بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
نكاتی پیرامون تفسیر قرآن كریم
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یكم .قرآن مجید  ،مظهر رحمت مطلق خدای رحمان است ؛ ﴿ الررّحمن ٭ عَلّرم القرران ﴾ ؛ 2لریكن
بهره مندان از آن فقط پرهیزگاران اند ؛ ﴿ هُدیً للمتّقین ﴾  3.همان طور كه رسرو اكرر ( صرلی
اهلل علیه و آله و سلم ) مظهر اسم اعظم خدا می باشد  ،لذا رحمتِ جهان شمو خداست  ﴿ :و مرا
أرْسَلْناك إلّا رحمةً للعالمین ﴾  4؛ ولی بهره وران از آن انسانِ كامل  ،خصوص مؤمنان اند ؛ ﴿ لقد
مَنَّ اهلل علی المؤمنین. ﴾ ...
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دو  .قرآن كریم  ،ضرورت وحی را برای جامعهٴ انسانی اعال می دارد و از سوی دیگر  ،خود را
خاتم وحی آسمانی می داند ؛ بنابراین  ،باید از گزند هرگونه رخدادی كه مایهٴ زوا یا نقصان یرا
نسیان یا عیب او گردد  ،محفوظ بماند ؛ ﴿ ال یأتیه الباطل من بین یَدَیْه و ال مِن خلْفِره ﴾  6؛ ﴿ اِنّرا
نحن نزّلنا الذكر و إنّا له لحافظون ﴾ .
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سو  .روش منتخب تفسیر قرآن مجید این است كه چون این كتاب الهی  ،نور و « تِبیان كل شر
ء » می باشد و « قو فصل » خداست  ،پر

ابهرا و تیرگری در حرریم او راه نردارد و فاهمرهٴ

مصون از غبار وَهْم و باصرهٴ محفوظ از عور و حو وعمی  ،توانِ اداركِ صحیح او را دارد.
چون قرآن كریم همتای عترت طاهرین ( علیهم السال ) است  ،تبیین مراد آن با سنّت معصومین (
علیهم السال ) در تقیید اطالق  ،تخصیص عمو و ...خواهد بود و چون اعتبار روایرت  ،خرواه برا
معارض و خواه بی معارض  ،مشروط به عد تباین با مضمون قرآن مجید است  ،باید اوّالً اصو
 1ر حضرت استاد  ،این مقاله را جهت ارائه به كنگرهٴ خوارزمی تدوین نموده اند.
 2ر سورهٴ الرحمن  ،آیات  1ر .2
 3ر سورهٴ بقره  ،آیهٴ .2
 4ر سورهٴ انبیاء  ،آیهٴ 107
 5ر سورهٴ آ عمران  ،آیهٴ .164
 6ر سورهٴ فصّلت  ،آیهٴ .42
 7ر سورهٴ حجر  ،آیهٴ .9

كلّی قرآن روشن شود .ثانیاً خطوط جامع روایت واضح گردد .ثالثاً مفادِ واضحِ حدیث  ،برر اصرل
كلّی قرآن عَرْضه شود  ،رابعاً بعد از احراز عد تباین روایت با قرآن  ،تعیین حدودِ مضمون قرآن
با مفاد حدیث مشروح گردد و ناهماهنگی ثقلین تأمین شده و برای اعتقاد یا عمل حجت باشد.
چهار  .عقل مُبرهِن و مُنزّهِ از شائبهٴ وَهْم و سرائقهٴ خیرا و مبررّای از صربههٴ قیراس  ،مخاطربِ
صالحی برای دریافت معارف قرآنی است ؛ زیرا مبانی بَیِّن یا مُبَیِّنِ عقلی  ،شراهد لبّریِ متّصرل یرا
منفصل برای وصو به مقصود وحی الهی است .همان طوری كه تفسیر قرآن بره رأی  ،ناصرواب
می باشد و تفسیر سنّت معصومین ( علیهم السال ) هم به رأی باطل اسرت  ،تفسریر عقرل كره از
منابع غنیّ و قوی دینی است  ،به رأی  ،صائب نخواهد بود.
هرگز نمی توان به بهانهٴ بطالن قیاسِ اصولی و فقهی كه همان تمثیل منطقی است  ،برهران عقلری
را كه هم از لحاظ مادّه  ،قطعی و هم از جهت صورت یقینی مری باشرد  ،از اعتبرار سراقط كررد.
غرض آنكه عقل را به استحسان و مانند آن تعبیر نمودن  ،نروعی تفسریر بره رأی دربرارهٴ عقرل
برهانی است كه چونان تفسیر به رأیهای دیگر باطل می باشد.
پنجم .چون قرآن  ،كال خداست و خداوند سبحان با سه راه با بشر سخن مری گویرد  :یرا بردون
واسطه یا از ورای حجاب یا با فرستادن پیك  ﴿ :و ما كان لبشرر أن یكلّمره اهلل اِلّرا وحیراً أو مرن
وراء حجاب أو یرسل رسوالً فیوحی بإذنه ما یشاء إنّه علیّ حكیم ﴾  8 ،مستحقّان سخن الهری نیرز
سه گروه اند ؛ لذا تفسیر قرآن كریم نیز سه چهررهٴ طرولی دارد ؛ یعنری غیرر از مفراهیم ظراهری
عبارات  ،اشارت  ،لطایف و حقایقی دارد كه خرواص و اولیراء و انبیراء از آن بهرره منرد بروده و
هستند.
چون خاصیّت طولی بودن هر سلسله ای این است كه كامِل  ،واجد نراقص اسرت  ،لرذا مسرتمعانِ
بدون واسطه  ،از آنچه دیگران از وراء حجاب یا با آمدن پیكِ غیب با خبر می شوند  ،آگاه اند ؛
گرچه محجوبان یا گیرندگان از پیكِ وحی  ،از آنچه مخاطبان بدون واسط می یابند  ،جز رقیقرهٴ
آن  ،ناآگاه اند.
 8ر سورهٴ شوری  ،آیهٴ .51

ششم .خداوند سبحان كه معلّم قرآن است  ،معارف آن را مایه های حیاتِ جامعهٴ انسرانی معرّفری
كرد ؛ ﴿ یا ایّها الذین امنوا استجیبوا هلل و للرسو إذا دعاكم لما یحییكم و اعلموا أنّ اهلل یحو بین
المرء و قلبه و أنّه إلیه تحشرون ﴾  9و چیزی كه سبب حیات دیگران است  ،حتماً خود نیرز زنرده
می باشد  ،مگر آنكه سبب قابلی و مُعِد باشد ؛ مانند آب برای گیاه ؛ وگرنه سبب فاعلی و مُفیض
 ،نظیر قرآن برای انسان قطعاً خود حیّ است تا احیاء دیگران را به عهده گیرد.
چون احیاء حقیقیْ مخصوص متكلّم است  ،پ

احیاء كال او  ،از باب مظهریّت برای اسرم محیری

خواهد بود و مظهریّت احیاء  ،مسبوق به مظهریّت حَیّ قیو می باشد ؛ بنابراین  ،معارف قرآنری ،
اعم از مفاهیم حصولی و معقو آن و معارف حضوری و مشهودی  ،با حفر مرتبرهٴ خراص هرر
كدا  ،حقیقتاً زنده و زنده كننده اند.
هفتم .مهمّ ترین شرط ادراك صحیح معانی قرآن  ،مبسوس شدن كوه هروا و منبّرث شردن هروس
است ؛ ﴿ لو أنزلنا هذا القران علی جبل لرأیته خاشعاً متصدّعاً من خشیة اهلل ﴾ ...؛  10چرون خداونرد
گرچه به طور عا در صحنهٴ آفرینش تجلّی نمرود  « :الحمرد هلل المتجلّر لخلقره بخلقره، 11 » ...
لیكن به طور ویژه در قرآن مجید جلوه كرد  « :فتجلّی لهم ف كتابه مرن غیرر أن یكونروا رأوه »
.
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اگر رأی قیاسْ آلود و قلب غبارْ اندود بدون تطهیر دَرَن و تهذیب درون  ،خواست از معالی قرآن
طرفی ببندد  ،هاتف غیبْ هماره می گوید  ﴿ :ال یمسُّره إالّ المطهّررون ﴾ ؛  13چنران كره مطهّررین
راستین را نیز در آیهٴ تطهیر در كما وضوح بیان فرمود  ﴿ :إنّما یرید اهلل لیذهب عرنكم الررّج
أهل البیت ویُطهّركم تطهیراً ﴾ .
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پروردگارا ! توفیق فراگیری معارف قرآن و عترت طاهرین ( علیهم السال ) را به جامعه انسرانی
عطا فرما و سعادت ایمان و عمل صالح را به مشتاقان ثقلین عنایت نما « .و آخر دعوانا أن الحمرد
هلل ربّ العالمین » .

