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  مقدمه

. از قرن هفدهم ميالدي با تحول علم فيزيك دگرگوني عميقي در شيوة پژوهش در اسرار طبيعت به وجود آمد
يي در بارة آفرينش جهان طبيعت و تحوالت آن شد كه با آنچه محققان ها ههاي نوين موجب پيدايش نظري شيوه

 حكمت طبيعي به يادگار مانده از فلسفة افالطون، كتابهاي مقدس اديان و شرحهاي آنها و سپس از ها هاز اسطور
يكي از مهمترين تفاوتها . فلسفي فرا گرفته بودند، تفاوت بسيار داشت و به طور كلي از كيهان شناسي و ارسطو

يين و پيش بيني رويدادها بر اساس قوانين عيني و در شيوة به دست آوردن اطالعات، طبقه بندي آنها و امكان تب
اند و با تكيه بر روش  به نظر دانشمندان اين قوانين به زبان رياضي نوشته شده. استثنا ناپذير حاكم بر طبيعت بود

بعالوه، در روش جديد تحقيق در علوم طبيعي، وثاقت سخنان كساني كه نظر آنان . اند تجربي قابل رد و اثبات
هاي ديني حجيت داشت، در علوم تجربي مورد ترديد قرار گرفت و در بهترين حالت يكي از دانشهاي  نهدر زمي

. متعلق به روزگار آنان تلقي شد كه در پرتو تجربه ممكن بود پاره اي از آنها قبول و پارة ديگر مردود تلقي شود
و مقايسة آن با آنچه در قرآن و سنت آمده  در علوم جديد در باره طبيعت يا كيهان شناسي ها هشرح و تبيين نظري

هاي علمي ناظر به  سوال اصلي اين تحقيق آن است كه با فرض وجود گزاره. قلمرو اصلي مطالعة حاضر نيست
 ها ه؟ ديگر آن كه ظهور داداند هپيدايش جهان طبيعت در قرآن، مفسران دوره قديم چگونه اين آيات را تفسير كرد

به دست آمده، چه تاثيري بر نظر  هاي جديدي كه در سايه روشهاي نوين تحقيق در علوم تجربي و نظريه
گيرد،  صورت مي مفسران قرآن در دورة جديد داشته است؟ طبيعي است در اين تحقيق كه با رويكردي تاريخي

هاي موجود در طبيعت مانند آسمان، زمين، كوهها، درياها و  توان به همه پديدهبراي پاسخ به اين دو سوال نمي 
از اين رو، بحث از دو سو محدود شده است؛ يكي آن كه قلمرو . كيفيت آفرينش حيوانات و انسان پرداخت

ران تحقيق به آفرينش جهان به طور كلي و كيفيت خلق آسمان و زمين محدود شده و ديگر اين كه از ميان مفس
  . اند شود، چهار مفسر انتخاب شده قرآن با در نظر گرفتن مالك يا مالكهايي، كه در جاي خود بيان مي

ابتدا در فصل اول پس از اشاره اي كوتاه به چگونگي پيدايش سنت تفسير قرآن در فرهنگ و تمدن 
در تفسير به طور خاص، و به طور اخص به  اسالمي به طور كلي، به چگونگي پيدايش رويكردهاي علمي

در اين بخش، . ، به عنوان الگوي روشي اين مطالعه، پرداخته شده استمعرفي روش تفسير در نگاه مكتب ادبي
شناس مصري، در  ، قرآن)1966متوفي ( براي معرفي الگوي تحقيق، بيشتر تكيه بر مطالبي بوده كه امين الخولي



 مقدمه كتاب آفرينش در قرآن، نويسنده سعيد عدالت نژاد
 

 آثار برتر   WWW.ATHAREBARTAR.COM 

در همين فصل با توجه به مالكهايي، . چاپ قاهره آورده است المعارف االسالميهة دائر "تكمله -التفسير"مدخل 
و  و محمد بن عمر فخر الدين رازي يعني محمد بن جرير طبري) پيش از دوره مدرن(دو مفسر از عالم قديم 

انتخاب و به طور  بن جوهري مصري و سيد محمد حسين طباطبائي دو مفسر از عالم جديد، يعني طنطاوي
  . اند كوتاه معرفي شده

و كيفيت فصل دوم ويژه اثبات اين فرض است كه در قرآن آياتي ناظر به چگونگي پيدايش جهان هستي 
در اين فصل، عالوه بر قرآن به عنوان منبع اصلي، قديم ترين نقل قولها در بارة . خلق آسمان و زمين وجود دارد

 آيات مذكور با رويكردي تاريخي. اند اهميت فوق العاده اي پيدا كرده ها هچگونگي و ترتيب نزول آيات و سور
منطق و . اند ي، با فرض امكان نسبي تحقق چنين امري، دسته بندي و بررسي شدهو بدون اتكا بر هيچ تفسير

هاي سوم،  سير تاريخي بدست آمده در ترتيب اين آيات، مطابق الگويي كه در فصل اول معرفي شده، در فصل
در همه كتاب و بويژه در اين فصل . چهارم و ششم در رجوع به آراي مفسران قديم و جديد حفظ شده است

  . ام  هترجمه خودم از آيات قرآن را آورد

در فصل سوم با حفظ ترتيب تاريخي نزول آيات مربوط به آفرينش هستي و كيفيت خلق آسمان و زمين، 
او در تفسير و مطالب فخر الدين  با توجه به رويكرد روائي جامع البيان عن تأويل آي القرآنمطالب طبري در 

او در بارة آيات مذكور در اختيار خواننده  با توجه به رويكرد عقلگرايانة التفسير الكبيريا  مفاتيح الغيبرازي در 
است و به ) مفاتيح الغيب( التفسير الكبيرو  جامع البيانهاي  منبع اصلي در اين فصل، تفسير. گيرد قرار مي

  .  شود مناسبت بحثها به پاره اي از تحقيقاتي كه در باره موضوع بحث انجام شده، اشاره مي

مطالب مفسران جديد در ذيل آيات مربوط به آفرينش و ميزان تاثر آنها از علوم جديد در فصل چهارم 
الميزان في تفسير  جوهري طنطاوي و القرآنواهر في تفسير الجمنبع اصلي در اين فصل . بررسي شده است

علمي نيست، براي  هاي كيهان شناسي اما از آنجا كه موضوع اصلي بحث آشنايي با نظريه. است طباطبائي القرآن 
  . به معرفي چند منبع به زبان فارسي در پانويسها بسنده شده است ها هاطالع خواننده از اين نظري
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فصل پنجم، حاوي بررسي اجمالي در بارة تصويري از آفرينش در فرهنگ و در خاطرة مردم پيش از 
در  و اسطوره شناسان باستان شناساندر اين فصل، با تاكيد بر پاره اي از تحقيقات جديد . ظهور اسالم است

  . كه تفاوت دو تصوير از آفرينش قبل و بعد از ظهور اسالم را نشان دهم ام  هصدد آن برآمد

تاثير  تون مقدسدر شيوة مواجهه ما با م هاي جديد در علوم تجربي در فصل ششم، با اين فرض كه داده
قرآن و اتكا بر اين روش، تفسيري كم و بيش  با معرفي كوتاه روش تفسير هرمنيوتيكي ام  هگذاشته است، كوشيد

به تفسيري كه بر فرض قبول آن، مسلمان معتقد و مومن . متفاوت و مرتبط با زمانه ما از آيات آفرينش ارائه كنم
داوري در موفقيت و كارآمدي اين تفسير . هاي جديد علوم حل كند هاي ذهني خود را با داده قرآن بتواند تناقض

در پايان، نتيجة تاثير علوم جديد بر تفسير مفسران از قرآن و نتايج . گذارم پيشنهادي را بر عهدة خواننده مي
. قرآن به اختصار بيان شده است ش تفسير هرمنيوتيكيبررسي هرمنيوتيكي اين تفسيرها و نيز نتائج پذيرفتن رو

نتيجة مقايسه آن است كه مفسران دورة قديم و جديد كم و بيش مطابق دانش و چارچوب فكري روزگار 
همه فصلها براي رعايت عدالت در . اند يا كالمي درصدد تفسير متن قرآن برآمده خويش و با رويكردي اعتقادي

ي همه مفسران و محققان گذشته و حال نام آنان را بدون ذكر القابو حفظ معيارهاي علمي كتاب با احترام به 
        .ام  هچون عالمه، امام، آيه اهللا، دكتر و امثال آن ياد كرد
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