البته اين به آن معنـا ، مكتب تفسيری خصوص علوم تجربى است كه مبتنى بر تجربه حسى باشد

رو كـه اوًال ايـن  بلكـه از آن، نخواهد بود كه ما بخواهيم علوم را منحصر به علوم تجربى نمـائيم

بـرای ، اصطالح رايج در دنيا است برای علوم تجربى و ثانيًا كاربرد علم در مكتب تفسيری علمـى

  .همين معنا اراده شده است

كـه از ، تعاريف زيادی برای اين شيوه تفسيری در كتابها و مقاالت متعـدد ارائـه شـده اسـت

  :بررسى كامل اين تعاريف چند مسئله مهم قابل طرح است

مـى .. .اجتماعى و، عرفانى، ادبى، برخى از اين تعاريف مراد از علم را كليه علوم اعم از فلسفى -1

دانند در حالى كه اين موارد قابل تفكيك است و اتفاقًا هر كدام از ايـن شـاخه هـا خـود يـك 

مكتب تفسيری خاصى است و طرفدارانى دارد مانند تعريفى كه ذهبى و امين بكری ارائه مـى 

  ) 125ص ، 1414؛ 472ص  2ج ، 1396( .هندد

در برخى از اين تعاريف استخراج علوم از قرآن تفسير علمـى ناميـده شـده و در ايـن تعريـف  -2

ص  1402پيشـين؛ ( .مانند تعريف امين بكری و عبدالسـالم محتسـب، محوريت با علوم است

247 (  

نظيـر ، آيـات قـرآن اشـاره داردبرخى از اين تعاريف به تطبيق و تحميل نظريـات علمـى بـر  -3

  ) 287ص ، 1961( .تعريفى كه امين خولى ارائه مى دهد

نظيـر ، برخى از اين تعاريف ميان يافته های قطعى و ظنى علوم تجربى فرق نگذاشـته اسـت -4

  .آنچه از سوی فخر رازی در مفاتيح الغيب و طنطاوی در الجواهر به كرات صورت گرفت
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برگزيده ايم كه البته مـا ، سه تعريف را كه به نظر دقيقتر و روشنتر است ما از ميان تعاريف موجود

  .يك مقصود است، حصل هر سه تعريف

به كمك دانـش هـای تجربـى يـا بـه ، آشكار كردن معنا و مقصود آيات علمى قرآن -1

تعبيری جايز يا الزم بودن استفاده از دانشـهای تجربـى بـرای فهـم و تفسـير معنـا و 

  ) 315ص  3ج ، 1391، بابايى( .مقصود آيات

يعنى منبع علـوم تجربـى قطعـى بـه عنـوان ، استخدام علوم در فهم بهتر آيات قرآن -2

ابزاری برای تفسير و توضيح اشارات علمى قرآن در آيد و تمـام ضـوابط و معيارهـای 

رضـايى ( .صحيح تفسير پذيرفته شـود و هـيچ تحميـل و اسـتخراجى صـورت نگيـرد

  ) 274 ص، 1375، اصفهانى

به عظمت آفـرينش ، اين تفسير در اصل برای شرح و توضيح اشارات قرآنى است كه -3

  ) 217ص ، 1414، عك( .الهى و تدبير بزرگ و تقدير او اشاره دارد

  معيارهای درست و معتبر برای اين شيوه تفسيری و بايدها و نبايدهای آن

لمى مقبول و معتبر بايد شـرايط ذيـل را با توجه به تعاريف ارائه شده مى توان گفت يك تفسير ع

  :داشته باشد

  .ممنوع است، در اين شيوه تفسيری تحميل و يا تطبيق يافته های علمى بر قرآن -1

  .برای فهم آيات قرآن نبايد استفاده كرد، از علوم ظنى و فرضيه های غير معتبر -2

امل همـه آيـات اين تفسير فقط در خصوص آياتى است كه اشارات علمـى دارد و شـ -3

  .قرآن نمى شود

علوم تجربى بايد ابزار و وسيله فهم درست آيات باشد و آيات قرآن محور و اصل قرار  -4

  .بگيرد

  .تمامى معيارها و قواعد تفسير صحيح رعايت شود -5

  .مخالف نباشد، تفسير علمى با مطالب شرعى و ساير آيات قرآن -6

غفلت نشود و تعليم و تعلـم علـوم از قـرآن  از اين اصل كه قرآن كتاب هدايت است -7

  .هدف نباشد

  .شناخته شود به اخبار و احاديث تفسيری توجه شود و صحيح و ضعيف آنها -8
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بـه سـخنانى از ، مناسب است برای تأييد آنچه در بحث بايد و نبايدها گذشت، در پايان اين بحث

در مقدمه كتاب ، استناد كنيم كهمحمد مصطفى مراغى شيخ جامع االزهر و از علمای بزرگ مصر 

من نمى خواهم بگويم كـه قـرآن : تأليف عبدالعزيز اسماعيل مى گويد» اسالم و الطب الحديث«

بلكه مى گويم قرآن اصول عام هر چيزی ، كريم همه علوم را به صورت كلى و تفصيلى در بردارد

كمال جسمى و روحى مى  را كه معرفتش برای انسان مهم است و عمل به آن انسان را به درجه

تـا بتواننـد جزئيـات آن ، در بردارد و درهای علم را برای دانشمندان علوم مختلف باز كرده، رساند

برای تطبيق ، برخى تأويل قرآن مى كنند.. .علوم را طبق پيشرفت زمان برای مردمشان بيان كنند

زيرا نظريات علمى كه ثابـت ، با نظريات علمى كه ثبات ندارد و اين خطر بزرگى برای قرآن است

، واجب است كه آيه قرآن را: در پايان مى گويد ؛صحيح نيست كه قرآن را به آنها برگردانيم، نشد

، به طرف علوم نكشانيم تا تفسيرش كنيم و علوم را هم به طرف آيه نكشانيم تا قرآن تفسير شود

، آيـه را بـا آن حقيقـت علمـى آن، موافق بود، بلكه اگر ظاهر يك آيه با يك حقيقت علمى ثابت

  ) 76ص  1390، رضايى اصفهانى( .تفسير كنيم

  پيشينه اين شيوه تفسيری

به عنوان يك روش مستقل مورد توجـه ، همانگونه كه گفته شد اين نوع تفسير در قرن چهاردهم

قرار گرفت؛ ولى در آثار پيشينيان هم توجه به اين تفسير وجود داشـته اسـت و نمـى تـوان آن را 

حتى عده ای معتقدند كه اين نوع نگرش به آيـات در عصـر صـحابه  –ويژه عصر حاضر دانست 

در ، البته با تذكر اين نكته كه داعيه مفسـران صـحابى و تـابعى و پيشـينيان مـا.–هم بوده است 

بـه ، لذا آنها برای اثبات اين داعيه خـود، اتخاذ اين ديدگاه اعتقاد آنها به جامعيت قرآن بوده است

مبتنى بر وجود همه دانش هـای اولـين و آخـرين در قـرآن ، يات و رواياتى استناد مى كردند كهآ

از تفسير علمى و يا حتى توجه آنها به ايـن نـوع تفسـير ، اين ثابت كننده ی جانبداری آنها ؛است

، آنها به داده های علوم تجربى توجهى نداشتند و مرادشان از همه علوم موجـود در قـرآن .نيست

از قرن دوم هجری كه آثار يونانى به عربى  .شاره به علوم مورد نياز بشر در حوزه دين بوده استا

ورود آن را در كتـاب هـای تفسـيری و ، آرام آرام عالقمندی مسلمانان به اين شـيوه، ترجمه شد

  :مع الوصف از ميان متقدمين مى توان به اين افراد اشاره كرد، دينى رقم زد
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در عـين ، كه در كتاب های احياء العلـوم و جـواهر القـرآن )ق .ه 505( د غزالىابو حامد محم -1

، بابـايى( .از اين روش بهره گرفته اسـت، خود نيز در تفسير برخى آيات، جانبداری از اين شيوه

  ) 323ص  3ج ، 1391

ه مـثًال واژ. كه برخى آيات قرآن را بـا هيئـت بطلميوسـى تطبيـق داد) ق.ه 428( بوعلى سينا -2

، رسـايل ابـن سـينا:نـك( .به فلك نهم هيئت بطلميوسى تفسير كرده است، عرش در قرآن را

  ) 124ص، 1980

به داده های علوم تجربى عصر خـود ، كه در تفسير برخى از آيات قرآن )ق.ه 606( فخر رازی -3

ارد در مفاتيح الغيب فراوان ديده مى شود و مـو، توجه كرده است و اين اشاره به مطالب علمى

با اعتراض برخى افراد مواجـه ، اشاره و استفاده او از علم هيئت و نجوم به قدری زياد است كه

  ) 325ص  3ج ، 1391، بابايى( .شده است

  ) ق.ه 691( عبداّهللاٰ بن عمر بيضاوی -4

  .در موارد متعددی به تفسير علمى پرداخته است، در كتاب السماء بحار االنوار، عالمه مجلسى -5

قـرار گرفتـه اسـت و ، اين شيوه تفسيری مورد توجه بسياری از دانشمندان، قرن های اخير اما در

البته عده ای از اين دانشمندان با رويكردی افراطـى  .آثاری هم در اين زمينه تأليف شده است

از جمله مى تـوان از افـراد ، به تفسير علمى پرداخته اند، و عده ای هم با شيوه معتدل و معتبر

  :ام بردزير ن

  محمد بن احمد اسكندرانى -1

  سيد احمد خان هندی -2

  طنطاوی بن جوهری مصری -3

  عبدالرحمن العك -4

  سيد عبدالرحمن كواكبى -5

  سيد هبه اّهللاٰ شهرستانى -6

  سيد محمود طالقانى -7

  محمد تقى شريعتى -8

  عبدالرزاق نوفل -9

  محمد صادقى نويسنده تفسير الفرقان -10

  اد دكتر پاك نژ -11
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  ...مهندس بازرگان و -12

  انگيزه ها و زمينه های ورود به اين روش تفسيری

  .قرآن اولين و بزرگترين مشوق مسلمانان در گرايش به اين نوع تفسير است -1

  وجود آيات مبتنى بر دعوت و تدبر در آيات آفاقى و پديده های ارضى و سمايى )الف

شـمندی جايگـاه دانشـمندان و نيـز سـيره تأكيد فراوان قرآن بـر علـم آمـوزی و ارز )ب

مسلمانان به رشد ، به طوری كه در كمترين زمان ممكن، پيشوايان دينى در اين زمينه

قابل توجهى در حوزه علم و تمدن رسيدند كه شرح آن در كتب تاريخ تمـدن موجـود 

  ) كارنامه اسالم، عبد الحسين، زرين كوب:نك( .است

  و نياز به فهم تفسير دقيق آنهاوجود اشارات علمى در قرآن  )ج

نهضت ترجمه و ورود آثار علوم طبيعى ايران و روم و يونان در ميان مسلمانان از قـرن دوم  -2

  .هجری به بعد

علوم طبيعى و فلسفه را از يونـان ، نجوم، رياضيات، مسلمانان علومى مانند طب«

ن خود را بـه اوج گرفتند و مطالب زيادی به آن ها اضافه كردند و در طى چند قر

بهتـرين كتابهـا ، چنان كه مسلمانان در قرن سوم و چهارم، قله ی دانش رساندند

و نيز رياضيات و نجوم نگاشتند؛ حتى  )شفا( و در فلسفه )قانون بوعلى( را در طب

مجبور شد ، غرب كه اصل اين علوم را از يونان گرفته و به مسلمانان وام داده بود

باعث شد تـا ، ترجمه برخى آثار غير مسلمانان ؛لمانان اخذ كنددوباره آنها را از مس

لذا عده ای از مفسران و ، تعارضاتى بين ظاهر برخى آيات و علوم جديد بوجود آيد

تـا ، در پى انطباق آيات قرآن با علوم تجربى يونان برآمدنـد، انديشمندان مسلمان

اينجا بود كـه روش ثابت كنند قرآن بر حق و مطالب علمى آن صحيح است و از 

  ) 240ص ، 1382، رضايى اصفهانى( .»تفسير علمى پيدا شد و رشد كرد

  دفع شبهه تعارض علم و دين -3

ميالدی كه شبهه تعارض دين با علم در اروپا شـكل گرفـت و كتـاب مقـدس مـورد  18در قرن 

ای دفـاع از عده ای از انديشمندان مسلمانان از سـر دلسـوزی و بـر، تخطئه انديشمندان واقع شد

بـه ايـن شـيوه تفسـيری روی ، ساحت قرآن و اسالم و برای اثبات سازگاری دين اسالم بـا علـم

بلكه علوم تجربى و يافتـه هـای آن ، تا اثبات كنند قرآن نه تنها در تعارض با علوم نيست، آوردند
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فراط و تأويالت دچار ا، اگر چه برخى از اين افراد در اين مسير. اعجاز علمى قرآن را ثابت مى كند

نــك ( .نــاروا شــدند و البتــه برخــى حركتــى منصــفانه و معتــدل در ايــن ميانــه در پــى گرفتنــد

  ) تفسير وتفاسير جديد، 1364، خرمشاهى؛بها الدين:

  رشد روز افزون علم و تكنولوژی در دوره رنسانس در اروپا -4

مسلمانان نمى توانند بدون ، اروپائيان چنان در علوم و فنون پيشرفت كردند كه، در دوره رنسانس

امروز دانشجويان و دانش پژوهـان مسـلمان بـه ، استفاده از يافته های آنها به راحتى زندگى كنند

مجرد ورود به دانشگاه ها و مواجهه با دريايى از علوم جديد در آن غرق مى شوند و دچار خود كم 

جلوگيری از نفوذ بى دينى اين است  لذا يگانه راه خالصى از اين عقب افتادگى و، بينى مى شوند

به غربيان نشان داده شود كه كتاب مقدس قرآن كتابى نيسـت كـه منحصـر در حـد دانـش ، كه

، نيازمنـد( ».بلكه كتابى است كه شامل كشـفيات علمـى هـم مـى شـود، سال پيش باشد 1400

نوشـته شـده و علت اينكه اكثر تفاسير علمى در اين قرن اخير  )20-47صص  10شماره ، 1375

مواجهه انديشمندان مسلمان بـا علـوم و فنـون پيشـرفته غيـر مسـلمانان اسـت؛ چنانچـه ، است

رهايى مسلمانان از ذلت و حقارتى مى داند كه آنها را ، رويكرد خود به اين نوع تفسير را، طنطاوی

 م را ميـانعل، در برگرفته و از مسلمانان مى خواهد پای درس او بنشينند و با در س گرفتن از آن

  ) 204ص  2ج ، 1412، طنطاوی( .امت مسلمان پراكنده كنند

  رشد و تكامل شناختهای مذهبى -5

علم و فلسفه بر يكديگر تأثير مى ، اين نكته قابل انكار نيست كه تحوالت معرفت بشر در مذهب

ى گـذارد و بر مقوالت و باورهای فلسفى تأثير م، گذراند؛ يعنى اكتشافات و اختراعات در عالم علم

بدون شك اكتشافات و اختراعات علمـى و . باورهای مذهبى بر انديشه عالمان تجربى مؤثر است

مثل طب و نجوم و فيزيك و شيمى بر ذهن ، اطالع از پيشرفت های علوم در زمينه های مختلف

حول مى مفسر اثر مى گذارد و آگاهانه يا ناخود آگاه معرفت دينى و ديدگاه او را از قرآن مجيد مت

در يكـى از رشـته هـای علـوم تجربـى ، سازد؛ لذا مالحظه مى كنيم كه اكثر مفسران علمى نگر

  ) 67ص  8شماره ، 1374، پارسا( .»تخصص دارند
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  چرايى وجود اشارات علمى در قرآن

شكى نيست كه قرآن كتاب هدايت است و با هدف رساندن بشر به سـعادت اخـروی نـازل شـده 

مثال و ، نظير بيان قصه، از مسائل متعددی بهره گرفته است، ين هدف خوداست؛ اما در راستای ا

بـرای تفكـر انسـان در عـالم خلقـت و .. مظاهرطبيعـت و، كيهان، اشارات علمى در موردآفرينش

محققين و انديشمندان سخنان بسياری دارند ، در چرايى وجود اين اشارات در قرآن، عظمت خالق

طبيعى نيست و قـرآن  شريعت درس علوم«: را چنين پاسخ داده اند اين چرايى، وآيت اّهللاٰ معرفت

 ).. .تربيت و، هدايت، حكمت( با لذات كتاب علم نيست مگر اشاراتى گذرا و در كنار مطالب اصلى

بـه طـوری ، كه به بعضى از اسرار وجود اشاره مى كند اما اين به نحو اجمالى و غامض بيان شده

چون درصدد بيان مطلب علمى نبوده ولـى ، ارات را درك مى كنندكه علمای راسخ در علم آن اش

 )31ص  6ج ، بـى تـا، معرفـت( .»در عين حال از دريای بيكران علم الهى سرچشمه گرفته است

قرآن اگر معترض مسائل علمى هـم شـده «بيان ديگری دارند ، ايشان در مصاحبه با مجله بينات

متكلم چون مهيمن به اسرار خلقت است ولـو . ى استبلكه تراوش، مقصود كالم نبوده است، باشد

گاهى عباراتى در بين كالم دارد كه حاكى از علم سرشـار اوسـت و ، در بعد خاصى حرف مى زند

البته خود قرآن جنبه اشارات علمـى را بـه عنـوان .. .فقط مخاطبان خاص و علما آن را مى فهمند

يل رسيده ايم و مى توانيم اين بعد را بـه عنـوان اما ما امروز به اين دل، معجزه مطرح نكرده است

  ) 50-77صص  44شماره ، 1383، معرفت( .»اعجاز قرآن به جهانيان مطرح كنيم

  داليل موافقان و بررسى آن

موافقان ايـن شـيوه بـه ، الزم است تذكر داده شود كه، پيش از بيان داليل موافقان تفسير علمى

با هم يكسان نيستند و برخـى از آنـان ، ين روش تفسيریلحاظ نوع نگرش به مفهوم و محدوده ا

راه افراط را پيموده اند و معيارهای يـك تفسـير علمـى ، در جانبداری خود از اين مكتب تفسيری

منجر به تطبيق و تحميل و ، لحاظ نمى كنند؛ لذا برخى از داليل آنان، دقيق را كه سابقًا بيان شد

ه شمول آيات علمى را بسيار وسيع مى كنند و تفسير قرآن يا علوم ظنى مى شود و همچنين داير

تا حد يك دايره المعارف علمى مى كشانند؛ نظير آنچه از سوی طنطـاوی در تفسـير الجـواهر ، را

روش آنان مورد نقد قرار گرفت و آنچه در اينجا بـه عنـوان ، لذا با مطالبى كه گذشت. اتفاق افتاد

راهى ، داليل گروهى است كه با رعايت آن ضوابط و معيارها، ادمر، داليل موافقان ارائه مى گردد
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اگر چـه بـه برخـى از ايـن داليـل در . معتدل پيش گرفته اند و اين شيوه تفسيری را مى پسندند

  .انگيزه ها و زمينه های ورود به اين شيوه تفسيری اشاره شد، بحث

  : مانند. تمامى علوم داردوجود آيات و روايات فراوانى كه داللت بر شمول قرآن بر  -1

  »٢ءزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شىو ن« »١ءما فرطنا فى الكتاب من شى«

زيرا ، ابن مسعود مى گويد هر كس علم مى خواهد بايد به قرآن روی آورد: و رواياتى از اين قبيل

  ) 1025ص  2ج ، 1416، سيوطى( .خبر گذشتگان و آيندگان در آن است

   :بررسى دليل اول

در آيات فوق اتفاق نظر ندارنـد و برخـى معتقدنـد » الكتاب«مفسران در معنای كلمه  -1

، 1413، زمخشـری( .سوره بروج هم آمده اسـت 22محفوظ است كه در آيه ، مراد لوح

  ) 145ص  4ج ، 1405، ؛ آلوسى21ص  2ج 

، رادهم اتفاق نظر وجود ندارد و بسـياری از مفسـران معتقدنـد مـ كل شىءدر معنای  -2

ماننـد معـارف ، در امـور دينـى اسـت، نيازمندی های شرعى و مطالب مورد نياز مردم

يا منظـور اصـول و كليـات  )469ص ، 1366، طباطبايى( اخالق، معاد، مربوط به مبدأ

  ) 216ص  4ج ، 1405، آلوسى( .احكام دين است

د و لذا عده توجه به نقش هدايتى قرآن كمرنگ شو، باور به اين مسئله سبب مى شود -3

ای به بيراهه رفته و تالش كردند تـا هـر مسـئله سـاده و غيـر ضـروری را از قـرآن 

» ٣آتونى زبـر الحديـد«مثًال از آيه ؛استخراج كنند و علوم روز را بر قرآن تحميل كنند

، سـيوطى( !!اسـتخراج نماينـد ...نجـاری و» ٤و اصنع الفلك بأعيننا«آهنگری و از آيه 

  ) 400ص  2ج ، 1416

بر خالف بداهت عقلى است؛ زيـرا هـيچ فـرد ، اگر بپذيريم همه علوم در قرآن هست -4

در قـرآن .. .فيزيـك و پزشـكى و، عاقلى ادعا نمى كند تمامى فرمولها و قواعد شيمى

  .موجود است

                                                 
  ٣٨/انعام -١

  ٨٩/ نحل -٢

  ٩٦/كهف -٣

  ٣٧/هود -٤



  بررسی مکتب تفسیر علمی از دیدگاه مفرسان

         105 

ش
ژپو

 
ی 

ی
ط ر 

  

تفسير علمى سبب بطالن تحليل های نادرستى مى شود كه از برخى پديده هـای طبيعـى در  -2

رد شده است مثًال در آن كتابها از رعد به ملكى كه ابر را مى راند تفسـير كتب روايى تفسير وا

  ) 338ص  3ج ، 1391، بابايى( ...شده است و نيز گفته اند زمين بر پشت ماهى قرار دارد و

  : بررسى دليل دوم

سبب روی آوردن به تفسيرهای علمى نيست زيرا ممكن است هم آن ، وجود اين روايات نادرست

يعنى هـيچ مالزمـه ای بـين نادرسـتى آن تفاسـير و ، نادرست باشند و هم تفسير علمىتفسيرها 

  ) همان جا( .صحت تفسير علمى نيست

تحدی قرآن امروز از راه تفسير علمى ممكن است زيرا درك اعجاز لغـوی بـرای غيـر عـرب  -3

علمـى  مشكل است زيرا غير عرب نمى توانند اعجاز ادبى را درك كننـد و الزم اسـت تفسـير

  ) 26ص ، 1393، نوفل( .صورت بگيرد

  : بررسى دليل سوم

قرآن به بيان مطالب علمى ، توقف بر اين ندارد كه، اثبات اعجاز قرآن برای غير عرب -1

  ) 336ص  3ج ، 1391، بابايى( .بپردازد

بلكه تمـامى جنبـه هـای اعجـاز ، تحدی قرآن فقط به اعجاز ادبى و لغوی آن نيست -2

  . و تا همين عصر هم افراد از آوردن كتابى چون قرآن عاجز بوده اند رداردقرآن را در ب

مى توانند اعجاز ادبى قـرآن را ، با آموختن دانش ادبيات قرآن، بسياری غير عربها هم -3

  ) 268ص ، 1382، رضايى اصفهانى( .يعنى اين دليل كليت ندارد، درك كنند

ك بـاز مـى دارد و سـبب افـزايش ايمـان ملحدان را از شـ، اثبات اعجاز علمى قرآن -4

ص ، 2001، ؛ ابـوالحجر260ص ، همان( مسلمانان و گرايش غير مسلمانان مى شود؛

كه با ديدن جسد موميايى فرعون و ، نظير آنچه برای موريس بوكای اتفاق افتاد )108

  .آيات قرآن در اين زمينه به اسالم عالقمند مى شود

  : بررسى دليل چهارم

اگر چه اين دليل بيشتر ناظر به فايده و نتيجه تفسير علمـى اسـت و البتـه ، وبى استاين دليل خ

  .ضرورت انجام آن را ايجاب مى كند، نمى توان انكار كرد كه وجود فايده مهم در يك امر
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و همگـان؛  تفسير علمى قرآن سبب مى شود شبهه تعارض ميان علـم و قـرآن از بـين بـرود -5

موافق كشفيات امـروز علـم ، سال پيش 1400كه آيات نازل شده در خصوصًا ملحدان؛ بدانند 

  ) 110ص ، بى تا، شهرستانى( .است

  : بررسى دليل پنجم

  .آنچه در بررسى دليل چهارم گفته شد در اينجا هم مصداق دارد

قرآن كريم مملو از آياتى است كه به طور مكرر به مسائل طبيعـى و نشـانه هـای خداونـد در  -6

اشارات علمى وجود دارد؛ شرح و تفسـير ، زمين پرداخته است و به طور قطع در آنهاآسمانها و 

آيـه  1200بعضى از محققان اين آيات را حدود . اين آيات جز از راه تفسير علمى ممكن نيست

  .تعداد آنها از آيات فقهى بيشتر است، مى دانند كه

جهـان هسـتى اسـت و ما حق نداريم آن دسته از آيات قرآنى را كه مربوط به « 

بيش از چهارده قرن به درستى و راستى نازل شده و امروز بر زبان ما جاری است 

و عقول انديشمندان را به حيرت آورده رها كنـيم و آنهـا را بـا علـومى كـه غيـر 

ص ، 1414، عك( ».مسلمانان بر آن دست يافته اند شرح نكنيم و توضيح ندهيم

218 (  

  : بررسى دليل ششم

ل محكمى است و ضرورت تفسير علمى را بيان مى كند و نشان مى دهد كه محدوده اين اين دلي

لذا مفسر را  ؛فقط در خصوص آياتى است كه اين اشارات علمى در آنها وجود دارد، روش تفسيری

به سمت و سوی تحميل و تطبيق علوم بر كليه آيات قرآن نمى كشاند و به معنای بـى نيـازی از 

  .يری نيستساير روشهای تفس

، تفسير علمى در برخى موارد مى تواند اعجاز علمى قرآن را اثبات كند مثل زوجيـت گياهـان -7

  ...مراحل خلقت و، حركت زمين
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  : بررسى دليل هفتم

اين هم دليل قابل قبولى است برای اثبات ضرورت تفسير علمى؛ زيرا اين از عظمت قـرآن اسـت 

به اقتضای شرايط زمانـه پررنـگ مـى ، هى از اعجاز آنكه در هر دوره ای و برای هر مردمى وج

  .چاره ای جز تفسير علمى نيست، شود و برای اثبات اعجاز علمى

پاسخ به شبهات و پرسشهای جديد همواره تفسير عصری را مى طلبد بنابراين با گذشت زمان  -8

، 1390، مـؤدب( .از نزول قرآن ارائه تصوير علمى و عملى از مفاهيم قرآن نياز هر جامعه است

  ) 157ص 

  : بررسى اين دليل

تفسير علمى يكى از انواع تفاسير عصری اسـت و بـا توجـه بـه ، اين دليل نيز قابل پذيرش است

چـاره ای جـز تفسـير علمـى ، وجود آيات علمى در قرآن و گاه شبهه هايى در اطراف ايـن آيـات

  .نيست

  داليل مخالفان و نقد و بررسى آنها

  معانى را اراده مى كند كه قرنها بعد پديد آمده است؟ ، ر هنگام نزول از الفاظچگونه قرآن د -1

زيرا الفـاظ در طـول قـرون و اعصـار ، از نظر لغوی تفسير علمى معقول نيست« 

 .معنايشان تغيير مى كند و معانى لغوی و شـرعى و اصـطالحى بوجـود مـى آيـد

ه است؛ بـا ايـن حـال آيـا جديد است و در عصر نزول نبود، بسياری از اين معانى

اين معانى را كه در سالهای بعد پديد مـى ، معقول است كه خداوند با همين الفاظ

  ) 491ص  2ج ، 1398، ذهبى( !!آيد اراده كند؟

  :نقد و بررسى دليل اول

بـا ، آسيبى به تفسير علمى وارد نمى كند؛ زيرا هر مفسری، با گذشت زمان، تغيير معانى الفاظ -1

تا بتواند معانى زمـان نـزول را ، بايد ابتدا به منابع دست اول لغوی مراجعه كند، سيریهر روش تف

به همان معنای رايج و متداول ميـان مـردم زمـان  منحصر، قصدخداوند از الفاظ قرآن -2. بفهمد

، در هر عصری مصاديق جديد پيدا مى كند؛ مثًال واژه عمد، الفاظ و مفاهيم قرآن -3. نزول نيست

ولى در طول زمـان مصـاديق متعـددی ، به معنای ستون است» ...رفع السماوات بغير عمد«هدر آي
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، ستون فوالدی و تيرهای ستون مانند مثـل نيـروی جاذبـه پيـدا كـرده اسـت، مانند ستون خيمه

محصـور در زنـدان زمـان ، دليل بر عظمت قرآن اسـت كـه، بنابراين كشف مصاديق جديد آيات

  ) 102ص ، 1390، رضايى اصفهانى( .نيست

علوم تجربى قطعى نيست و نظريات و تئوری هـای ، مهمترين دليل اين گروه اين است كه -2

آن متزلزل است و بعد از مدتى تغيير مى كند و صحيح نيست كه قرآن را با علوم متزلـزل و 

نظريه ها تغيير مى كند و مـردم در آيـات قـرآن ، زيرا پس از مدتى، غير قطعى تفسير كنيم

  ) 492ص  2ج ، 1398، ذهبى( .مى كنند شك

  : بررسى دليل دوم

قطعى بودن علوم يكى از شرايط اصلى تفسير علمى عنوان شد؛ لذا اگر ، در بحث بايدها و نبايدها

مشكلى پيش نمى آيد و نمى توان ، به يافته های قطعى مراجعه كند، در تفسير علمى آيات، مفسر

همه ، علومى ظنى است؛ زيرا به طور روشن، ه آن رسيده استتمام آنچه علوم تجربى ب، ادعا كرد

آقای مكارم . نظير نيروی جاذبه زمين، برخى قضايای قطعى و يقينى علوم تجربى را باور داريم، ما

  :شيرازی در پاسخ به اين ايراد مى گويند

به روشنى به اثبات رسيده و از محيط فرضيه ها قدم بـه ، اگر يك مسئله علمى«

ماننـد  -وانين علمى گذرانده و حتى گاهى جنبه ی حسى به خود گرفتـهجهان ق

گردش زمين به دور خود يا به دور آفتاب و وجود زوجيت در گياهـان و تلقـيح در 

و از سويى ديگر آياتى از قرآن هـم صـراحت در ايـن  -عالم نباتات و امثال اينها

ن سرباز زنـيم و از ايـن چرا از تطبيق اين مسائل بر آيات قرآ، مسائل داشته باشد

 .»توافق كه نشانه ی عظمت اين كتـاب آسـمانى اسـت وحشـت داشـته باشـيم

  ) 147ص ، 1349(

صحابه و تابعين در تفسير قرآن چنين روشى نداشتند و اين خود نشان مى دهد كـه همـه  -3

  .در قرآن نيست، علوم
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  : بررسى دليل سوم

است كه مباحث علمى در زمان صحابه و  اين تفسير به اقتضای شرايط زمان است و طبيعى

به هر ، اگر قرار باشد اين اشكال به تفسير علمى گرفته شود .تابعين به اندازه امروز مطرح نبود

  .هم وارد مى شود، كه در قرن های بعد آرام آرام شكل گرفت، تفسيری ديگر، كدام از مكاتب

نظير آنچه عبدالرزاق نوفل ، ی مى شودمنجر به تفسير به رأ، تفسير علمى در بسياری موارد -4

نفـس پروتـون ، آورده است كه» خلقكم من نفس واحده و جعل منها زوجها« در تفسير آيه 

، و همچنين نظير كسانى كه سعى مى كننـد )156ص ، 1392، نوفل( .است و زوج الكترون

مالئكـه را مـثالً منظـور از ، دهنـد به مسائل محسوس ربـط، را حقايق غيبى و ماورای قرآن

به  271ص ، 1382، رضايى اصفهانى( .جان انسان را مى گيرد، ميكروب هايى مى دانند كه

  ) 228نقل از ابوالحجر ص 

  : بررسى دليل چهارم

دچار افراط مـى ، در اصل ايرادی است به مفسرانى كه در طريق اين مكتب تفسيری، اين اشكال

بـا رعايـت تمـام ضـوابط ، اشد؛ زيرا اگر فـردیشوند و نمى تواند ايرادی به روش تفسير علمى ب

بلكه موجب بيان مفهوم آيـه ، نه تنها به دام تفسير به رأی نمى افتد، اقدام به اين كار كند، تفسير

اين اشكال فقط متوجه روش تفسـير علمـى نيسـت و سـاير روش هـای ، مى شود؛ افزون بر آن

در ، از آفت تفسـير بـه رأی، كنندتفسيری هم اگر در چارچوب ضوابط مشخص تفسيری حركت ن

  .امان نخواهند بود

زيرا اعراب ، اصل تحدی قرآن را از اساس باطل مى كند، اثبات ضرورت تفسير علمى قرآن -5

  ) 112ص ، 2001، ابوالحجر( .زمان نزول از درك مسائل علمى عاجز بودند

  : بررسى دليل پنجم

از صدر اسالم كه مـردم پيشـرفت ، ز علمى قرآنزيرا اوًال اعجا، اين دليل شبيه يك مغالطه است

پـا برجاسـت و هنـوز هـم قـرآن ، تا امروز كه مردم در اوج پيشرفت علمى هستند، علمى نداشتند

موجـب بطـالن ، تحدی مى كند؛ ثانيًا اين كه مردم نسبت به واقعيات قطعى علمى جاهل باشـند

از قطعيـات ، آورنـده ی قـرآن، ت كهاعجاز علمى قرآن نمى شود و اين خود دليل اعجاز قرآن اس
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 .مطالـب علمـى قـرآن روشـن تـر مـى شـود، علوم اطالع داشته و هر چه علم پيشرفت مى كند

  ) 279ص ، 1382، رضايى اصفهانى(

  آسيب شناسى و بررسى آفات اين مكتب تفسيری

ح است واض، با توجه به نقش اساسى علوم تجربى در اين مكتب تفسيری و پايدار نبودن اين علوم

  :كه به برخى از آنها اشاره مى شود، كه اين شيوه آفاتى هم در پى دارد

  تكيه زياد بر يافته های علمى و معيار قرار دادن آنها در فهم آيات -1

  بى توجهى به سياق و اسباب النزول -2

  دور شدن از بعد هدايتى و تربيتى قرآن -3

  »تفسير رأی«مبتال شدن به -4

  تحميل نظريات علمى بر قرآن افتادن در دام  -5

  دور شدن از فضای نزول -6

  .اقدام به تفسير قرآن از سوی افرادی كه شرايط يك مفسر واقعى را ندارند -7

سوء استفاده برخى افراد برای اثبات افكار انحرافى و مغرضـانه خـود و زمينـه سـازی  -8

  برای تفسير مادی نظير سر سيد احمد خان هندی

  ر مثبت تفسير علمىامتيازات و آثا

  .آيه قرآن كه به مطالب علمى اشاره دارد 1000فهم بهتر بيش از  -1

  اثبات اعجاز علمى قرآن  -2

  افزايش ايمان مسلمانان و گرايش غير مسلمانان به قرآن -3

  اثبات عدم تعارض دين با علم -4

گفتى هـای ش» ال تحصى عجائبه و ال تبلى غرائبه«كه  )ص( تأكيد اين سخن پيامبر -5

  .آن بى پايان و نوآوری های آن كهنه نمى شود

تشويق مردم به تعلم علوم طبيعى و در نتيجه توجه به عظمت خلقت و نزديكـى بـه خـالق  -6

  ) 102ص ، 1375، گلشنى( .جهان

  پى بردن به عمق بيشتری از حقايق قرآن با پيشرفت علم و دانش -7
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  كتابشناسى

نويسـندگان و ، نش بشری بوجود آمد و نيز به داليلى كه گذشتبه دنبال تحول عظيمى كه در دا

توجه عميقى پيدا كردند و آثار زيادی در اين حـوزه ، انديشمندان اسالمى به روش تفسيری علمى

  .شكل گرفت

زودتـر از كشـورهای ، نخست در مصر آغاز شد و اين بدان سبب بود كه مصـر، اين حركت«

ی علمى غرب آشنا شد؛ دانشمندان مصـری در كتـاب هـا و اسالمى ديگر با تمدن و پيشرفت ها

از جملـه نخسـتين . به تفسير علمى آيات قرآنى و تطبيق آنها با علوم روز پرداختنـد، مقاالت خود

مى توان از عبـدالرحمن كـواكبى نـام بـرد كـه كتـاب طبـايع ، كسانى كه دست به اين كار زدند

از سـوی دانشـگاه االزهـر ، مـيالدی 1930سال همچنين در . نوشت 1318االستبداد را در سال 

مجله ای به نام نور االسالم منتشر مى شد و در هر شماره راجع به صنعت هـايى چـون تركيـب 

فلزات و عكسبرداری و ساختن دوربين های فلكى و ساختن هواپيما و زيردريـايى بـا اسـتناد بـه 

كتـاب ، بعد از اين حركت) 37ص  ،8سال ، 2شماره ، بى تا، جعفری( ».آيات قرآنى بحث مى شد

به معرفى اجمالى آنها مـى ، در ساير كشورهای اسالمى تأليف شد كه، های زيادی با اين رويكرد

مؤلف تنها بخشى از آيات قرآن را كه اشـارات ، كه در برخى از اين آثار، با تذكر اين نكته. پردازيم

كه كليه آيـات ، ؛ اما تفسيری فراگيرتفسير كرده است، با گرايش علمى تخصصى خود، علمى دارد

  .اولين بار بدست طنطاوی تأليف شد، را با اين گرايش تفسير كرده است

جلد بـه اضـافه  25در ، الجواهر فى تفسير القرآن تأليف طنطاوی بن جوهری مصری -1

بيشـتر بـه ، خود راه افراط را پيش گرفته و تفسـير او، كه در اين اثر، يك جلد پيوست

  .ه المعارف علمى شبيه استيك داير

  .با سبكى علمى اجتماعى در چهار جلد، تأليف محمد عبدالمنعم جمال، تفسير الفريد -2

 3 در، )پزشـك و روانشـناس( تأليف محمد احمد اسـكندرانى، كشف االسرار النورانيه -3

  .جلد

پديـده  از رهنمودهای قرآنى مرتبط بـا، كه در آن، تأليف رشيد رشدی، بصائر جغرافيه -4

و .. .نيـروی جاذبـه و، تـأثير كوههـا، های كيهانى گفتگو كرده و درباره شـكل زمـين

  .به شرح و توضيح پرداخته است، مسائل ديگری را كه در قرآن از آنها سخن رفته

  .از پزشكان به نام مصر، نوشته دكتر عبدالعزيز اسماعيل، كتاب های الطب و القرآن -5
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كـه بيشـتر بـه نظريـات كيهـان ، ف سيد هبه الدين شهرستانىتألي، الهيأه و االسالم -6

  .پرداخته است، شناسان و ارتباط آنها با برخى آيات قرآن

كه درخصوص كيهـان ، نويسنده معاصر مصری، نوشته احمد زكى، مع اّهللاٰ فى السماء -7

  .شناسى و رابطه آن با خداشناسى است

به طور مستقل نوشته شده است و البته به طور غير كتاب ها و مقاالت فراوانى ، البته در اين حوزه

در .. .وهبه زحيلى و، مكارم شيرازی، عالمه طباطبايى، مفسرانى چون مرحوم طالقانى، مستقل هم

به بررسـى مـوردی ، و ما به عنوان نمونه. از اين روش بهره گرفته اند، تفسير برخى از آيات قرآن

 .مى پردازيم، هيكى از كتاب های تأليف شده در اين حوز

  نقد و بررسى الجواهر فى تفسير القرآن الكريم

، متولد شد و در مراكز مختلـف قـاهره، ق در مصر.ه 1287در سال ، طنطاوی بن جوهری مصری

نـام . كه تفسير الجواهر از آخرين آثار اوسـت، به تحصيل پرداخت و بالغ بر سى عنوان تأليف دارد

ير القرآن الكريم المشتمل علـى عجائـب بـدائع المكونـات و الجواهر فى تفس«، كامل اين تفسير

  .جلد منتشر شده است 26در ، است كه» غرائب اآليات الباهرات

از بررسى مقدمه تفسير و نيـز اظهـاراتى كـه بـه كـرات  :انگيزه مؤلف از نگارش اين تفسير

ه و بـه قصـد طنطـاوی بـا نيتـى خيرخواهانـ، بر مى آيد كـه، البالی تفسير او مشاهده مى شود

قـرآن متجـاوز از «او معتقد است.اقدام به نگارش اين تفسير كرده است، دلسوزی برای مسلمانان

 آيـه نيسـت 150در حالى كه آيات فقهى قرآن بيشتر از ، آيه در خصوص علوم مختلف دارد 750

، بطـ، و آرزو مى كند افرادی در اين امت پيدا شوند كه در زراعت )3ص  1ج ، 1412، طنطاوی(

و به كرات هشدار  )همان جا( حساب و هندسه و ديگر علوم بر اهل فرنگ برتری پيدا كنند، معدن

مى دهد كه مسلمانان در آيات قرآن بينديشند و به آموختن علوم جديد بپردازند تا بدين وسـيله از 

مقدمـه  و در پايـان )65ص  25ج ، همان( ؛»ذلت و حقارتى كه آنها را فرا گرفته نجات پيدا كنند

شگفتى های هسـتى ، اخالق، مى نويسد در اين تفسير مطالب مورد نياز مسلمانان از قبيل احكام

به آگـاهى يـافتن ، را آورده و علوم ناشناخته و شگفتى های آفرينش را اثبات كرده ام تا مسلمانان

، 1ج ، مانه( .زمين و آسمان تشويق شوند، گياهان، از حقيقت معنای آيات روشن درباره حيوانات

  ) 3ص 
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از نظر او عنايـت ، علم در نظر طنطاوی جايگاه ويژه ای دارد :جايگاه علم در تفسير الجواهر

در ، خداوند به علم طبيعت بيش از توجه او به احكام فقه است و دانش فقه برای بقای امت اسـت

گى دارد آنچـه حيـات بـه آن بسـت، حالى كه علم طبيعت برای معرفت خداوند و حيات امت است

تنهـا بعـد از ، چون حفظ حيات و عبادت خداونـد، مقدم است بر آنچه موجب حفظ حيات مى شود

از نظـر او غفلـت مسـلمانان از ايـن دانـش هـای  )56ص  25ج ، همـان( .وجود حيات معنا دارد

باعث ضايع شدن بخشى از دين شده است و خداوند هم حكومت را از آنها سلب كـرده و ، طبيعى

دسـت ، او با آرزوی بازگشت مجدد عظمـت گذشـته اسـالم )همان جا( .ن بخشيده استبه ديگرا

تحقـق ، از نظـر او )86ص  2ج ، همـان( .يابى دوباره آن را تنها به دست دانش ممكن مى دانـد

ص  1ج ، همان( وعده نصرت الهى و برتری امت اسالم و بقای آن همه و همه در گرو علم است

و اظهاراتى از اين قبيل كـه نشـان مـى دهـد علـم در نظـر  )55ص  25و ج  210ص  2و ج  3

  . طنطاوی از ارزش و اهميت به سزايى برخوردار است

نام آن سوره را ذكـر مـى كنـد و در برخـى ، او در ابتدای هر سوره :روش تفسيری طنطاوی

مختصـر سپس آيات را مى آورد و به طور ، سوره ها به مكى و مدنى بودن و عدد آيات اشاره دارد

البته در اين بخش به اختصار عمل مى كند و به سرعت از كنار آن مى  ؛به بحث لفظى مى پردازد

مجموع ، عمده كار طنطاوی در اين قسمت است كه .گذرد و به تفسير علمى آيات توجه مى نمايد

نظريات علمای شرق و غرب را به آيات ربط مى دهـد و درصـدد اثبـات پيشـتاز بـودن قـرآن در 

او آنقدر در تفسير علمى آيات و تحميل ها و تطبيق های ناروا افراط مى كند . يات علوم استنظر

از قالب يك كتاب تفسيری خارج شده و به يك دايره المعارف علمى بيشتر شـباهت ، كه كتاب او

در : مانند تفسير فخر رازی گفته انـد، درباره اين تفسير: ذهبى در وصف اين كتاب مى گويد. دارد

 .بلكه اين تفسير به اين وصف سزاوارتر است تا تفسـير فخـر رازی، ن همه چيز هست جز تفسيرآ

به نقل از على اكبر بابـايى ، برخى از ويژگى های خاص اين تفسير )517ص  2ج ، 1396، ذهبى(

  :عبارتند از

  در توضيح مطالب علمى، آوردن جدول ها و صورت ها و اشكال مختلفى -1

  يان علوم ظنى و محتمل با علوم قطعى فرق نگذاشتن م -2

  استخراج علوم قرآنى بوسيله حساب جمل -3

  استفاده و استناد به علم طبيعى در همه آيات قرآن -4

  بيان شأن نزول به صورت گزينشى و موافق با مذهب اهل سنت -5
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م امامان معضـو )ع( عدم استفاده از روايات تفسيری و البته موافق با مذهب اهل بيت -6

  در حالى كه روايات تفسيری آن بزرگواران بسيار زياد است

  بى توجهى به سياق در بخش عمده ای از آيات قرآن -7

  استفاده بسيار اندك از روش تفسيری قرآن به قرآن -8

  اشارات نادری به قرائت های مختلف آيات -9

-362صـص  3ج ، 1391، بابـايى( ».استشهاد به اشعار عرب در تفسير برخى آيات -10

  ) با اندكى دخل و تصرف 354

  :بيان نمونه هايى از تفسير طنطاوی

مانند آسمان ، نعمت دهنده نعمت های بزرگ، الرحمن را :در تفسير بسم اّهللاٰ الرحمن الرحيم -1

به نعمت دهنده نعمت های دقيق مانند سياهى ، و زمين و سالمتى و عقل مى داند و الرحيم را

  .ر مى كندتفسي.. .مژه ها و، چشم

مرز و كنايه ای مى دانـد بـرای ، الكوثر را عالوه بر معنای ظاهری آن ،در تفسير سوره كوثر -2

  .و فراخى آن را چيزی جز فنون علم نمى داند، علم

همـان ( .را منبع استخراج علم احضار ارواح مى دانـد آيات مربوط به داستان گاو بنى اسرائيل-3

  ) جا

  :نتيجه گيری

، ا هدف تربيت و هدايت انسان نازل شده اسـت و در راسـتای همـان هـدف تربيتـىقرآن كريم ب

امروز با پيشرفت های علمى و متنـوع . آياتى درباره اسرار طبيعت و جهان خلقت در آن آمده است

مى توان اين دسته آيات را به گونه ديگری تفسير كـرد و فهـم ، شدن ابزارهای درك و فهم بشر

، در پرتو مكتب تفسيری علمى امكان پذير شـده اسـت، اين مهم .دست آوردبهتری از اين آيات ب

مفسر را به بيراهه مى كشاند و از هـدف ، مكتب و روشى كه بى توجهى به بايدها و نبايدهای آن

مـى ، در صورت دقت در اين رويكرد و پذيرش تمـام ضـوابط تفسـيری .اصلى قرآن دور مى كند

از آيات قرآن شـود و در سـايه ايـن روش آثـار و بركـاتى هـم  تواند امروزه راهگشای فهم برخى

  .نصيب مسلمانان شود كه شرح آن گذشت
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