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 چکیده

های قطعی علوم تجربی برای فهم تفسیر علمی قرآن به عنوان یک روش در تفسیر مطرح است که در طی آن مفسّر از یافته

شاود  از  از آنجایی که این روش سبب فهم مدلول آیات و اثباات اعجااز علمای قارآن مای      گیرد.بهتر عبارات قرآنی بهره می

 گیرد.روش تفسیر علمی در چهار فصل مورد بررسی قرار می نامهانیپای نزد مفسران برخورد است. در این اژهیواهمیت 

در فصل دوّم به ساه دیادگاه کلای     است.ی و... آمده شناسمفهومدر فصل اوّل کلیاتی از موضوع بحث نظیر مقدمه  پیشینه  

در ضمن ارائه دیادگاه موافاق  باه تبیاین     و )موافق  مخالف و تفصیل( در تفسیر علمی و ذکر دالئل آنان پرداخته شده است. 

های از: توجه قرآن به علم  تأثیر فرهنگ و علوم ملت اندعبارتی تفسیری پرداخته شده است که عوامل رویکرد به این شیوه

هاا  دیادگاه تفصایل را    ازه مسلمان  حسّ دفاع از حقایق دینی  إحیاء تفکّر دینی در عصر رنسانس و ... از میان این دیادگاه ت

توان به عنوان دیدگاه صحیح در تفسیر علمی انتخاب کرد. در این دیدگاه قرآن اصل و محور قرار داده شده و علوم فرع بر می

های علوم بر قرآن باا اساتخدام علاوم در فهام     علوم قطعی و غیرقطعی و بین تحمیل نظریه قائلین این دیدگاه بین آن هستند.

هاای قطعای و   اند. در فصل سوم با عنوان اقسام تفسیر علمای  از تفسایر علمای بار اسااه داده     قرآن و ... تفصیل قائل شده

 ی در دو حوزه علوم تجربی و علوم انسانی سخن به میان رفته است.رقطعیغ

ی )چگاونگی آفارینج جهاان هساتی      شناسا هاان یکی علوم تجربی از مباحث در این نوشتار سعی شده است که در حوزه

ی )زوجیت عمومی  لقاح ابرهاا و ...( و علاوم   شناسستیزی عمومی و ...(  حرکت وضعی و انتقالی زمین و خورشید  جاذبه

های قطعای و ننّای باه توضایح و     ود که مفسران بر اساه دادهپزشکی )اسرار خلقت انسان  بهداشت و ...( مصادیقی ذکر ش

ی و ... مطارح  شناسا روانی علوم انسانی نیز مصادیقی از مباحث اقتصادی  تربیت  همچنین در حوزه اند.ها پرداختهتفسیر آن

 های رایج  مشهود است. ها نسبت به سایر مکاتب و نظامشده که کارآمدی و برتری آن

ن نوشتار  بیان شده است که اثبات اعجاز علمی قرآن  روشن شدن مدلول آیات و ... از آثار مثبت و تحمیل در فصل آخر ای

 روند.و تفسیر به رأی و ... از آثار منفی تفسیر علمی به شمار می رمجازیغهای علوم بر قرآن و منجر شدن به تأویل

 روش  تفسیر  علم  تفسیر علمیها: کلید واژه
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