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  وبسایت علوم قرآنی الفرقان

  : مقالهشناسنامه 

  عقیقیانسید محمد  :پدیدآورنده  -  روش تفسیري فقیه قرآنی :عنوان 

  رونیکی الفرقانتانتشارات الک :نشر   -  1391 :سال انتشار 

  0811 -8290470× 09308118410 :شماره تماس 

سـال  2و طلبه هستم و حدود 1374اینجانب سید محمد احسان عقیقیان هستم متولد :شرح حال 

و از همـان اوائـل   . هسـتم   صادقی تهرانـی  دکتر آیت اهللا العظمیحضرت ست که از مقلدین ا

حـوزه و   – جلـد 2حریم مـاه در  : شروع کردم به تحقیق در مبانی قرآنی که حاصل آن کتابهاي 

 – حکومـت صـالحان   – جلـد 2رساله بلـوغ در   – بیست رساله -خلود گناهکاران – قرآن

... و  فقه یا عـرف  –جلد 2ازدواج آسان در –ب و پوشش حجا – سیري در زندگی عایشه

که شاگردان بزرگ فقیه قرآنی می باشند رسیده  حضرت آقاي کاظم ندائیاست که اکثراً به تأیید 

سایت علوم قرآنی  وبدر ضمن سایتی افتتاح کردم به اسم . است و ایشان مرا کامالً می شناسند 

  .آنی و فقیه قرآنی می پردازم که در آن جا به تبلیغ فقه قر الفرقان

  51پالك –کوچه شهید کوروندي  –خیابان رکنی  –خیابان میرزاده عشقی  –همدان  :آدرس 

تفسیر ، صادقی تهرانی ، قرآن ، تفسیر قرآن به قـرآن ، جایگـاه روایـات در تفسـیر      :کلید واژه ها 

  قرآن به قرآن

 :ارتباط با ما 
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ehsan.aghighi@yahoo.com 

  

  

  

  

  



   2                                                              روش تفسیري فقیه قرآنی  

 بِاللَِّه َحسيبا  َن َأَحدًا ِإالَّ اللََّه َو َكفىالَّذيَن يـُبَـلُِّغوَن ِرساالِت اللَِّه َو َيْخَشْونَُه َو ال َيْخَشوْ 

forqan.mihanblog.com-www.al  

  وبسایت علوم قرآنی الفرقان

ع��ه ا�سالم  ع�ی  ا��را��و���ن��رت 
 :  

به زودي بر شما بعد از من کسانی می آیند که  قرآن را دور می افکنند و حافظانش آن را به 

و حامالن قرآن ، آن را وا سپارند و مردم نیز از قرآن جز خطش نمی شناسند  فراموشی  می

گذاشته و رها می کنند ، حافظان قرآن هم آن را فراموش می کنند پس در آن روز قرآن و 

پیروان قرآن از میان مردم رانده و مهجور می گردند و هردو غریبانه در یک راه ناشـناخته  

  365،ص74بحاراالنوار،ج -147نهج البالغه ، خطبه....... . یان مردم ندارندسرگردانند و پناهگاهی در م

سالم اهللا ع��ھار��ر ��ید ا�قالب ، آ�� اهللا ا����ی ����ی 
 :  

  :اینجانب از روي جد ، نه تعارف معمولی می گویم 

د اسالم و شما اي فرزندانِ برومن. از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسف دارم 

. ، حوزه ها و دانشگاه ها را از توجه به شئوونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنیـد  

مبـادا  . تدریس قرآن در هر رشته اي از آن را محطّ نظر و مقصـد اعـالي خـود قـرار دهیـد      

خداي ناخواسته در آخر عمر که ضعف پیري بـر شـما هجـوم کـرد از کـرده هـا پشـیمان و        

  2وصیت نامه رهبر کبیرانقالب قدس سره ، صفحه. م جوانی بخورید ، همچون نویسنده تأسف بر ایا

  : �دس �ره ا��ر�فآ�� اهللا ��مد���ن �با�با�ی  ��رت ���وم

علوم حوزوي به گونه اي تنظیم شده اند که به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارد ، به طوري که 

ف ، نحو،بیان،لغت،حدیث،رجال،درایه،فقـه و  شخص متعلّم می تواند تمام این علوم را از صر

اصول فراگرفته به آخر برسد و آنگاه متخصص در آن ها بشود و ماهر شده در آنها اجتهـاد  

در حقیقت براي قرآن چیزي جزء ! کند ولی اساساً قرآن نخواند و جلدش را هم دست نزند 
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حفظشان کند چیـزي   تالوت کردنش براي کسب ثواب و یا بازوبندي که از حوادث روزگار

  117،ص10جلدي،ج40المیزان، -450،ص5جلدي،ج20تفسیر المیزان ،. نمانده اگر اهل عبرتی ، عبرت بگیر 

  : �دس اهللا ��س ا����ه ���ع عا��قدر و ���ه ��آ�ی ��رت آ�� اهللا ا����ی صاد�ی ���ا�ی

ترین و واالترین وحی به هرحال این تهمت ظنّی الدالله بودن قرآن ، خود اهانتی قطعی به باال

گویاي الهی است که به هیچ کتاب دیگري چنان نسبت وقیحانه اي داده نشده است در حالی 

که با سختی فراوان سعی می کنند متن هاي ثقیل بشري را که حتی بی فائده و یا کـم فائـده   

گویند هست موشکافی کنند ،  نکاتش را دریافت نمایند، اما به قرآن مظلوم که می رسند می 

اگر قرآن از داللت قطعی اش سـقوط کنـد ، خـود سـقوط     ...... این کتاب قابل فهم ما نیست 

تمام کتاب هاي وحیانی است ، زیرا قرآن برحسب تصریحاتی نسبت به همه آنهـا مهـیمن و   

نگهبان است روي این اصل چنان نسبتی به قرآن که میان دشمنان اسالم و دوستانی نا آگـاه  

نقدي بر دیـن پژوهـی فلسـفه معاصـر،مبحث ظنـی الداللـه        .شرایع ربانی را واژگون می کند  شهرت یافته کل

  بودن قرآن
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  : فی القرآن الکریم  الحکیم قال هللا تعالی
ْ ِعباِد الَّذيَن يَْستَِمُعونَ  هللاَّ َوأولئَك  داُهمُ الّذيَن هَ  الَْقْوَل َفيَتَِّبُعوَن أْحَسنَُه أولِئكَ  َفبَرشِّ

    ُهْم أولُوالْباُب 

  

النبین و  الصلوة والسالم على خاتم العالمین و افضل الحمدللَّه رب

الخلق اجمعین محمد و آله الطاهرین المعصومین المکرمین  افضل

   والسالم علینا و على عباداللَّه الصالحین و رحمۀاللَّه و برکاته

  

  مقدمه
  

. روش هاى تفسیر قرآن کریم، روش تفسیرى قرآن به قرآن است یکى از پرسابقه ترین

در مـورد کـم تـر     . این روش تفسیر، یکى از اقسام روش نقلى تفسیر به شمار مى آیـد 

همه مفسران و صاحب نظـران،  .  روش تفسیرى همچون این روش اتفاق نظر وجود دارد

آن استفاده کرده، و برخـى   جز تعداد اندکى، این روش را پسندیده، در بسیارى موارد از

اهمیت این روش هنگامى روشن مى شـود کـه    . آن را بهترین روش تفسیر دانسته اند

بدانیم تفسیر موضوعى قرآن بدون استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن ممکن نیست 

و در تفسیر ترتیبى نیز مفسر نمى تواند از این روش بى نیـاز باشـد و اگـر آن را کنـار     

، در حقیقت از قراین نقلى موجود در آیات دیگر صـرف نظـر کـرده اسـت و در     بگذارد

از این رو، الزم است که مفسر قرآن این روش را  . نتیجه، به دام تفسیر به رأى مى افتد

   . به خوبى بشناسد و با تمرین و ممارست در آن مهارت یابد

بع روایى ومتون تفسـیرى  ، از جمله روشهایى است که درمنا روش تفسیر قرآن به قرآن

، ولى در قرن چهارده بود که این شیوه با ضوابط  ـ هرچند به اجمال ـ قابل ردیابى است 

 عالمه طباطبایىو تفصیل بیش ترى مورد توجه قرآن پژوهان قرارگرفت و کسانى چون 

معتقد شدند که اساساً تفسیر بایسته و  عالمه آیت اهللا العظمی دکتر صادقی تهرانیو 

از بـزرگ   دکتر صادقی تهرانـی عالمه  .یح، تنها همین شیوه تفسیرى است و بـس صح

او .  تاریخ اسالم و از جمله افتخارات شیعه بـه شـمار مـى آیـد     و فقهاء ترین مفسران
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  .است داشته بیداري قرآنیبیشترین تأثیر را در 

سـیر  با گذشـت سـالها و تـدوین تفا   ) الفرقان( آیت اهللا العظمی صادقیاثر تفسیرى 

جدید هنوز قرب و منزلت و ارزش خود را حفظ کرده است و یکى از شاهکارهاى حوزه 

  . شیعه شناخته مى شود

ضـرورت توجـه بـه     صلی اهللا علیه والـه  همزمان با نزول نخستین آیات قرآن، در عصر پیامبر

ژرفاي مفاهیم وحی مطرح گردید و اهمیت دستیابی به پیامهاي متراکم و به هم پیوسته 

نخستین مفسري بود که پـرده   صلی اهللا علیه واله شخص پیامبر . رآن، مورد توجه قرار گرفتق

هـاي تبیـین مـراد الهـی      از پیامهاي نهفته کالم الهی برداشت و از سیر تفسیر و شـیوه 

این سـخن  .  یره عملی خود نیز به نمایش گذاشتسخن گفت و این مهم را در قالب س

   -القــرآن يصــّدق بعضــه بعضــا « : نقــل شــده اســت والــه صــلی اهللا علیــهاز رســول اکــرم 

مطمئن باشید راه آزاد در شناخت  1»  کند هربخش از قرآن بخش دیگرش را تصدیق می

   .گونه تحمیلى و رها از هر قید و بندى در اصالت قرآنى است  دین بدون هیچ

ئى، ى نظـرات علمـا   این جرأت غلط است کـه بـه مالحظـه    بدترین سفاهت و کجروىو 

سـلیقگى مـتهم    نظران راستین را به کژى و کج  برخالف کتاب خدا نظر دهى و صاحب 

  .سازى 

  

این مقاله به طور مفصل به روش تفسیري فقیه قرآنـی و همچنـین مـردود بـودن ظنـی      

له بودن قرآن پرداخته است و متأسفانه فرصت نشد مباحثی از جملـه محکمـات و   الدال

نی بپردازد که البته دوستان حتما این مباحث را مطرح می متشابهات یا پویایی فقه قرآ

ین است راه آزاد در شناخت دین تـا ببینـیم علمـاي آزاد انـدیش بـا آن      ا. می کنند 

  ... .چگونه برخورد می کنند 

  

  امراً ذلک بعد یحدثُ اللَّه لَعلَالتَدري 

الم والسالحینعلی عباداهللا الص  

  محمد احسان عقیقیانسید : خادم القرآن 

  10/9/1391 – محرم
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  }برگرفته از سایت معظم له {  تفسیر الفرقان

  و السنة تفسري الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن :تفسیر  لنام کام

  آیت اهللا العظمی دکتر محمد صادقى تهرانىفقیه و مرجع قرآنی  : تالیف

شـامل دوره  .  می باشد»  و السـنة لقرآنالفرقان في تفسير القرآن بـا «نام کامل این تفسیر، 

کامل تفسیر قرآن کریم است که از آغاز تا انتهاى قرآن به تفسیر آیه بـه آیـه آن پرداختـه    

مفسر در آغاز، چنانکه مفسر، خود مى گوید این تفسیر را از چند جزء آخر قرآن شروع .  است

این تفسیر  . تا انتها ادامه داده است نموده، و در ادامه، از ابتداى قرآن اقدام به تفسیر کرده و

، چـه   هم از نظر محتوا و هم از جهت سبک ، یکى از تفاسیر بدیع امامیه به شمار مـى آیـد  

بر خالف بیشتر تفاسـیر کـه غالـب محتـواى آنهـا تکـرار حرفهـاى         -این که از نظر محتوا

م قـرآن و  داراى مطالب و نکـات تـازه اى اسـت کـه خواننـده را در فهـ       -گذشتگان است 

از نظر سـبک و شـیوه    . استدالل به آن، در فضاى جدیدى از مفاهیم و معانى قرار مى دهد

که تفاسیر موجود، کم تر از آن  بل توجه و تأملی در آن وجود داردتفسیرى نیز، ویژگیهاي قا

  . برخوردارند

  سبک تفسیر

آن و تفسـیر قـرآن بـا    عنوان تفسیر چنین مى نماید که مفسر از دو سبک تفسیر قرآن با قر

اما در مقدمه تفسیر اظهار مى دارد که بایسته ترین روش تفسـیرى  . سنّت ، سود برده است 

نادرسـت   ،همـه شـیوه هـاى تفسـیرى    « : وى مى نویسد. ، شیوه تفسیر قرآن با قرآن است 

و امامان  هصلی اهللا علیه والجز شیوه تفسیر قرآن با قرآن و این همان شیوه تفسیرى پیامبر . است 

بر مفسران الزم است که این روش تفسیرى را از معلمان معصوم فرا گیرند و . است  علیه السالم

روشـهاى تفسـیرى، از   « : ایشان در مجالى دیگر مى نویسد  .»در تفسیر آیات به کار بندند

  .» ىرآن هستند و یا تفسیر قرآن با رأدو حالت بیرون نیستند؛ یا تفسیر قرآن با ق

  

  خص هاى ویژه تفسیرشا

  شیوه نگارش  -1

صادقی تهرانی، با بهره گیرى از صـناعت تضـمین ، سـجع و بـا اسـتفاده       العظمی آیت اهللا

گسترده از مصدرهاى صناعى، شیوه جدیدى را در پیش گرفته اند کـه در تفاسـیر موجـود،    

بـارات و  این سبک نـو و ناآشـنا، در آغـاز، خواننـده را در فهـم ع      . مانند آن دیده نمى شود

مقصود مفسر، دچار مشکل مى کند و به نظر مى رسد نوعى تکلّف و تصنّع در تعبیر و بیـان  

صورت گرفته است؛ ولى پس از مدتى که ذهن بـا سـبک نوشـتارى مؤلـف انـس گرفـت،       

ظرافتها و دقتهایى که مفسر در انتخاب و به کارگیرى واژه ها و تعبیرات مـورد توجـه قـرار    
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  . ى شود و خواننده را در فهم معانى و مقاصد، یارى مى دهندداده است، پدیدار م

  بهره گیرى از ظرفیت مفهومى واژه ها -2

نخستین چیـزى  .  از ویژگیهاى دیگر این تفسیر، بهره گیرى از ظرفیت مفهومى واژه هاست

که مفسر در تفسیر یک آیه بدان توجه نشان مى دهد حدود و گستردگى مفهـومى کلمـات   

آن است که مفاهیم واژه هـا را بـدون هـر گونـه محـدودیتى و بـا همـان         سعى او بر. است

گستردگى طبیعى که در خود کلمه و با توجه به موقعیت کاربردى آن در آیه وجود دارد، بـه  

عنوان پایه و سرآغاز تفسیر قرار دهد، و تا اندازه اى که توانایى ذهنى و فکرى مفسر اجـازه  

شناخت مصداقها و واقعیتهاى قابل انطباق در آن بپردازد  مى دهد، به گستردن مفهوم آیه و

و هر گونه محدود سازى را تا آن جا که از خود آیه، در پرتو تفسیر آیات دیگر، پدید نیامـده  

  .باشد به کنار گذارد

  به کار بردن واژه هاى مشترك در چند معنا -3

و اراده مفاهیم متقابـل   ویژگى دیگر این تفسیر، حمل واژه هاى مشترك قرآنى، بر چند معنا

تفاسیر دیگر، بطور معمول، در زمینه واژه هاى مشترك، یکى از معـانى را  . از یک واژه است

انتخاب کرده و بقیه را نادیده مى گیرند؛ ولى سبک الفرقان، جز این است؛ هر جا کلمـه اى  

کـاربردى آن   از نظر لغوى چند معناى گونه گون داشته باشد و با دستورهاى ادبى و جایگاه

در آیه سازگار باشد، آن واژه را بر همه آن معانى، حمل مى کند و همه آنهـا را جـزء تفسـیر    

  .آیه مى داند و در عرض هم مى پذیرد

اگر آیه اى معانى چندى را برتابد، که همه آنهـا صـحیح باشـد و ناسـازى بـین       «: مى نویسد

چنانکه در شیوه ما در این تفسـیر دیـده    آنها نباشد، اشکال ندارد که همه آنها مقصود باشد،

   2.»دمى شو

  درنگ در تعبیرها و دقت در واژه ها -4

. صادقی تهرانی، نسبت به شکل تعبیر و کاربرد کلمات، بسیار حساس است العظمی آیت اهللا

مـل در واژه هـا و کیفیـت کـاربرد آن در آیـه      گفت، نقطه آغاز تفسیر هر آیه، تأشاید بتوان 

این راه در کشف زوایاى جدید مفهوم آیه و نشـان دادن تصـوري نـوین، از    ایشان از . است

  . محتواى آن بهره زیاد برده است

  اعتماد بر مالکها و اصول خود و محور قرار ندادن آراى تفسیر مفسران -5

پدیده دیگر در سبک نویسنده تکیه بر فهم و برداشت شخصى و بى اعتمادى به گفته هـا و  

مفسر با دقّت و درنگ در مفـردات و ترکیبـات آیـه بـه صـورت      . ست دیدگاههاى دیگران ا

گشا به سراغ تفسیر مى رود و از هر گونه درگیـر   مستقیم و با استمداد از آیات یا روایات راه

البته این بدان معنا نیست که هیچ گونه نقل . شدن با گفته ها و نظریه ها خوددارى مى کند

  . و نقدى نسبت به نظریات ندارد
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  استفاده گسترده از روایات  -6

سبک تفسیر گر چه تفسیر قرآن به قرآن است و به همین جهت اگر از روایات استفاده نمى 

کرد، برخالف انتظار نبود اما ویژگى این تفسیر آن است که همـراه بـا سـبک یـاد شـده از      

ون بـر  روایات نیز، به صورت گسترده بهره برده است به گونه اى که مى تـوان گفـت ، افـز   

تفسیر قرآن ، یک دوره تفسیر روایى را نیز در بر دارد و کمتر صفحه اى را مى تـوان یافـت   

  .که به گونه اى استشهاد به روایت و استناد به منبع روایى در آن دیده نشود

  بحث فقهى استداللى -7

کم در تاریخ تفسیر . این تفسیر به فقه االحکام به صورت مبسوط و استداللى پرداخته است 

نیستند تفاسیرى که به آیات االحکام و مباحث فقهى روى داشته اند مانند تفسیر قرطبـى ،  

اما طرح مباحث فقهى در این تفاسیر بیش تـر بـه صـورت بیـان مسـائل و بـه گونـه غیـر         

ویژگى تفسیر الفرقان این است که بـا حفـظ گسـتردگى بحـث ، بـه      . استداللى بوده است 

  .وارد مباحث فقه آیات االحکام شده است  صورت استداللى و اجتهادى

  گستردگى منابع -8

مشخصه دیگر تفسیر الفرقان ، تعدد و تنوع منابع مورد استفاده است ، در بررسى اجمـالى در  

  : جلدهاى تفسیر نتایج زیر به دست آمد

 مأ خذ روایى مورد استفاده قرار گرفته است که در میـان آن از  80حدود : منابع روایى  )الف 

  . دیده مى شود) علیهم السالم (صحاح و مسانید اهل سنت گرفته تا ادعیه ائمه 

تفسیر مورد مراجعه الفرقان بوده اسـت کـه بیشـتر آن هـا      25بیش از : منابع تفسیرى  )ب 

  . براى نقل روایت و برخى براى نقل و یا نقد نظریه مفسر مورد استفاده قرار گرفته است 

لسان العرب ، قاموس ، مصـباح ،  : اى لغوى استفاده شده ، عبارتند ازکتابه: منابع لغوى  )ج 

  . تاج العروس ، مفردات راغب ، نهایۀ ابن اثیر

کتاب و مقاله در زمینه هاى مختلف مورد مراجعه بوده اسـت ،   60بالغ بر : منابع پراکنده  )د

مجـالت و  فهـا و گـاه   که در میان آن ها، کتابهاى علمى ، اجتماعى ، تاریخى ، دائـرة المعار 

  . روزنامه ، دیده مى شوند

  استفاده از عهدین با زبان عبرى -9

 ابتکار و نوآورى -10

این تفسیر سلسله درسهایى است که بر طالب علوم دینى در حوزه علمیه نجف و قم عرضه 

صفحه وزیرى مى باشد که به تدریج در لبنان ، عراق و ایـران  17000شده است و در حدود 

ــه چــاپ رســیده   ــألیف آن تــا   . اســت  ب   . ق اســتمرار داشــته اســت   1397پایــان ت

ق  1407سسه الوفـاء در  ق و سپس مؤ 1395سه اعلمى در سال ابتدا در بیروت توسط مؤ س

و در تهران چاپ دوم و سوم آن توسط انتشارات فرهنگ اسالمى بـا قطـع وزیـرى منتشـر     

  . استشده و اکنون نیز توسط انتشارات شکرانه، در حال چاپ مجدد 
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  روش صحیح تفسیر قرآن کریم از دیدگاه فقیه قرآنی

پژوهان از صدر اسالم تاکنون  هاي مورد توجه مفسران و قرآن تفسیر قرآن به قرآن، از روش

چراکـه در تفسـیر قـرآن،     آورنـد  ن روش در تفسیر به شمار میبوده است، و برخی آن را اولی

ایـن روش کـه از عصـر     3. ر آن را بخـواهیم پیش از هر چیز دیگر باید از خود قرآن، تفسـی 

. مورد استفاده و استناد بوده است، کارآمدترین شیوه تفسیري قرآن است السالم علیهممعصومان 

دانشمندان قرن اخیر به اهمیت ویژه این نوع تفسیر به منزله روشی کارآمد و اصـیل تأکیـد   

آیت اهللا العظمی صـادقی  و  اطبائیعلّامه طباند تا آنجا که از سوي مفسرانی همچون  داشته

4. تنها روش صحیح تفسیر خوانده شده است تهرانی
تفسیر قرآن به قرآن یعنی اسـتفاده ـ     

اي دیگر کـه موضـوع و محتـواي آنهـا      حداکثري ـ از آیات دیگر قرآن براي تبیین مراد آیه 

متعـال، بـا   یابی به مراد واقعـی خـداي    در این روش دست 5 .یکسان یا نزدیک به هم است

که به تصریح قرآن، مبین  آله و علیه اهللا صلیپیامبر اکرم .  گردد توجه به آیات دیگر قرآن کامل می

هـاي قـرآن یکـدیگر را تأییـد و تصـدیق       آیـه :  فرماید قرآن بود درباره شیوه بیانی قرآن می

ننـده بـودن   ک تفسـیر و تصـدیق   6 . کنند، پس میان آنها ناسازگاري و ناهمگونی نیفکنید می

بعضی آیات قرآن براي بعض دیگر، به ایـن معناسـت کـه آنهـا نـاظر بـه یکـدیگر تفسـیر         

. آموخت آن حضرت در قالب سیره عملی خود نیز این شیوه را به یاران خویش می. شوند می

اند و این امـر   نیز در تفسیر آیات قرآن، از خود قرآن استفاده کرده السالم علیهمپیشوایان معصوم 

آیـات قـرآن را گـواه،     السـالم  علیـه امام علـی   7.نگر سابقه طوالنی تفسیر قرآن به قرآن استبیا

احادیث متعدد و فراوانی که از طریق شـیعه   9.گر هم خوانده است و تصدیق 8گویاي یکدیگر

  تفســیر بــه رأي وارد شــده داللــت دارد کــه نظــر اســتقاللی بــه ســنّت در نهــی از و اهــل

خود آیه، بدون رجوع به آیات دیگر، طریقـی ناتمـام در فهـم قـرآن      آیات قرآن و اعتماد به

  10. است و قرآن باید از طریق خود تفسیر گردد

  : در خصوص تفسیر قرآن به قرآن، سه دیدگاه کلی مطرح است

هـاي تفسـیري، در رتبـه نخسـت،      تفسیر قرآن به قرآن به منزله یکـی از روش  -1

ن، سایر منابع از جملـه سـنّت جایگـاه    تالش تفسیري است، اما در رتبه پس از آ

د، نوبت به اي یافت نشو خود را داشته و در مواردي که دلیل قرآنی در تفسیر آیه

 11. رسد سایر منابع می

مراجعه به خود قرآن اصل بوده و تنها سنّت متواتر قطعی در تفسیر آیـات قابـل    -2

حمـد مصـطفی   کسانی مانند عبدالکریم خطیب، محمـد عبـده و م  . استفاده است

 .گیرند مراغی در این گروه جاي می

و  12، روش تفسیر قرآن به قرآن کارآمدترین روش و بلکه تنها روش استوار بوده -3

اي گویا و رساست که با تدبر و مراجعـه بـه خـود آن،     تمام بیانات قرآنی به گونه
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 ایـن دیـدگاه،  . قابل فهم و تفسیر است و قرآن هرگز در داللت خود گنگ نیست

این دیدگاه اصل را در احکام ، قرآن و فرع را سنت قطعیه قرار داده این دیدگاه، 

ولـی   .اسـت   آیت اهللا العظمی صادقی تهرانیاست که این مسئله همان نظریه 

نقش روایات را در آیات احکام و تفصـیل  این دیدگاه : می گوید  عالمه طباطبائی

ات را نقش کمک و تعلـیم در فهـم   و در سایر آیات، نقش روای 13جزئیات پذیرفته

 14. آیات و به منزله کلید تدبر در خود قرآن قلمداد کرده است

 
  تفسیر در قرآن بودن منبع ادلّه

  :از عبارتند که برشمرد تفسیر در قرآن بودن منبع بر توان مى دلیل دسته چهار

  عقال سیره -1

 براى وى دیگر سخنان از اى، نویسنده و گوینده هر سخن فهم در که است این عقال سیره

 کـه  باشـد  کسـانى  از سـخن  صـاحب  اگـر  ویژه به گیرند، مى کمک آن ابهام و اجمال رفع

 در اگـر  حتى ;کند مى بیان متفاوت هاى زمان در و متفرّق را موضوع یک به مربوط مطالب

 قرینـه  قیـدى،  او، دیگـر  سخنان در که شود داده احتمال و نباشد اجمالى و ابهام وى سخن

 را او دیگـر  سـخنان  بررسى کند، مى کمک آن بهتر فهم به که باشد مبینى مخصصى، ،اى

  . دانند مى الزم

َو َما أَْرَسـلْنَا ِمـن َرُسـول «  است شده بیان مردم زبان به اوال، کریم قرآن اینکه به توجه با

َ لَُهمْ  ] را حق[ تا نفرستادیم قومش بانز به جز را پیامبرى هیچ ما و - إِالَّ ِبلَِساِن َقْوِمِه لِيُبَ�ِّ

 هـاى  موقعیت در و سال 23 طول در و تدریجى صورت به ثانیاً، و 15» کند تبیین آنان براى

 ایـن  به است، پراکنده قرآن کل در موضوع یک به مربوط آیات و شده نازل گوناگون زمانى

 بـه  بایـد  نیـز،  هتشـاب  و اجمال موارد غیر در حتى اى، آیه هر تفسیر در که رسیم مى نتیجه

 آیـه  آن معنـاى  در کـه  شـود  مى داده احتمال و دارد ارتباط آیه آن معناى با که آیاتى تمام

 اساس بر . شود پرداخته آیه تفسیر به آنها، گرفتن نظر در با و شود مراجعه باشد، داشته تأثیر

 وجـود  یـه آ در ابهـامى  و اجمـال  که مواردى در حتى تفسیر، در قرآن بودن منبع دلیل، این

  . شود مى اثبات ، ندارد

  برخى ویژگى هاى قرآن -2

برخى از ویژگى هاى قرآن نشان مى دهد که در تفسیر این کتاب الهى، ناچار بایـد از آیـات   

  : مانند . دیگر آن استفاده کرد

 23تاریخ قرآن کریم حکایت از آن دارد که به صورت تـدریجى طـى   :  نزول تدریجى .الف

نازل شده و آیات ـ جز در موارد بسیار انـدك ـ بـه همـان       صلى اهللا علیه وآله پیامبر اکرم سال بر

ترتیب نزول در میان سوره ها قرار گرفته و این امر موجب شده است کـه در برخـى مـوارد،    
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آیه اى به تنهایى قابل فهم نباشد و مفهوم همان آیه در جاى دیگر که با الفاظ دیگرى بیان 

ا لغت مبهم آیه اى در ساختار دیگـرى قابـل فهـم باشـد و یـا در      شده، قابل فهم گردد و ی

، مطلبى که در آیه اى از قرآن به صورت مجمل بیان شده در جاى دیگـر   بسیارى از موارد

مفسر از آیه نخست برداشت احتمـالى دارد   . به گونه اى روشن و با وضوح بیشتر بیان گردد

یا موضوعى به صـورت عـام یـا    . ر مى شودو آیه دوم تصدیق کننده برداشت تفسیرى مفس

مطلق یا در جایى به صورت خاص یا مقید بیان شده و یا مطلبـى بـه صـورت مـوجز بیـان      

گردیده و در جاى دیگر، به تفصیل بیان شده است یـا مفهـوم آیـه اى روشـن بـوده، ولـى       

ه دوم در ایـن گونـه مـوارد، آیـات دسـت     .  مصداق آن مبهم است و در جاى دیگر بیان شده

  16. قرینه فهم مراد خداوند از دسته اول است

، در  ویژگى دیگر قرآن این است که در برخـى مـوارد  :  بیان مطالب بسیار در حجم کم .ب

 ، به گونه اى که اگر قرینه مقالى یا حالى و مقامى نباشـد  ، گزینشى عمل کرده بیان مطالب

، برخـى آیـات یـا     در این گونـه مـوارد  .  ، به خوبى فهمیده نمى شود ، مراد آیه مبهم مانده

  . ، مراد آیه را روشن مى سازد ، قرینه فهم آیه شده اصول کلى مستخرج از آن

  

  دلیل قرآنى - 3

این آیه مـى  .  سوره آل عمران منبع بودن قرآن کریم براى تفسیر استفاده مى شود 7از آیه 

ُه آيَـاٌت ُمْحكَـَ�ٌت ُهـنَّ أُمُّ الِْكتَـاِب َوأَُخـُر الَِّذَي أَنزََل َعلَيْـَك الِْكتَـاَب ِمنْـ ُهوَ « : فرماید
ا الَِّذيَن ىف ُقلُوِبِهْم َزيٌْغ َفيَتَِّبُعوَن َمـا تََشـابََه ِمنْـُه ابِْتَغـاء الِْفتْنَـِة َوابِْتَغـاء  ُمتََشاِبَهاٌت َفأَمَّ

ِعلِْم يَُقولُوَن ءاَمنا ِبِه كُلٌّ ِمْن ِعنِد َربِّنَـا تَأِْويلِِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَُه إِالَّ ّهللاُ َوالرَّاِسُخوَن ِىف الْ 
كَُّر إِالَّ أُْولُواْألْبَاِب  اى  پاره. را بر تو فرو فرستاد]  قرآن[:   اوست کسى که این کتاب - َوَما يَذَّ

کتابند؛ و ) و مرجع تفسیر و فهم(آنها مادر ) که(است ]  صریح و روشن[:   از آن آیات محکم

هایشـان   پـس امـا کسـانى کـه در دل    . اند متشابه) از نظر لفظى با آیاتى دیگر(یگر د) اى پاره(

، از )به دلخواه خود(جویى و طلب تأویل آن  براى فتنه) روى این اصل نااصل(انحراف است، 

کـه تأویـل آن    در حالى). حال آنکه از نظر معنوى با هم متفاوتند(کنند  متشابه آن پیروى مى

ما «:  گویند مى) ایمانى(برجایان در علم   پاى) چنین هم(داند و  نمى) کسى(را جز خدا ) قرآن(

از جانب پروردگار ماسـت، و  ) چه محکم و چه متشابهش(ى قرآن  همه. بدان ایمان آوردیم

  » .شود جز خردمندان عمیق کسى متذکّر نمى

  ؟ آید که خود این آیه محکم است یا متشابه در اینجا نخست این سئوال پیش مى

بندى محکمات   اى است که تقسیم پاسخ این است که با دقت در خود آیه و این که تنها آیه

بریم، در غیر این صورت مرزهـاى   و متشابهات را بیان کرده به محکم بودن این آیه پى مى

  . محکمات و متشابهات ناشناخته مانده و تمام آیات متشابه خواهند بود
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گیریم که گـاهى محکمـات    و از این نتیجه مى» المتشابهات ام«آمده نه » الکتاب ام«در آیه 

شوند، و در حقیقت محکماتى قرآنـى بـراى    نیز مورد تفسیر و تبیین محکمات دیگر واقع مى

  .ما در کل کتاب هستند چه براى متشابهات و چه محکماتى دیگر

یک یا چند محکمات قرآن در مجموع، اصل و مرجع کل متشابهاتند و هر آیه محکم مرجع 

گیرد، و اینگونه نیست که هر کدام از محکمـات مرجـع تمـام     آیه متشابه یا محکم قرار مى

هن «نه  ، فرمود » الکتاب هن ام « ولذا» ء لیس کمثله شى«متشابهات باشند مگر محکمى 

  .»الکتاب امهات

ربانى إحکام تمامى آیات به معنى حکمت عالیه  :  کل قرآن در جهاتى چند محکمات است« 

و همچنین معنى محکم بودن داللت کل آیات . است که در تمامى آیات قرآنى نمودار است

احکام آیات در برابر تفضیل آیات به این معنى است که نزول دفعـى قـرآن بـر    . قرآن است

در شب قدر بر مبناى احکام و اتقان صـورت گرفتـه، و    صلى اهللا علیه و آلهقلب مبارك رسول اللَّه 

قت تمام محکمات و متشابهات قرآن مفصل در نزول دفعى قرآن بدینگونـه محکـم   در حقی

  . اند بوده

، البتـه در مرحلـه نخسـتین و نظـر      انـد  حتى متشابهات قرآن نیز در داللت خودشان محکم

سطحى احکام ندارند لیکن با ارجاع به محکمات قرآن و یا بهتر که دقـت کـردن و عمیـق    

پس هرگـز در قـرآن آیـه مجملـى نـداریم و حـروف       . د شدشدن در خودشان محکم خواهن

  . مقطعه نیز چنانکه گذشت خارج از محور داللت هستند

  : تشابه کلى آیات قرآن نیز در ابعادى چند است

هاى بایسته کل قرآن است با سائر کتابهاى وحیـانى در اصـل وحـى و وحـى      هماهنگى -1

  .اصیل

  .فصاحت و بالغت و وزن و نظم تشابه کل آیات قرآن در ابعاد اعجاز، -2

  .تشابه در توافق کلى آیات با فطرت پاك، عقل سلیم و علم مسلّم -3

تشابه از لحاظ هماهنگى با هـم و عـدم اخـتالف بـا یکـدیگر و در عـین حـال تفسـیر          -4

یکدیگر، و اصولًا تشابه و همانندى بین دو جمله یا چند کلمه؛ یا از نظر لفظى است که لفـظ  

عنى متفاوت است، یا از نظر معنوى که معنى یکسان و الفاظ متعدد اسـت، و یـا   یکسان و م

  .تشابه هم در لفظ است و هم در معنى که در صورت ترادف است و در صورت سوم تساوى

نسبت بـه   -3ویژه آفریدگان  -2 ویژه خدا -1: اند ت کلًا سه گونهالزم به ذکر است که کلما

مثلًا کلمه ازلى و . و مورد اول تشابه خلقى و خالقى وجود ندارددر د .شود  هر دو استعمال مى

و در مورد یکدیگر به کـار  . سرمدى مخصوص خداست و کلمه حادث مخصوص خلق است

شود که بـه تفصـیل    شوند و احیاناً در کلمات مخصوص خلق نیز تشابه حاصل مى برده نمى

به خدا و هـم نسـبت بـه خلـق      در مورد سوم که کلمات هم نسبت. توضیح داده خواهد شد



   13                                                              روش تفسیري فقیه قرآنی  

 بِاللَِّه َحسيبا  َن َأَحدًا ِإالَّ اللََّه َو َكفىالَّذيَن يـُبَـلُِّغوَن ِرساالِت اللَِّه َو َيْخَشْونَُه َو ال َيْخَشوْ 

forqan.mihanblog.com-www.al  

  وبسایت علوم قرآنی الفرقان

عرش، علم، سمع، بصـر،  :  آید مانند کلمات خالقى الزم مى کاربرد دارد تشابه لفظى خلقى و

  » .شود هم در مورد مخلوقات جاء و ید که هم در مورد خدا استعمال مى

آیه اى است که به رغم روشنى مدلول لفظى آن، مراد خداوند از آن براى شنونده » متشابه«

این معنا با توجه به تقـابلى کـه میـان    .  شن نیست و در دو یا چند احتمال مردد مى شودرو

این دو دسته آیات برقرار شده روشن مى شود و نیز به دلیل بیان این نکته که کسـانى کـه   

در دل هایشان انحرافى وجود دارد، براى طلب فتنه و تأویل، از آیـات متشـابه پیـروى مـى     

  . کنند

آیه اى است که در داللتش بر مراد خداوند، هیچ گونه شک و تردیدى وجـود   »محکم«اما 

در واژه نامـه هـا بـه    » ام«واژه 17.معرفى شده اسـت » اّم الكتـاب«از این رو، محکم . ندارد

و نیز به معناى  18 ار دارد، بدان چسبانده مى شودمعناى چیزى است که آنچه در اطرافش قر

ام «آمـده و علـت اینکـه آیـات محکـم       20 ، جماعت و دین محل بازگشت 19 اصل هر چیز

بنابراین، طبق .  هستند» مرجع قرآن«معرفى شده، آن است که این دسته از آیات » الکتاب

چنان کـه بسـیارى از مفسـران اشـاره     .  ، آیات محکم قرآن مرجع آیات متشابهند این آیه

یعنـى آیـات    21 فسیر و تبیین اسـت دارند، مرجع بودن آیات محکم براى آیات متشابه، در ت

در نتیجه، این آیه بر منبع بودن برخى آیـات  .  محکم توضیح دهنده و مفسر آیات متشابهند

. رد تأیید واقع شده اسـت در روایات نیز این مسئله مو 22.براى تفسیر آیات دیگر، داللت دارد

كمـه فقـد هـدى اىل رصاط  محمن رّد متشـابه القـرآن اىل«:  فرمودند علیه السالم امام رضا

هر کس متشابه قرآن را به محکم آن برگردانـد، بـه راه مسـتقیم هـدایت شـده       -مستقيم

   23».است

  دالیل روایى - 4

وَن ِبِه َو تَنِْطُقـوَن ِبـِه َو تَْسـَمُعوَن ِبـِه َو «در روایت آمده است که  .الف ِ تُبِْرصُ ِكتَاُب هللاَّ

این کتاب خداست که بـدان بیـنش مـى     - بَْعُضُه َعَىل بَْعض َهدُ يَنِْطُق بَْعُضُه ِببَْعض َو يَشْ 

هر قسمتى از آن، ] کتابى است که[ . یابید و با آن سخن مى گویید و به وسیله آن مى شنوید

ــد و     ــى گوی ــخن م ــر س ــمت دیگ ــد    از قس ــى ده ــواهى م ــر گ ــى دیگ ــر برخ ــى ب   24» برخ

رخى از آیات آن مرتبط با ، قرآن مجموعه به هم پیوسته اى است که ب بر اساس این روایت

آیات دیگر و هم موضوع است، به گونه اى که برخى از برخى دیگر سخن مى گوید و گـواه  

بنابراین، با مراجعه و تدبر در مجموع آیاتى که این ویژگى را دارنـد، مـى تـوان    . بر آن است

منبع بودن قرآن  آیه اى را گواه بر آیه دیگر و قرینه فهم آیه دیگر قرار داد و این چیزى جز

  .در تفسیر نیست

و اعلموا ـ رحمكم ّهللا ـ أنّه من � يعـرف «: روایت شده است علیه السالم از امام صادق .ب

من كتاب ّهللا ـ عز و جل ـ الناسخ من املنسـوخ و الخـاص مـن العـام و املحكـم مـن 
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بهم مـن القـرآن املتشابه و الرخص من العزائم و املّ� و املد� و أسباب التنزيل و امل
ىف ألفاظه املنقطعة و املؤلفة، و ما فيه من علم القضاء و القدر و التقديم و التـأخ� 
و املبّ� و العميق و الظـاهر و البـاطن و االبتـداء و االنتهـاء و السـؤال و الجـواب و 
القطع و الوصل و املستثنى منه و الجارى فيه و الصفة ملا قبل مّ� يدّل عىل مـا بعـد 

فليس بعا� بالقرآن و ال هو من أهله، و متى ما ادعى معرفة هـذه االقسـام مـّدع  ...
َجَهـنَُّم َو ِبـئَْس  بغ� دليل فهو كاذب مرتاب مفرت عىل هللا الكـذب و رسـوله َو َمـأْواهُ 

خداوند رحمتتان کند ـ هرگاه کسى از کتـاب خـدا، ناسـخ را از منسـوخ،       - بدانیدـ الَْمِص� 

، محکم را از متشابه و مستحبات را از واجبات، مکّى و مدنى و اسباب نزول و  خاص را از عام

آنچه را از قرآن مبهم است، چه الفاظش از هم منقطع باشد یا مرکّب، و آنچه از علم قضـا و  

قدر و تقدیم و تأخیر، آشکار و عمیق، ظاهر و باطن، ابتدا و انتها، سؤال و جواب، قطع و وصل 

ه و آنچه نشده و صفت کالم قبلى را که داللت بر مابعد دارد، نداند به قرآن ، آنچه استثنا شد

آگاه نیست و اهل آن محسوب نمى شود و اگر کسى مدعى شناخت این اقسام شـود بـدون   

اهـد بـود   دلیل، دروغگو و اهل افترا و تهمت بر خدا و پیامبرش است و منزلگاه او جهنم خو

  25» که بد سرانجامى است

، به برخى از ویژگى هاى قرآن اشـاره فرمـوده و در پـى،     در این روایت علیه السالم قامام صاد

، مدعى آگاهى از این ویژگى هاست، جاهل به قرآن معرفى نمـوده   آن کسى را که به دروغ

با اندك تدبرى در این ویژگى ها، مى توان به راحتـى بـه   .  و وعده عذاب به وى داده است

ز یک سو، در نظام ساختارى و محتـوایى برخـى آیـات، نگـاه متقابـل      این نکته پى برد که ا

مالحظه شده است، به گونه اى که برخى آیات قید یا قرینه یا مخصص و مبینى نسبت بـه  

، و از سوى دیگر، آیات مربوط به یـک موضـوع در کـل قـرآن      آیه دیگر محسوب مى شود

به تمام آیاتى که بـا معنـاى آن آیـه مـرتبط     از این رو، در تفسیر هر آیه، باید . پراکنده است

  . است و احتمال دارد که در معناى آیه تأثیر داشته باشد، مراجعه شود

إّن ىف أخبارنا محك�ً كمحكم القـرآن، و  «:  آمده است علیه السالم روایتى از امام رضا در .ج

متشـابهها دون  متشابهاً كمتشـابه القـرآن، فـرّدوا متشـابهها إىل محكمهـا، و التتّبعـوا
قطعاً در روایات ما، محکم و متشـابهى هماننـد محکـم و متشـابه قـرآن       -محكمها، فتضلّوا

پس متشابه روایات ما را به محکـم آن برگردانیـد و از متشـابه روایـات بـدون      . وجود دارد

  26 » گم راه مى شوید] که اگر پیروى کنید[رجوع به محکم، پیروى نکنید 

در داشتن محکم و متشـابه بـه آیـات قـرآن      علیهم السالم وایات معصومانده، ردر روایت یاد ش

تشبیه گردیده و وجوبِ رجوع به محکمات آیات به هدف فهمِ متشابهات آیات امرى مسـلّم  

فرض شده و براى تأکید مطلب، پیامد مرجع قرار ندادن محکمات را گم راهـى بیـان کـرده    

اى متشـابهات در آیـات و روایـات از ایـن روایـت      بنابراین، منبع بودن محکمات بـر .  است
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  . استفاده مى شود

، عرض اخبار به کتـاب خـدا    علیهم السالم در اخبار متواتر منقول از پیامبر اکرم و ائمه اطهار .د

به نظر مى رسد معیار سنجش بودن آیات قـرآن اختصـاص   .  یک وظیفه شمرده شده است

، بخصـوص بـا    دیشه و نیز برداشت تفسیرى مى شـود به روایات ندارد و شامل هر فکر و ان

یا مى  27»كّل ىشء مردود اىل كتـاب ّهللا «:  توجه به عبارت برخى از روایات که مى فرماید

ـال َعـْن ثَْعلَبَـَة بْـِن َميُْمـون  ُ «:  فرماید د َعِن ابْـِن َفضَّ ُدبُْن يَْحيَى َعْن أَْحَمَدبِْن ُمَحمَّ َحمَّ

ثَُه َعنِ  ْن َحدَّ ِ : الُْمَعىلَّ بْـِن ُخنَـيْس، َقـاَل  َعمَّ َمـا ِمـْن أَْمـر « :  عليـه السـالمَقـاَل أَبُـو َعبْـِدهللاَّ

 ِ يَْختَلُِف ِفيِه اثْنَاِن إِالَّ َو لَُه أَْصٌل ِىف ِكتَاِب هللاَّ
  . 28»َو لَِكْن َال تَبْلُُغُه ُعُقوُل الرَِّجالِ  َعزَّ َو َجلَّ 

  احادیث عرضه بر کتاب

  : 109 ص 27 ج العاملی الحر -)  البیت آل( الشیعۀ وسائل 

قـال    علیه السالموعنه عن أبیه ، عن النوفلی ، عن السکونی ، عن أبی عبد اهللا   - 10)  33343( 

إن على کل حق حقیقۀ ، وعلى کل صواب نورا ، فمـا وافـق   :   صلى اهللا علیه وآلهقال رسول اهللا  : 

  فدعوه  کتاب اهللا فخذوه ، وما خالف کتاب اهللا

به راستی که بر هر حقّی حقیقتی اسـت و بـر هـر    :فرمودند  صلى اهللا علیه وآله رسول اهللا

صوابی نوري پس آنچه موافق کتاب اهللا است آنرا بگیر و آنچه مخـالف کتـاب اهللا   

  .است رهایش کن

  : 83 ص19 ج العاملی الحر -)  البیت آل( الشیعۀ وسائل 

ن محمد بن عیسى ، عن یونس ، وعن عـدة مـن أصـحابنا ،    وعنه عن أبیه ، ع - 2 ) 24208 (

عن أحمد بن أبی عبد اهللا عن أبیه ، جمیعا عن یونس ، عن عبد اهللا بن سـنان وابـن مسـکان ،    

  إذا حدثتکم بشئ فاسألونی عن کتاب اهللا :   علیه السالمقال أبو جعفر  : عن أبی الجارود قال 

ا را به چیزي خبر دادم از من بپرسید از کجاي وقتی شم: فرمودند علیه السالم ابو جعفر

  .کتاب اهللا است
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  : 118 ص   27الحر العاملی ج  -) آل البیت (ۀ الشیع وسائل 

التی ألفها فـی أحـوال أحادیـث    ) رسالته ( سعید بن هبۀ اهللا الراوندي فی  - 29)  33362( 

، عن أبیهمـا ، عـن أبـی    أصحابنا وإثبات صحتها ، عن محمد ، وعلی ابنی علی بن عبد الصمد 

البرکات علی بن الحسین ، عن أبی جعفر ابن بابویه ، عن أبیـه ، عـن سـعد بـن عبـد اهللا عـن       

قال الصـادق  : أیوب بن نوح ، عن محمد ابن أبی عمیر ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اهللا قال 

ما وافـق کتـاب اهللا   إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما على کتاب اهللا ، ف:  علیه السالم

فخذوه ، وما خالف کتاب اهللا فردوه ، فان لم تجدوهما فی کتاب اهللا فاعرضوهما على أخبـار  

  العامۀ ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبراهم فخذوه 

اگر دو حدیث مختلف براي شما وارد شد آن دو را بر : فرمودند  علیه السالم امام صادق

د پس حدیثی را که موافق کتاب اهللا است بگیرید و آنچه را که کتاب اهللا عرضه کنی

مخالف کتاب اهللا است رها کنید و اگر در کتاب اهللا نیافتید آنها را بـر اخبـار عامـه    

عرضه کنید پس حدیثی را که موافق اخبار عامه اسـت رهـا کنیـد و آنچـه را کـه      

  .مخالف آن است بگیرید

  : 111 ص27 ج العاملی لحرا -)  البیت آل( الشیعۀ وسائل  

وعن محمد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابـن أبـی عمیـر عـن      - 15)  33348( 

بمنى فقال  صلى اهللا علیه وآلـه خطب النبی : قال   علیه السالمهشام بن الحکم وغیره ، عن أبی عبد اهللا 

جـاءکم یخـالف کتـاب اهللا فلـم     ما جاءکم عنی یوافق کتاب اهللا فأنا قلته ، وما ! أیها الناس : 

  أقله 

اي مردم آنچه از من به شما برسد و با کتاب اهللا موافق باشـد  :  صلى اهللا علیه وآله پیامبر

الف کتـاب اهللا باشـد   خپس من آنرا گفته ام و آنچه از طرف من به شما برسد و م

  .من آنرا نگفته ام

  : 111 ص27 ج العاملی الحر -)  البیت آل( الشیعۀ وسائل 
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وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمـد بـن محمـد بـن خالـد ، عـن أبیـه ، عـن          - 14)  33347( 

  علیـه السـالم  اهللا  سـمعت أبـا عبـد   : النضر بن سوید ، عن یحیى الحلبی ، عن أیوب بن الحر قـال  

  کل شئ مردود إلى الکتاب والسنۀ ، وکل حدیث ال یوافق کتاب اهللا فهو زخرف: یقول 

هر چیزي را باید به کتاب و سنت ارجاع داد و هر حـدیثی کـه   :   السالم علیه ابا عبداهللا

  .موافق کتاب اهللا نباشد باطل است

  روایات ضرب قرآن به قرآن در ترازوي نقد

یکی از ادله مخالفان روش تفسیر قرآن به قرآن و نیز تفسیر موضوعی قرآن کریم ، روایـات  

روایات گویاي ناهمگونی ایـن روش تفسـیري   در نگاه آنها این . ضرب قرآن به قرآن است 

صحیح با فهم درست آیات و ایجاد اختالف و مشکالت جدي در عرصه تفسیر قرآن خواهد 

بود و شاید پیروي از روش پیروان دیگر ادیان آسمانی در تحریف و به انزوا کشیدن آیات در 

  .عرصه زندگی باشد 

که بسـیاري از مفسـران آن را روش   روش قرآن به قرآن یکی از روش هاي تفسیري است 

و سلف صالح در تفسیر قرآن یاد کرده انـد   علیهم السالمو ائمه اطهار  صلی اهللا علیه والهپیامبر اسالم 

اقبال روز افزون به این روش تفسیري در میـان اندیشـه وران قرآنـی و پـی نهـادن روش      . 

یـن روش موجـب گردیـد تـا     تفسیر قرآن در عمده مجامع و جوامع علمی شیعه و سنی به ا

برخی مفسران ، نگرانی خویش را در کنار نهادن روایات از عرصه تفسیر ابراز کننـد و آن را  

  .  تفسیر قرآن بنگارند ! مخالف با روش صحیح 

مهم ترین شبهه اى که ممکن است در مقابل ادلّه منبع قرار دادن قـرآن در تفسـیر مطـرح    

است کـه بـر ایـن اسـاس، پیـامبر      » آن بعضه بـبعضرضب القر «شود، مالزم بودن آن با 

نسبت به کار برخى اعتراض مى کردند که چرا آیـه اى را بـر    علیهم السالم گرامى و ائمه اطهار

بـراى روشـن   .  آیه دیگر حمل مى کنند و این همان منبع قرار دادن قرآن در تفسـیر اسـت  

  : شدن مطلب، روایات یاد شده در ذیل، بررسى مى شود

1- دبن یعقوب کلینى از على بن ابراهیم و او از پدرش از نضربن سوید از قاسم محم

نقل کـرده اسـت    علیه السالم و ایشان از امام باقر علیه السالم بن سلیمان از امام صادق

کسى بعضـى   - َما َرضََب َرُجٌل الُْقرْآَن بَْعَضُه ِببَْعض إِالَّ كََفرَ «: که ایشان فرمود

 29» دیگر از آن نزد، جز آنکه کافر شد از قرآن را بر بعضى

محمدبن إبراهیم بن جعفر النعمانى در کتاب تفسـیرش، از احمـدبن محمـد بـن      -2

سعیدبن عقده از احمدبن یوسف بن یعقوب الجعفـى، از اسـماعیل بـن مهـران از     
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حسن بن على بن أبى حمزه، از پدرش از اسماعیل بن جابر نقل کرده اسـت کـه   

اّن ّهللا ـ تبارك و تعاىل ـ بعث محّمـداً، فخـتم  «: فرمودند سالمعلیه ال امام صادق
به االنبياء، فال نبّى بعده، و انزل عليه كتاباً، فختم به الكتـب ـ اىل أن قـال 

عل�ً باقيـاً ىف اوصـيائه، فـرتكهم النـاس، و هـم  صىل هللا عليه وآلـه ـ و جعله النبى
، ذلـك أنّهـم رضبـوا بعـَض ....الشهداء عىل أهل كّل زمان و عـدلوا عـنهم 

القرآن ببعض و احتّجـوا باملنسـوخ و هـم يظنّـون أنّـه النّاسـخ، و احتّجـوا 
باملتشابه و هم يرون أنّه املحكم، و احتّجـوا بالخـاص و هـم يقـّدرون أنّـه 
العام و احتجوا بأول االيـة و تركـوا السـبب ىف تأويلهـا و � ينظـروا إىل مـا 

يأخـذوه و � يعرفـوا مـوارده و مصـادره إذ � يفتح الكالم و إىل ما يختمـه 
صلى اهللا علیـه   خداوند ـ تبارك و تعالى ـ حضرت محمد   -عن اهله، فضلّوا و أضلّوا 

بنـابراین،  . را مبعوث نمود و بـا آن حضـرت، آمـدن پیـامبران را خاتمـه داد       وآلـه 

و کتـابى بـر آن حضـرت نـازل نمـود و      . پیامبرى پس از آن حضرت نخواهد بود

را نشـانه اى در میـان   ) قـرآن (و آن حضرت کتاب . مدن کتب را خاتمه بخشیدآ

ولى مردم اوصـیاى آن حضـرت را    . قرار داد)  علیهم السـالم  امامان (اوصیاى خویش 

در حالى که ایشان گواهان بر اهل هر زمـان بودنـد، رهـا کردنـد و از آنـان روى      

قرآن را بر برخى دیگر آن زده این بدان دلیل بود که آنان برخى از ... گرداندند

و بـه   ;و به آیه منسوخ احتجاج کرده اند، در حالى که گمان مى بردند ناسخ است

و  ;متشابه احتجاج نمودند، در حالى که به اعتقاد خود، آن را محکم مى دانسـتند 

و ابتداى  ;خاص را دلیل قرار دادند، در حالى که آن را عام به حساب مى آوردند

ل قرار دادند و سبب در تأویلش را رها کردند و به آغاز و فرجام سخن آیه را دلی

زیــرا آن را از اهلــش فــرا  ;تــوجهى نداشــتند و مــوارد و مآخــذش را نشــناختند

 30» ند و دیگران را هم گم راه نمودندبدین روى، گم راه شد. نگرفتند

از ابن عباس روایت شده که  78: آل عمـران »  و إِنَّ منْهم لَفَرِیقاً« در ذیل آیه شریفه  -3

این آیه درباره گروهى از احبار یهـود نـازل شـد کـه از پـیش خـود       :  گفته است

، مى نوشـتند   ، که در کتاب خدا نبود صلى اهللا علیه وآلـه  مطالبى را مانند ویژگى پیامبر

این آیه دربـاره یهـود و نصـارا نـازل     :  و نیز گفته شده است.  و بدان مى افزودند

ه تورات و انجیل را تحریف کردند و برخى از قسمت هاى کتاب خدا را به شده ک

قسمت دیگر مى زدند و آنچه را از آن نبود، بدان ملحق مى کردند و دین حنیـف  

 31.را از آن حذف نمودند

از أحمدبن حنبل و ابن ماجه از عمرو بن شعیب، از پدرش، از جدش نقـل کـرده    -4

شنیدند که جماعتى درباره قرآن بـه سـتیز و     علیه وآلهصلى اهللا نبى اکرم: اند که گفت
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رضبـوا كتـاب : إّ�ا هلك من كان قبلكم بهـذا «: دشمنى مى پردازند، فرمودند
ّهللا بعضه ببعض، و إّ�ا نـزل كتـاب ّهللا يصـّدق بعضـه بعضـاً، فـال تكـّذبوا 

 -لــوا، و مــا جهلــتم فكلــوه إىل عاملــهبعضـه بــبعض، فــ� علمــتم منــه فقو 

بعضى آیات کتاب خدا را : ن پیش از شما به سبب چنین کارى هالك شدندمردما

قرآن نازل شد تا بعضى از آن بعضى دیگر را تصدیق . به بعضى آیات دیگر زدند

آنچـه را از آن مـى   . پس برخى از آیات آن را با برخى دیگر تکذیب نکنید. کند

 گذارید، به داننده آن وادانید، بیان کنید و آنچه را که نسبت به آن آگاهى ندارید

« 32 

در روایتى، ابن سعد و ابن ضریس در فضائل و ابن مردویه از عمرو بن شـعیب از   -5

از کنار گروهى گذشتند که   صلى اهللا علیه وآله پدرش از جدش نقل مى کند که پیامبر

ایشان در حـالى کـه از ایـن عمـل آنـان      . آیه اى را به آیه دیگر ارجاع مى دادند

به همین طریـق، امـت هـاى پـیش از شـما گـم راه       :  بودند، فرمودندخشمناك 

چرا که درباره پیامبرانشان با یکدیگر اختالف کردند و بعضى آیات کتـاب   ;شدند

به راستى، قرآن نازل نشد تا بعضى از : فرمودند. خدا را به بعضى آیات دیگر زدند

بـود کـه بعضـى از آن     آن برخى دیگر را تکذیب نماید، بلکه نزول آن بدان دلیل

پس هر چه را از قرآن بـه درسـتى شـناختید بـدان     . برخى دیگر را تصدیق نماید

 33.عمل کنید و هر چه را که برشما متشابه بود، به آن ایمان آورید

  

  »مقاله مرتبط 20بر گرفته از «  نقد این احادیث

است، از نظر سـند،  دو روایت نخست، که در کتب شیعه نقل شده :  نقد سندى روایات .الف

زیرا در روایت نخست، که به دو طریق از نضربن سـوید از قاسـم بـن     . اعتبار چندانى ندارد

سلیمان روایت شده، یکى از راویان، قاسم بن سـلیمان اسـت کـه در کتـب رجـالى، گرچـه       

در سـند روایـت دوم نیـز     34.تضعیف نشده، ولى سخنى در توثیق وى نیز وارد نشـده اسـت  

ى بن ابى حمزه و پدرش على بن ابى حمزه قرار دارند و این دو به خـاطر آنکـه   حسن بن عل

سـومین روایـت    35.بودند، تضعیف شده و از دروغ گویان دانسته شده اند» واقفیه «از سران 

بنـابراین،  . نیز، که بیان سبب نزول است، بدون هیچ سندى از ابن عباس نقـل شـده اسـت   

دو روایت بعدى نیـز، کـه از اهـل    . ر سند صحیحى نداردهیچ یک از سه روایت شیعى مذکو

سنّت است براى اثبات وثاقت راویان آن راهى جز مراجعه به رجال اهل سنّت و اقوال رجال 

شناسان اهل سنّت نیست، و چون که عدالت و وثاقت رجال شناسان اهل تسنّن نـزد شـیعه   

  .نداردثابت نیست، توثیق آنان نیز براى شیعه اعتبار تقریباً 

قرآن پژوهان تفسیرهاى متفاوتى از این روایات دارند که اطـالع  :  نقد محتوایى روایات .ب
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آن نظریـه  . رسانداز آن مى تواند ما را در گزینش نظر صحیح در رابطه با مفاد روایات یارى 

   : ها عبارتند از

سـؤال   »ضـرب القـرآن   «شیخ صدوق از استاد خود محمدبن الحسن از معناى حـدیث   -1

معناى حدیث این است که فردى در تفسـیر آیـه اى، تفسـیر آیـه     : کرد، وى در پاسخ گفت

  36.دیگر را ارائه دهد

در هم کوبیدن آیات به هدف ناچیز شمردن و بى مقدار کردن آیـات یـا اینکـه مـراد از      -2

  37.کفر، کفر اصطالحى نباشد

مثـل آنکـه آیـه     .ا مقاصـد آنهـ   خلط مقامات معانى آیات به یکدیگر و اخالل به ترتیـب -3

  39.که نتیجه آن تفسیر به رأى است 38 محکم را متشابه و متشابه را محکم به حساب آورد

  40.بنا گذاشتن بر زورگویى، مجاز و خود رأیى در اخذ معناست-4

بازى کردن با معانى قرآن بر حسب هواى نفس و مصلحت شخصى، به هدف به کرسـى  -5

  41.ت کردن طرف مقابلنشاندن حرف خود و ساک

مقارنه آیات و ارجاع آیه اى به آیات دیگر به خاطر ابـراز اخـتالف و تضـاد بـین آیـات و      -6

  42.ایجاد فتنه در دین خداست

ممکن است که مفاد  «:  عمید زنجانى در توجیه روایات مزبور مى نویسد جناب آیت اهللا -7

مقارنـه آیـات و   » القران بعضه بـبعضرضب  «مراد از :  روایات فوق را چنین توجیه کنیم

ات و ایجاد فتنـه در دیـن   ارجاع آیه اى به آیات دیگر، به منظور ابراز اختالف و تضاد بین آی

در روایت سیوطى را مؤید ایـن معنـا   » � ينزل ليكّذب بعضه بعضـاً  «و تعبیر 43»خدا باشد

ده است، روشن مى کند کـه  و نیز این که در روایت از کفر این افراد سخن گفته ش. مى داند

چرا که تفسیر غلط عامـل کفـر کسـى نمـى شـود، بلکـه        . مقصود تفسیر غلط قرآن نیست

  44.منظور عملى است که الزمه آن انکار آیات قرآن و تکذیب آن ها باشد

  علیهم السالم جایگاه تفسیر قرآن با قرآن در روایات اهل بیت

ز راه هاى مختلفى که در عـرف عقـال بـراى فهـم     ا علیهم السالم روایات تفسیرى اهل بیت در

کالم رایج است استفاده شده که یکى از آن راه ها توجه به قـراین کـالم اسـت و از جملـه     

قراین، سخنانى است که گوینده در جاى دیگرى گفته و توجه به آن در فهـم بخـش هـاى    

م نیز کـه بـر اسـاس    قرآن کری. دیگرى از سخن وى تأثیر دارد و مراد او را روشن مى سازد

اصول محاوره عقالیى سخن مى گوید از این گونه قراین که همان آیه هایى اسـت کـه در   

، برخوردار است و بنابراین به هنگام فهم بعضى از آیه ها بایـد بـه آیـه     جاى جاى آن آمده

هاى دیگرى که ممکن است است قرینه اى بر فهم مراد خدا از این آیه مورد بحـث باشـد   

  . کاربرد این قرینه در فهم قرآن همان روش تفسیر قرآن به قرآن است.  کردتوجه 

آیت اهللا العظمـی صـادقی   مرحوم و فقیه قرآنی از سخنان مفسر و قرآن پژوه بزرگ معاصر 
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چنین برمى آید که این روش، ویژه اهل بیت بوده و به جهت کـارایى آن در کشـف    تهرانی

د است و خود ایشان همین روش را برگزیـده و در تفسـیر   مراد خداوند تنها روش قابل اعتما

: عالمه طباطبائی در این باره مـی فرماینـد    . آن را به کار بسته است و کبیر الفرقانشریف 

و قد كانت طريقتهم ىف التعليم و التفس� هذه الطريقه بعينها عىل ما وصـل الينـا «
ـاط السـوى الـذى سـلكه هذا هوالطريق املستقيم ... من اخبارهم ىف التفس� و الرص
  45 » صلوات اللّه علیهم معلموا القرآن و هداته

  نمونه اى از روایات تفسیرى قرآن با قرآن

پرداخته شده روایت هاى معتبرى  46در میان ده ها روایتى که در آن به تفسیر قرآن با قرآن

یـان دو نمونـه از آن   دیده مى شود که از نظر داللت هم جاى ابهامى ندارد که در اینجا به ب

  :ها بسنده مى کنیم

این آیه درباره یهود و نصارا :  نقل مى کند که فرمود علیه السالم حریز از امام صادق .1

الذین اتینـاهم الکتـاب یعرفونـه ـ یعنـى      : نازل شده است که خداوند مى فرماید

یژگـى  زیرا خداوند در تـورات و انجیـل و زبـور و    ;پیامبر را ـ کما یعرفون ابنائهم 

و ویژگى یـاران و محـل هجـرتش را بـر آنـان      صلى اهللا علیه وآله  هاى حضرت محمد

محمـد رسـول ّهللا والـذين « نازل فرموده بود و آن سخن خداونـد اسـت کـه    

این صفت رسول خدا و یاران اوست در تورات و انجیل، پـس هنگـامى    47» معه

گونه که خداونـد فرمـوده    که خداوند او را برانگیخت کتابیان او را شناختند همان

  48. پس زمانى که آمد آنان که او را مى شناختند بدو کافر شدند:  است

 49» الذين آتيناهم الكتاب يعرفونـه كـ� يعرفـون ابنـائهم «، آیه شریفه  در این روایت

و  است، با دو آیه دیگر تبیین صلى اهللا علیه وآلـه  که درباره شناخت کتابیان نسبت به پیامبر اسالم

نخست آیه اى است که راه شناخت آنان را بازگو مـى کنـد و آن کتـاب     .است  تفسیر شده

هاى آسمانى تورات و انجیل و زبور است که در میان اهل کتاب متداول و در دسترس بوده 

به روشنى وجود داشته است و دیگـرى آیـه اى    صلى اهللا علیه وآله و در آن ها ویژگى هاى پیامبر

 صـلى اهللا علیـه وآلـه    دارد کتابیان ویژگى هاى یادشده رادرشخص حضرت محمد است که تصریح

  .یافتند و او را شناختند، ولى با این همه از ایمان به او روى گردان شدند

ما يكون مـن نجـوى ثالثـة «درباره آیه   علیه السالم ابن اذینه گوید از امام صادق  .2

او یکتا و ذاتاً یگانـه اسـت از   :  سؤال نمودم، حضرت فرمودند 50 »اال هورابعهم

به اشـراف و احاطـه و قـدرت     51 "به هر چیزى احاطه دارد"خلق خود جدا و او 

هیچ ذره اى و نه کم تر و بیش تـر از آن در آسـمان هـا و زمـین از او مخفـى      "

زیـرا مکـان هـا داراى جهـت      . این به احاطه و علم اوست نه به ذات 52 "نیست

ر او بـه ذات حاضـر باشـد الزمـه اش جهـت دار بـودن       هاى چهارگانه اند و اگـ 
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 .]ـ که درباره خداوند محال است[ 53اوست

مجادله را به کمک دو آیه دیگـر توضـیح و تفسـیر نمـوده و      7آیه  علیه السـالم  در این جا امام

اسـتفاده تفسـیرى از آیـه هـاى      . چگونگى حضور خداوند تعالى را در همه جا بیان کرده اند

  علـیهم السـالم   دو روایت فوق قابل انکار نیسـت و در اسـتناد آن هـا بـه اهـل بیـت      یادشده در 

، روایت هاى دیگرى که بیانگر تفسیر قرآن با قرآن بوده و  بر این پایه.  تردیدى وجود ندارد

  .  داراى سند صحیحى نیست نیز تقویت مى شود

  مقدمات تفسیر قرآن کریم

  :  استدوگونه  کریمدر تفسیر قرآن  مقدمات

  . مقدماتی است که مفسر بتواند پاسخگوي نظرات مخالف قرآن باشد: کی

  . مقدمات عادي و عمومی است: و د

اّن القرآن علی اربعـة اشـیاء  «: است که می فرماید صلوات اللّه علیه در روایتی از امیرالمؤمنین

و االشارة للخـواّص، و فالعبارة للعواّم، . علی العبارة و االشارة و اللطائف و الحقایق
چون اگر لفـظ بـود   . مقصود از عبارت، لفظ نیست » اللطائف لالولیاء، و الحقایق لالنبیاء

  . بعد از معنا هم اشاره و لطایف است. بعد از لفظ معناست. همین لفظ را به کار می برد

 عمـق و اهـل   اند مراحل بعدي شرایطی دارد، و شرایط کسانی که اهل اشاره و اهل لطائف

حرفهاي دیگران ، حرفهاي به نام اسـالم ، حرفهـاي بـه نـام      باید،  دیگري است رطشاند 

بر محور قرآن تصحیح و تفسیرشان کنید، آنچه بـا  را قرآن ، حرفهاي به نام تشیع و تسنّن ، 

  . رد رد کباید و آنچه مخالف است،  باید پذیرفتقرآن موافق است 

عد عامیانه، عوامخواهند قرآن را بفهمند فهمشان نسبت بـه عبـارات ظـاهري    می که  یدر ب

یعنی دانستن لغات عربـی بـا   .  قرآن، نصاً و ظاهراً منوط است که لغت عربی را عمیقاً بدانند

 54 »أََفـال تَـَذكَُّروَن ؟« اگر یکسان باشد با تعمق در آیـات کـه  . باشد همسانلغات خودشان 

ِكٍر ؟ وَ « ،  55 »أََفال تَتََفكَُّروَن ؟« كِْر، َفَهْل ِمْن ُمـدَّ ْنَا الُْقرْآَن لِلذِّ یعنـی طبـق    56 »لََقْد يَرسَّ

قرآن هم از نظر لغـت، هـم جملـه، هـم داللـت       اما. باید بفهمند ، آن هم لغت قرآن،  لغت

یعنی همان گونه که خـدا  . فصاحتی و بالغتی، حتّی صرف و وزن، مستغنی از دیگران است

 :الً، مستغنی از دیگران است، و دیگران احتیاج به او دارند و کلّ احتیاجندذاتاً و صفاتاً و افعا

ُ ُهَو الَْغِنيُّ الَْحِميدُ  « ِ َوهللاَّ همان طور هـم قـرآنِ    57 » يَا أَيَُّها النَّاُس أَنْتُُم الُْفَقَراُء إَِىل هللاَّ

بـه   یـات قـرآن  ادب، نـه  دیگـر  به لغتی قرآن ، احتیاج به هیچ چیزي ندارد، نه لغتاکتاب خد

قرآن بنا بر این . به معانی دیگر قرآن، نه معانی دیگر به صرف قرآن ، نه صرفات دیگرادبی

 .مفسر، در حقیقـت مستفسـر اسـت   . مفسر مطالب دیگران است نه دیگران مفسر قرآن

ل یعنی قرآن را با قرآن فهمیدن، نه قرآن را با دیگر چیزهاي غیر مطلق که به عنوان تحمی

   .د ل باشد یا محتمل الباطل باشباط
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بـر   واگر ترجمۀ صحیحی براي فارسی زبانان، یا بـراي دیگـران، ترجمـه اي کـه ترجمـان      

گردان مطالب آیات قرآن از نظر نصی و از نظر ظاهري صد در صد باشد، باید منظـور نظـر   

 .این براي عوام کافی است» و العبارة للعوامّ «عامیان و دیگران باشد، 

ص هستند،  کسانیا امص در علوم اسالمی، فقه، اصـول، فلسـفه،   مثل که داراي تخصتخص

فقه و اصول و دروس حوزه مدخلیت اصلی در فهم قرآن ندارنـد   کهاست  درست... عرفان و

ت دارند مسائل ولی در اثبات و ردحوزه را ندیده باشد احیانـاً   به هیچ وجهاگر کسی .  مدخلی

کسانی که حوزه را دیدند نوعاً در مطالب حـوزه غـرق    زیرا. کریم  قرآن آزادتر است در فهم

   .د رآن، یا اصالً سراغ قرآن نمی رونتحمیل می کنند بر قیا می شوند  این است که 

 
  آیا قرآن ظنی الدالله است ؟

  

که از طرف بسیاري از علما بیان گشـته   سخنی است غیرمنصفانه ، قرآن ظنی الدالله بودن

  .متأسفانه با همین سخن نقش قرآن را در زندگی مردم کم رنگ کردند است و 

بر پیامبران قبل، چه اولوالعزم و چه غیر اولوالعزم نازل کرده است، فشرده  وندخداکه آنچه را 

بعد در قرآن اضافه هـایی کـه مقتضـاي     و ست از آنها، در قرآن تبیین کردها هایی که باقی

  .  است ، بیان کردهمی باشد بالغه الهیه تداوم حجت  و تداوم وحی است

 بسیار حسـاس نقـل کـرده    وحیانیقرآن شریف بیست و شش نبی و رسول از انبیاء و رسل 

که آنها به  اي حقایق وحیانیو ،  با آنها برخوردو ، بیانات ،  گزارش کارکردها وندخدا.  است

  . است  ، بیان کرده وحی ربانی براي مکلفان نقل کرده اند

این است که در برابر کتابی هستیم کـه بیـانگر کـل     اناین اصل توفیق بزرگ ما مسلمان بر

بیان، فصیح ترین لغت، بهترین ادب، روشـن   و کامل ترین وحی هاي ربانی است، با بهترین

   . ترین معنا، قانع کننده ترین مطالبِ منطقیِ عقلیِ فکريِ علمیِ فطري

کـه ایـن امـر بـا ابزارهـاي       ، تدبر کـرد و دقت  و در آن باید مطالعه  این اصل قرآن را و بر

معصومانه برونی و درونی و با پیوند ابزارهاي مطلقه معصموم درونـی ماننـد فطـرت پـاك و     

 ابزار هاي برونی درون قرآنی به گونه معصومانهبا  عقل کلی و نظر و دقت کامل و همچنین

کسی که قرآن را بخواند و نفهمـد،  »  عنـهُرّب تال القرآن و القرآُن یَل«. امکان پذیر است 

، قرآن در هر سه بعد او را لعنت  یا بفهمد و معتقد نشود، یا بفهمد و معتقد شود و عمل نکند

، ایـن   این عبارات.  ، و نگاه کردن نیست ، و شنیدن براي خواندن تنها قرآن زیرا . می کند

  .  است فهمیدنتیب موضوعی ، براي ، با این ترتیب تسلسلی، و با تر آیات و سور و الفاظ

، و چهارده دستور براي ما مقرر داشته  آیات قرآن ما را به چهارده نیرو مجهز کرده است« 

، تـذکر، تفکـر، تـدبر،     ، ترتیل ، تالوت قراءت:  که عبارتند از است براي برخورد با قرآن
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  ».  ، فواد براي تفسیر و تأویل ، قلب ، صدر ، فطرت ، شعور تعقل

نـه عقـل    و نـه فطـرت مهجـور    و ه معصـومانه لیوسـ ه این اصل باید که با کمال دقت ب بر

 هاي مطلقه مخلوط از غلط و صحیح نه پیش فرض و نه پیش فرض هاي غلط و محجوب

 و تـدبر  و فطـرت بـی غبـار    و با عقل روشن بین و هاي مطلق صحیح پیش فرض با ، بلکه

را  آن ، غبارهـاي  که خدا براي ما خلق کرده اسـت  اي تمام تجهیزات درونی، تفکر  و تعقل

، یا خود  ، یا خود غیر وحیانی آنچه را که خود می فهمیم به عنون خود شخصی و کنار زنیم

   . بشري یا خود جنّی یا خود مالئکی یا خود هر مکلفی، کنار بگذاریم

ه سـنت هـم   و البت است سنت و کتاب پایه اصول استنباط فقهی ، ادلۀ قطعی و معصوم «

  » .باید بر محور کتاب باشد 

کتاب ، سـنت ، عقـل و اجمـاع ،    : که بگوییم ادله استنباط فقهی چهار عنوان است  این «

 اهل » . افزایند می هم را ظنی واحد خبر و سیره و شهرت ، ادله همین بر . جاي تأمل دارد

که بر حسب نصـوص  در حالی . ثبت دارندم نظر هم استصالح و استحسان و قیاس به سنت

  . هم مشرِّع و هم دلیل شرعی است که، فقط کتاب اهللا ، دلیل است 

  : نازل شده است کریم دو بار در قرآن می باشده معناي پناهگاه مطمئن ب که»ملتحد« کلمۀ

ُقـل إنّـِی  «: در سورة جن می خـوانیم  . یک بار در سورة جن و یک بار هم در سورة کهف 

 خـدا  از را مـن  کـس  هـیچ  بگـو  -  أَحٌد َو لَْن أِجَد ِمْن دونِـِه ُملْتََحـًدالَْن یُجیرَنی ِمَن هللاِ 

، غیـر خـدا ،    صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم     یعنـی پیـامبر   58»  یـابم  نمـی  پنـاهی  او جز من و نرهاند

نمـی  ز خدا کسی ج ، مسل و آله و علیه اهللا صلی پیامبر رسالتی و وحیانی پناهگاه . پناهگاهی نداشت

و مقدمـه اي   هسـتند  حتی رسالت هاي قبل از اسالم هم تحت الشعاع رسالت اسالم.  باشد

، فقط قرآن است کـه آخـرین وحـی ربـانی اسـت و       ملتحد. براي قرآن محسوب می شوند 

در سورة کهف نیـز سـخن از همـین    . شمول آن تا انقراض نسل آدم ادامه و گسترش دارد 

 پنـاهی  و ملتحـد  او جـز  که شود می خطاب صلی اهللا علیه و آله و سلم در آنجا به پیامبر. معنا است 

َل لِکَلَ�تِِه َو لَـْن تَِجـَد ِمـْن دونِـِه  «: ندارد َو اتُْل ما اوِحَی إِلَیَْک ِمْن ِکتاِب َربَِّک ال ُمبَدِّ

 بـه  ضمیر چون.  گردد می باز» کتاب « در این آیه به  »من دونه  «ضمیر «  59»  ُملْتََحًدا

 و دارد رجوع مضاف به معنوي و ادبی منظر از) . ربک( الیه مضاف به نه گردد می بر مضاف

  .»  من دون کتاب اهللا نظر معنوي به مضاف الیه ، یعنی از

بنـابر   بنابر آیۀ سورة جن  و قرآن  کتاب و ملتحدي جز خدا صلی اهللا علیه و آله وسلم بنابراین پیامبر

، اعتصام کنید ، حبلْ ، »  حبل اهللا « می گوید بهقرآن ی هم که وقت. آیۀ سورة کهف ندارد 

تفاوت سنت و قـرآن در ایـن اسـت    و . سنت ، پیرو قرآن و مبتنی بر آن است  و قرآن است

   . است قرآنی آن معناي اما ، است صلی اهللا علیه و آله و سلم محمدي لفظاً سنت که

 حضـرت  ویـژة  و رمزي آن بعد دو و است همگانی و داللی آن دو بعد :قرآن چهار بعد دارد 
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 بلکـه نیست  خاص،  نخست  بعد دو.  است علیهم السـالم و ائمه اطهار  سلم و آله و علیه اهللا صلی رسول

   .، می تواند این ابعاد قرآن را بفهمد  هر کس که لغت عرب را بداند

ی و ، معـان  ۀ معـارف همـ  وابعاد داللی و همگانی آن و هم جنبه هـاي رمـزي اش    درقرآن 

  . است ها سخن ابلغ و کالم افصح ، قرآن داللی  بعد.  دحقایق قرآنی ، عصمت مطلق دار

 و ملتحـد  ، قـرآن  جـز  تـو  فرماید می سلم و آله و علیه اهللا صلی پیامبرش بهخداي متعال  زمانی که

 حضـرات  حتـی .  مـی شـود   کـرده  روشـن  را همگـان  تکلیـف  نداري ، بدین ترتیب پناهی

.  جوینـد  پنـاه  قـرآن ،  غیر به که ندارند اجازه نیز علما و مداران شرع ، السـالم  علیهم عصومینم

َل لِکَلَ�تِهِ «  از سخن ، کهف سورة آیۀ درزیرا   در تغییـر  اجازه کسی یعنی ؛ است»  ال ُمبَدِّ

  .  است جنس نفی براي اینجا، در »ال« حرف.  ندارد را شریعت اصیل معانی و خدا کلمات

 کـس  هـیچ  و نـدارد  وجود اي کننده تبدیل هیچ که شود می این آیه ، معناي ترتیب بدین

پـس از   . کنـد  زیـاد  و کم قرآن از را حرف و حرکت یک یا نقطه یک حتی که نیست مجاز

 و تغییـر  هـیچ  دیگـر  شـد ،  کامـل  و تمام قرآن زمانی که و تمام شدن قرآن و انسداد وحی

 کند نمی تبدیل یا نسخ را کتاب خویش آیات هم متعال دايخ حتی و.  نیست مجاز تبدیلی

.  

  دو بعد.  مستقر ظاهر و نص از عبارتند که است معصوم داللتی ، بعد دو قرآن،از چهار بعد 

   . است نسبی رمز و مطلق رمز ، دیگر

 رمـز  و است مدنی و مکی سورة 29 ابتداي در قرآن گانۀ چهارده حروف ، مطلق رمز از مراد

 و آلـه  و علیـه  اهللا صـلی  اهللا رسـول  قطعـی  سـنت  در.  دارد قـرار  نـص  و مطلـق  رمز میان سبی ،ن

تعداد رکعات نماز یا  : مانند  و نه اثبات اند شده نفی نه ، قرآن در که دارد وجود احکامی سـلم 

 کـه  آید بر می چنین ،»  َو لَْن تَِجَد ِمْن دونِِه ُملْتََحًدا «از... کیفیت طواف و رمی جمرات و

 قـرآن  رمـزي  حـروف  از را حقـایق  و احکـام  ایـن  ، سلم و آله و علیه اهللا صلی اسالم بزرگوار پیامبر

اطیعـوا هللا و اطیعـوا  «: اي متعـال مـی فرمایـد    خد دلیل همین به.  است کرده استفاده

اطیعوا هللا فی محکـم کتابـه و اطیعـوا الرسـول فـی سـنته الجامعـة  یعنی - الرسول

 اهللا صـلی  اهللا رسول از مفرق غیر و قطعی ثابت و جامع که نیز سنت نوع این.  60» غیراملفرقة

داللـی نـص و ظـاهر مسـتقر      بعـد  همان از نوع یک:  است نوع دو خود است و سلم و آله و علیه

همچنین آنچه از رموز استفاده می . قرآن استفاده می شود و نوع دوم، مستفاد از رموز است 

 رسـمی  غیر رموز از هم دیگري و است قرآن رسمی رموز از مستفاد یکی:  دارد شود دو بعد

  . شود می گرفته قرآن

، پرورش  ، جمله بندي ، بالغت، فصاحت ، نحو ، صرف عد لغاتب درهم  قرآن معصوم است

، بـاطنش،  ظاهر: اعم از  در کل ابعاد و دادن مفاهیم تاریخی که قرآن به الفاظ وحیانی آورده

معجـزه و  در تمام مراحل و در کل ، طق، فلسفه ، عرفان، ادب لفظی، ادب معنایی، منیبترت
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  .  استمعصوم 

عـد  ؟ و آیـا عصـمت در ب  خیـر  ، ما وظیفه داریم از قرآن عصمت بگیریم یا  آیا با این مقدمه

؟  است در انحصار معصومین نیست صلوات اهللا وسالمه علیهعد محمدي اخیر تکلیف رسالتی که ب  

جمع مثلـث عصـمت   . بعد علمی، عقیدتی، عملی:  ولکن عصمت داراي سه بعد است آري ،

ولکن آیا از . است صلوات اهللا علیهم اجمعـین علمی و عقیدتی و عملی در انحصار معصومین محمدي 

پله اول گام نخستین عصمت که مقدمه است از براي عدالت و طهـارت معنـويِ عقیـدتی و    

در سـوره آل عمـران مـی     زیرا ، بله امکان دارد؟  دارد یا نه اخالقی و عملی براي ما امکان

امـر بـه دریافـت عصـمت     .  امر اسـت » واعتصموا بحبل هللا جمیعا و ال تفرقوا«: فرماید

  . است »  اعتصموا «بلکه  ، نیست » اعصموا« .  است

 اول خـود را سـازمان  . اسـت   هم براي خود و هم براي دیگران » واعتصـموا« در این آیه 

  . دیگر افراد ، بعد  سازمان وحیانیِ معصومانه قرآنی دادن وعلمی قرآنی 

  ؟  چیست » حبل هللا« 

اسـت کـه    صـحیح . نیسـت   » حبـال هللا« و » حبلـی هللا«  و قرآن اسـت  » حبل هللا« 

فقهاي سنی می گویند که ما هفت دلیـل   و فقهاي شیعه می گویند که ما چهار دلیل داریم

بقیه می رونـد  و سنت و  محور است قرآنن هفت دلیل و از این چهار دلیل ، ولی از آ داریم

روایت تضاد زیرا . خیر روایت سنت در حاشیه قرآن معصوم است اما .  قرآن کریم در حاشیه

در  و خـالف کتـاب دارد   ،خـالف حـس   ، خـالف علـم    ،خالف عقل  ،اختالف  ،تناقض  ،

  . اد است، و مجال نقل به معنا زی روایات مجال جعل

. ، رسـول را اضـافه کـرده اسـت    »اطیعوا هللا و اطیعـوا الرسـول«:  می فرمایندبعضی ها 

اضافه رسول، اضافه اي بر قرآن نیست بلکه رسول گرامی احیاناً مطالبی که در قرآن نه نفی 

شده است و نه اثبات و خیلی کم است بیان می کنند مثـل هفـده رکعـت بـودن نمازهـاي      

دو در  رسـول راوي عـن اهللا اسـت   . هسـتند  مر هم ناقالن و راویان سـنت  یومیه و اولی اال

که احسـن الحـدیث اسـت و    .  روایت اول که رسول از خدا نقل می کند قرآن است.  روایت

و روایت دوم بیاناتی که رسول اهللا باز به وحی سنتی برایش القا شده و در قرآن .  متن است

،  عدي نقل مـی کنـد  ب ین پیغمبر دوا بنابر ، عت بودن نمازمانند هفده رک.  نفی و اثبات ندارد

هم ناقل دو  علیهم السالمائمه . است  سنتکه ،  یک بعد متنی قرآن و بعد حاشیه اي خیلی کم

 پس بنـابر « .  یک روایت قرآنی از پیغمبر و یک روایت هم حدیثی باز از پیغمبر.  روایت اند

منتها ایـن سـنت نمـی    ،  ثرت و کثرت در وحدتوحدت در ک و ین هم یکی است و هم دوا

و وحی خـدا  .  ، این تناقض است حاشیه با متن که در تضاد شد و تواند با قرآن مخالفت کند

   .» نمی شود که در اصل قرآنی با فرع سنتی اختالف و تخلف داشته باشد

کـه  ،  سـت به حبل اهللا ا ، ، اعتصام نخستین»  واعتصموا بحبل هللا جمیعا « : اصل طبق
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اگر روایتی متواتر  و حتی اگر شما می خواهید از سنت پیروي کنید باید با قرآن تطبیق کنید

و اگر روایت واحد ضعیف السند خیلی  و اگر نبود مردود است،  بود با قرآن تطبیق کرد قبول

  تاحادیث عرض روایات برقرآن گذش .و اگر نبود مردود است  ، قبول ضعیف با قرآن موافق بود

  : مثلثی را براي ما در نظر می گیرد ، رجوع به قرآن با افکار گوناگون

ایـن افکـار صـحیح دوگونـه      و ما با قرآن که برخورد کند تصدیق می شود افکار صحیحی 

کامل را قرآن تصدیق می کند و  افکار صحیح.  یا افکار صحیح کامل است یا ناقص : است

افکار غلط را رد می  و اقص را قرآن تکمیل می کند، ولیکن افکار صحیح ن بدون کم و زیاد

  .  کند

  . ، افکاري است که درست است اما تکامل دارد که بزرگتر است ضلع دوم

ضلعی می کند و یک ضلع می رود کنار افکاري کـه   کوتاه تر است و مثلث را دو ضلع سوم

  .  طرد می کند آن را غلط است و قرآن

انی خود و دیگران حداقل از نظر علمی کـه معصـومانه بایـد    کل مسلمان ها باید براي نگهب

، بـراي نگهبـانی خـود و نگهبـانی      ، علم معصومانه اي که برداشته از قرآن می شـود  باشد

  . استفاده کنند  دیگران

ظنـی الداللـۀ    با این دلیل کـه قرآن را کنار بگذارند  که گروهی و نهنه گروهی از مسلمانها 

از جملـه عـذرهاي    و چنانکه مشرکین عذر مـی آوردنـد   است از گناه بدتر عذر و این.  است

، خـدا بزرگتـر از آن    مشرکان این بود که می گفتند ما که قابل نیستیم که خدا را بپرسـتیم 

ما نعبـدهم اال لیقربونـا الـی  «،  ین ما بتها را بپرستما است که معبود ما قرار بگیرد بنابر

عمداران قرآن را ظنی الداللۀ می دانند و به قرآن مراجعه شر از کسانی هم که . »هللا زلفـی

 بنـابر  ، که ما بفهمـیم آن باالتر است از و عمیق تر  وتر  نمی کنند می گویند که قرآن مهم

 ، رأي هاي مختلف ، فتاواي متناقض ، متعابدات متناقضاتسنت ، و  به دنبال باید رفتین ا

 و نـد از حجیـت مـی انداز  را » الحجـة البالغـةقل فلله «این قرآن که حجت بالغه است  و

  . ندمی کن شنابالغ

 ، حجج ، آیـت اهللا  ، خواص از عواماعم کل مسلمانها  » واعتصموا بحبل هللا جمیعـاً « در 

  .  احدي حتی رسول اهللا از قرآن مستغنی نیست و همه باید به قرآن تمسک کنند ، ها

 و قرآن منهاي رسول اهللا ثقل اکبر است و ، ثقل اصغر است رسول اهللا منهاي قرآن: زیرا 

  .  رسول اهللا با قرآن مجمع الثقلین است

  بـود » کُم«در اختصاص جمیعاً  » اعتصموا« اگر ، زیرا دهیم به هردو  بایددوم را  جمیعا« 

 اینکه آخر آمده شامل چند بعد اسـت  در پس. »  اعتصموا جمیعا بحبل هللا «:  می فرمود

فـردي بـه قـرآن     » اعتصـموا جمیعـا « یعنی » ا، بحبل هللا جمیعـااعتصموا جمیع « .

  . »باشد  »و امرهم بینهم شوری بینهم«بلکه باید بر اساس  نگریستن کافی نیست
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 ماننـد با نوشته هـا شـور کنیـد    می توانید ،  اگر چنانچه زندگانی نبودند که با آنها شور کنید

بـر حـول    در تمامی ابعادش بایـد  شور این  امنته.  است قرآن نوشته هایی که درباره تفسیر

 و مـی بینـد   ومی کنـد  تفحص بر محور دقت در حبل اهللا کسی که آراء را زیرا . باشد  قرآن

و دیـدن خطاهـا    زیـرا .  و اشتباه است ، امن از خطا می بیندتر را  خوب و بد و بدتر و خوب

شتباه را به طور کلی از بین ببرد و ا و دیدن اشتباه ها انسان را وادار می کند که اشتباه نکند

فبرش عباد الذین یسـتمعون «: کند  صحیح را تبدیل به حسن و حسن را تبدیل به احسن

  .» القول فیتبعون احسنه

از بدترین جرم هاست نسبت به این کتاب وحیـانیِ اَقـدسِ مطلـق    ظنی الدالله بودن قرآن 

از نظـر   ، خود را قطعـی الداللـۀ  و صریح  نقرآن در ابعادي گوناگو زیرا. کل تاریخ الهی در 

، دانسته است که حتی از کلّ کتابهاي وحی هم، در ابعاد  ، بالغت لغوي، جمله اي، فصاحت

لغويِ داللی، و در بعد فصاحت و بالغت، از نظر لفظی و در ابعاد معنوي، در طول تاریخ ، تـا  

  .  پایان زمان تکلیف، بر همه مقدم است

ایـن  » ن کنتم فی ریٍب من مـا نزَّلنـا علـی عبـدنا فـأتو بسـورٍة مـن مثلـهو إ «:  مانند

  .تحديِ نسبت به کلّ مکلّفان جهان است، از هنگام نزول قرآن تا پایان زمان تکلیف

بعد داللیِ لغوي، بعـد فصـاحت،   مانند .  در کل ابعاد است مماثل قرآن یا احیاناً افضل از آن 

  . یا اینکه همسان با قرآن است ،  در کل ابعاد ربانی است بعد بالغت، بعد معنا که

، اگر قرآن ظنی الداللۀ باشد برتـر از   ها می باشدکه شامل کلّ مماثلت » مثله من«این « 

عبـارات غیـر وحیـانی    !  ، عبارات قطعی الداللۀ است حتی غیر وحیـانی  قرآن که ظنّی است

ایـن  .  ، قطعی الداللۀ داریم بین مجانین هم ، حتی در قطعی الداللۀ که درصدش زیاد است

!  ، قرآن مغلوب باشـد  با ظنی الداللۀ بودن قرآن اصالً سازش دارد؟ پس در این تحدي باید

 «.  

  :، فریاد بزند است  اى که بیمار شده اگر دیوانه

نامفهوم و نامعلوم براي مـا و حتـی   از شخص دیوانه ظنّى و » سر«ى  آیا کلمه» !آى سرم«

است؟ یعنى ممکن است کسى بگوید چون او دیوانه است مراد از سر، شـاید   آن دیوانه خود

  ! سر نباشد و مراد، دست یا پا باشد؟

وجود دارد که در مورد متون قدیمى و حتى معاصر بشرى، محک مطلق نـداریم،   مسئلهاین 

نیـاً، علـم   ثا. اى مطلـق برسـاند   زیرا اولًا، علم بشرى مطلق نیسـت تـا مـرادش را بـه گونـه     

نیست، لکن درصد بسیار باالیى از مفـاد مـتن قابـل فهـم       هاى امروز به تاریخ، مطلق انسان

  .است

اى  بـه گونـه   -ى ربانى صـادر شـده    ى علم و رحمت مطلقه که از ناحیه -اما در مورد قرآن

ى جهات، با فصاحت و بالغت فـوق حـد اعجـاز سـایر انبیـاء، دال و مـدلول        مطلق در همه
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با رعایت تمامى ابزارهاى شایسته براى رسیدن به فهم درسـت در دسـت ماسـت و    قطعى، 

. هرگونه شک و تردیدى در قرآن یا داللت آن، شک و تردید در علم و رحمت ربـوبى اسـت  

بخواهد مقصود باطنى خود یا مطلبى را به دیگران بفهماند، الفـاظى را انتخـاب   آیا کسی که 

؟ یـا از الفـاظ مـبهم و مشـکوك اسـتفاده       یفـاء کنـد  کند که صد در صد مقصودش را ا مى

  کند؟ مى

علم و احاطه به لغات و معانى دارد یا خیر؟ اگر علم به الفاظ و معـانى   متعالآیا خداى اصالً 

اما اگر علم دارد لکن عمداً الفاظ منحرف و غیـر  . است دروغ گو » نعوذُ باللَّه«و ندارد، جاهل

خواهـد   ، کـه نمـى  اسـت   خائن یا ظالم یا هـر دو » نعوذُ باللَّه«کند، یا  یقینى را استعمال مى

تـه  و یا علم به لغات و معانى نداشته و کودکانه سخن گف... مطلب خویش را درست بفهماند 

مثال فرض کنید استادي براي شاگردانش کتابی می نویسد و در آن کتـاب از لغـات   . است 

  ن استاد عادل و عالم است؟ آیا ای. گنگ و جمله هاي ظنی استفاده می کند 

! هاى عاقل و عالم هم عقل و علم نـدارد؟  عقال، علم و علما، به مقدار انسان و آیا خالق عقل

! تواند الفاظى صریح را براى رساندن مرادش استعمال کند؟ و یا عاجز و ناتوان بوده؟ آیا نمى

، هـم  است  و خیانت کرده؟ بنابراین هم به خود ظلم می باشد خدا کتابى فرستاده که مبهم 

 ها به دور است زیرا خود فرموده ى این نسبت خداى متعال از همهاما ! به جویندگان حقیقت؟

کند بـراى آن   همانا این قرآن هدایت مى - لِلَّتى ِهَى أَْقَوم  انَّ هذا القرآن يَْهدى«: است 

   61»تر و ارزشمندتر است   چه استوارتر، محکم

ناُه «:  آیه و اصـوالً  . این دو یسر است، یک یسر، یسـر عربـی بـودن اسـت    » ِبلِسـانکیَرسَّ

؟ ظنـی الداللـۀ وشـکّی الداللـۀ،      آیا ظنی الداللۀ واضح اسـت . به معنی واضح است عربی 

  . واضح قطعی الداللۀ استچون ! واضح نیست ولی محتمل الداللۀ فاضح است

رناه« :  عد دومبسفی عربی » ی اَوضح تعبیـرات واضـح در لغـت قـرآن و     ! یعنی قرآن عربی

ا یّرسناُه ِبلسـانک«حصر است،  » انما« . آیات قرآن است منحصراً آسان کرده ایم، از » فإ�َّ

! ، بلسـانک اسـت   بلغتـک نیسـت   این آیـه  .نظر داللی و از نظر مدلولی، قرآن را با لسان تو

برحسب روایاتی عربی بـودن   لسان رسالتی، در دو بعد واضح است، یکی بعد عربی بودن، که

لغت عربی مبین زبان هاي دیگـر و لغـات دیگـر    » یُبَیُِّن االلُسن و ال تبیّنُه االلسن«یعنی 

، مهـم تـرین،    ، بـارزترین  و چون شریعت قـرآن .  است ولی لغات دیگر مبین عربی نیستند

تـرین لغـات   ، به زبان عربی که واضح تـرین، مبـین    کامل ترین و شامل ترین شرایع است

  . است  ، وارد شده هاست

قرآن بینش هـایی اسـت بـراي    . بصائر یعنی بصیرت ها و از جمله أسماء قرآن، بصائر است

کلّ بینندگان از کلّ مکلّفان و آیا مخاطبان قرآن شریف در کلّ ابعاد داللتی ظاهر و واضـح،  

کلّ عـالمین مخاطـب    در آیاتی بلکه خیرنان هستند؟ فقط مسلمانان هستند؟ فقط عرب زبا
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در آیاتی موحدین غیـر   و در آیاتی مشرکین مخاطب اند و اند، در آیاتی ملحدین مخاطب اند

 و در آیاتی مسلمانان مؤمن مخاطب انـد  و در آیاتی کتابیان مخاطب اند و کتابی مخاطب اند

پـس  ،  در آیاتی مسلمانان منافق مخاطـب انـد   و مخاطب اند مومندر آیاتی مسلمانان غیر 

یک بعد عربی زبان ها که بعد  : ، منتهی در دو بعد کلّ مکلفان مخاطب بلسان قرآن هستند

ترجمه صحیح صـد   که در این صورت عد کسانی که لغات دیگر را دارندیک بو اقرب است 

  ، براي آن ها بصائر است  در صد قرآن

. مکلفان هیچ تکلیفى نداشتند فرستاد، قرآن کریم را براى ما به ودیعه نمى ، اگر خداى تعالى

چنین اگر لغات و اصطالحات قرآنى، قابل فهم ما نباشد، باز هم تکلیفى براى ما نیست و  هم

الداللـۀ   اند قرآن ظنّـى  که گفته اند، پس کسانى فقط کسانى تکلیف دارند که قرآن را فهمیده

رفع تکلیف کننـد کـه   اند از همه  است یعنى داللت آن در حد ظن و گمان است، آیا خواسته

  ! اند؟ چنین گفته

پـس نارسـا   ! آیا عبارت ظنّی رساسـت؟ .  بالغ رسایی است. »هذا بالٌغ للناس«و همچنین 

نارسـاي مـادون اش، ظنـی اسـت، و     . چیست؟رساي صد در صد مطلق، قطعی الداللۀ است

   !غیر بالغ است چه ظنی و چه شکّی، چه احتمالی. دونش شکی است و دون آن احتمالی

آیا داللـت ظنّـی، حـق    . فرقان، فارق بین حق و باطل است. از أسماء قرآن فرقان استیک 

است؟ داللت قطعی هم حق است؟ یعنی داللت قطعی یـا مـافوق قطعیـات عمـومی، ایـن      

  ! قطعی است، و داللت ظنی هم که مادون قطعی عادي است، این فرقان است؟

و استوار، نیازمند بـه کـالم محکـم و قطعـى و     مگر نه این است که هدایت به راه پابرجا « 

خداى تعـالى  . ناپذیر است، دال و مدلول هر دو باید قطعى باشند تا هدایت قطعى شود خدشه

ها آیه، مناط هدایت به شریعت الهى را علم و قطع دانسته و رسیدن به علم را با یقین  در ده

  . »یفه واضح استچه در آیات شر داند نه با شک و تردید و گمان چنان مى

و اکثـر مـردم جـز از     - ِمَن الَْحقِّ َشيْئاً   َو ما يَتَِّبُع اكَْ�ُُهم االَّ ظَنّاً انَّ الظَّنَّ ال يُغنى« -1

 کنـد  نیاز از حـق نمـى   کنند، در صورتى که خیال و گمان کسى را بى خیال و گمان پیروى نمى

«62  

کنید مگـر از خیـال و    شما پیروى نمى  -تُْم االَّ تَخرُُصوناْن تَتَِّبُعوَن االَّ الظَّنَّ َو اْن انْ « -2

  63» گویید جز به گزافه سخن نمى

ایـن گمـان کسـانى اسـت کـه       -ذلَِك ظَنُّ الَّذيَن كََفُروا َفَويٌْل لِلَّذيَن كََفُروا ِمَن النّار« -3

  » 64 کافر شدند پس واى از آتش بر آنان که کافر شدند

ِ الْكَِذَب يَْوَم الِْقياَمهَو ما ظَنُّ الَّذي« -4 بندنـد بـر    آنان کـه دروغ مـى   -َن كََفُروا َعَىل هللاَّ

  » 65 اند، واى بر آنان از روز قیامت خدا چه گمان کرده
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 چه به آن علـم نداریـد   هرگز پیروى نکنید از آن -َو ال تَْقُف َما لَيَْس لََك ِبِه ِعلْمٌ « -5
66 

«  

ى اخیـر   روى از ظن و گمان را مردود دانسـته، و در آیـه  ى آیات فوق و همانندشان، پی همه

پس اگر قرآن ظنّى الداللۀ و داللـت آن  . نماید پیروى از غیر علم و یقین را ممنوع اعالم مى

  آور نبوده و نباید از آن پیروى کرد؟  در حد گمان باشد، علم

بـودن هـم    قرآن برهان است، آیا قطعی بودن و فوق قطعی بودن برهـان اسـت؟ یـا ظنـی    

یعنی نوري که صددرصـد نـور اسـت و هـیچ     . نور، نورِ مطلق است» نـور«یا ! برهان است؟

است، جـزو  مخلوط نور و ظلمت ! و اگر قرآن ظنی است که نور نیست. ظلمتی در آن نیست

اگر قـرآن   که »حجٌة بالغه«یا  . ظلمت محض است چون ظنّی الداللۀ است؛ حجت نیست

هـم حجـت نیسـت و هـم     . لجۀٌ غیر بالغۀ می شود. بالغ است ظنی است نه حجت است نه

   . بلوغ ندارد

در میـان مسـلمانان از کجـا پیـدا شـده و چـرا       » ظنى الدالله بـودن قـرآن  «اما این مطلب 

آن را اینگونـه   آیت اهللا العظمی صـادقی تهرانـی  که  اند؟ پاسخش داراى ابعادى است گفته

  : بیان می کنند

الوجوه حتى در الفاظ قرآن خدشـه   وجه من نان قرآن نتوانستند به هیچاین که کفار و دشم« 

وارد کنند، نتوانستند به عنوان یهودى، مسیحى یا هر دین دیگـر، بگوینـد قـرآن مـبهم یـا      

که » مطران حداد بیروتى«هاى لبنان در جونیه به نام  الداللۀ است، حتى رئیس کشیش ظنّى

هـاى خـود    در یکـى از کتـاب  . ر رد قرآن نوشته است ب -به خیال خود -چهارده جلد کتاب

تر از تورات و انجیل و سـایر کتـب آسـمانى     اعتراف دارد که قرآن از نظر لغت و ادب، فصیح

از گوستاو لوبـون فرانسـوى   » تاریخ تمدن اسالم و عرب«نظیر این جریان، در کتاب . است

این کتاب به نفع اسالم است ولـى  کنند  ها، فکر مى گروه زیادى حتى در بین مسلمان. است

او در این کتاب قطور، یک جمله گفته که به خیال خود وحیانى بودن قرآن را نقـض کـرده   

کنیم چرا آیات قرآن با هم چندان ارتباطى ندارند؟ از بحـث معـاد    ما فکر مى: گوید مى. است

تـوان   ى پیامبر اسالم مى هبنابراین دربار... رود، به اخالق، به احکام، به نبوت و  به توحید مى

اولًـا کـدام   :  به اختصار بایـد گفـت  ! دیوانه است صحت دارد: گفتند گفت سخن آنان که مى

ى عقال و علماى عالم، در سـالیان دراز   دیوانه است که سخنى بگوید یا کتابى بیاورد و همه

قرآن در تناسب آیات  ثانیاً! نتوانند حتى یک آیه مثل آن را بیاورند تا چه رسد بهتر از آن را؟

المثل در سوره حمد، هم توحید، نبوت و هـم معـاد را بیـان نمـوده      نیز اعجاز دارد، یعنى فى

سوم این  ى سور؛ کیست که بتواند چنین جالب و جذاب سخن بگوید؟ است، همین طور بقیه

م از افکـار  که اگر بر فرض محال نعوذباللَّه، پیغمبر دیوانه بود، پس باید مصدر آیات قرآن ه

شخص دیوانه باشد و این نیز محال است، چون اصلًا قرآن مصـدر انسـانى نـدارد و تنهـا از     
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ى وحـى نیـز حتـى بـه قـول       گیرنـده . العالمین شَرَف صدور یافته است ى حضرت رب ناحیه

جواب این است که خـداى تعـالى بـه ایـن      .ترین خردمندان جهان بوده است مخالفان عاقل

حتى در یک صفحه از قرآن، نمایشى از کـل حقـایق را ارایـه دهـد، بـه       خواسته ترتیب مى

  .اى اعجازآمیز که هیچ یک از افراد بشر قادر به آوردن مشابه آن نباشد گونه

الداللۀ بودن،  ها و تالش خودشان چون نتوانستند نسبت نارواى ظنّى ى دشمنى ها با همه این

آن اثبات کنند؛ بنابراین با مکر و نیرنـگ خاصـى   مبهم یا صامت بودن و مانند آن را علیه قر

ها نزدیـک شـدند چـه     به مسلمان. اى دیگر، وارد معرکه مبارزه با قرآن مظلوم شدند گونه به

هـا و   به مردم عادى یاد دادند که قرآن براى بدرقـه و روى طاقچـه  . مردم عادى و چه علما

اگر ثواب همین مقـدار  . ه ثواب داردتبرّك و بازوبندى فرزندان و یا فقط تالوت کردن و غیر

  .هم به شما برسد براى آخرتتان کافى است و از این مزخرفات

به علما نیز نزدیک شدند و حتى تعدادى از آنان با گفتن لفظ شهادتین و به ظـاهر مسـلمان   

به علمـا و  . جلوه دادن خود، وارد علوم اسالمى شدند و حتى مدارج علمى را هم طى نمودند

شـود، و باعـث گنـاه اسـت،      تلقین کردند که اگر سراغ قرآن بروید تفسیر به رأى مىطالب 

تـوانیم آن را بفهمـیم و    عذاب دارد، کالم خدا بسیار باالتر از فهم ماست، و باالخره ما نمـى 

کمال جدیت را نمودند تا توجه همه طالب علوم دینى، چه شیعه و چه سـنى مـذهب را بـه    

  .ها جلب کردند اعات و شهرتاحادیث و روایات و اجم

احادیث هم که حالش معلوم است، جعل، وضع، تقیه، تحریف، اختالف، نسخ، نسـیان راوى،  

انـد،   هاى دیگرى که به سر روایات آورده ها مشکل و بدبختى سهو، خطا، تقطیع، اشتباه و ده

  .ى از این روایات و یا مبانى دیگر و نظرات مأخوذه  تا چه رسد به فتاوى

ورى شد، که طلّاب از اول تا آخر دروس حوزوى، احساس نیازى به خواندن قرآن نداشـته  ط

در  رضوان اللَّـه علیـه    عالمه طباطبایىکه مرحوم  چنان. باشند، تا چه رسد به بررسى و تفکر در آن

انـد کـه بـه هـیچ وجـه بـه        اى تنظیم شده علوم حوزوى به گونه«: اند  فرموده 67تفسیرالمیزان

ى ایـن علـوم را از صـرف و     توانـد همـه   طورى که شخص متعلم مى حتیاجى ندارند، بهقرآن ا

نحو، معانى، بیان، لغت، حدیث رجال، درایه، فقه و اصول فرا گرفته به آخر برساند و آن گاه 

ها اجتهاد کند ولى اساساً قرآن نخواند و جلدش  ها بشود، ماهر شده در آن متخصص در آن

حقیقت براى قرآن چیزى جز تالوت کردنش براى کسب ثـواب و یـا   در ! را هم دست نزند

بازوبندى براى فرزندان که از حوادث روزگار حفظشان کند چیزى نمانده، اگر اهل عبرتى، 

  .»!عبرت بگیر

تر از قرآن سـراغ نـداریم کـه     با بررسى تمامى کتب آسمانى و زمینى، ما هرگز کتابى مظلوم

این چنین ساقط شده  -آن هم به دست گروهى از مسلمانان -بدین گونه از داللت و هدایت

  68». باشد
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يـا «:  از همان ابتداى رسالت بلند بود کـه  صلى اهللا علیه و آلـه رسول اکرم  اعتراض ى فریاد و ناله

همانا قوم من، این قرآن را بسـى  ! پروردگارا - اتََّخُذوا هَذا الُْقرآَن َمْهُجوراً   َربِّ انَّ َقومى

  . 69 » برگرفتند -و دور از خود -مهجور

» حجٌة بالغـة«است، » یهدی للتی هی اقوم«قرآن که بیان است، نور است، تبیان است، 

به طور کلی از بین مـی   ظنی الدالله بودن راتعبیرات خاص، این حرف  است و از این قبیل

داللۀ است، بـه نـص   والّا با صرف نظر از کلّ این ادلّه و کل این آیات اگر قرآن ظنی ال.  برد

ال «و یـا  » إنَّ الظّن ال یغنی عن الحق شیئا«آیات ! خود قرآن، تبعیت از قرآن حرام است

است، پس تبعیـت  » ما لیس لک به علـم«اگر قرآن مصداق » تقف ما لیس لک به علم

  ! از قرآن حرام است

الترین و واالتـرین  به هر حال و این تهمت ظنّى الداللۀ بودن قرآن، خود اهانتى قطعى به با

اى داده نشده است،  وحى گویاى الهى است که به هیچ کتاب دیگرى، چنان نسبت وقیحانه

فایده  هاى ثقیل بشرى را که حتى گاهى بى کنند متن در حالى که با سختى فراوان سعى مى

ه و یا کم فایده نیز هست موشکافى کنند، و نکاتش را دریافت نمایند، اما به قرآن مظلوم کـ 

به تعبیر خود قـرآن کـریم ایـن     با آن که . گویند، این کتاب قابل فهم ما نیست رسند مى مى

للـّذكر َفهـل ِمـن   لقد يّرسنا القـرآنَ «:   کتاب کتابى است بسیار آسان و قابل فهم همگان

) هشدار و یادآورى براى مـردم (ما واقعاً این قرآن را براى متذکر شدن ! اى پیامبر - ُمّدِكر

  70؟» اى هست و آسان قرار دادیم پس آیا هیچ پند گیرنده سهل

هاى وحیانى است، زیرا  اش سقوط کند، خود سقوط تمامى کتاب اگر قرآن از داللت قطعى« 

روى ایـن اصـل،   . ها مهیمن و نگهبان اسـت  ى آن قرآن برحسب تصریحاتى نسبت به همه

اآگاه شهرت یافتـه، کـل شـرایع    چنان نسبتى به قرآن که میان دشمنان اسالم و دوستانى ن

کند، و متأسفانه این بدترین ستمى است که نسبت به قرآن کریم شـده   ربانى را واژگون مى

  .»است 

  نقش روایات در تفسیر از دیدگاه الفرقان

  :در مقدمه تفسیر الفرقان می فرماید  آیت اهللا العظمی صادقی تهرانی

ه ظاهر قرآن چه رسد به صریح آن حجـت  گواه است بر این ک آیات عرض و احادیث آن« 

توجیـه   و ارزیابى و سنجش روایات با کتـاب است و اگر چنین نباشد عرضه روایات به قرآن 

  . پذیر نخواهد بود

قطعى و از ناحیه داللت ظنّـى اسـت ولـى     قرآن از ناحیه سند: و اما این که گفته شده است

سخنى خرافى و آفت زاسـت کـه از    طعى اندظنّى و از ناحیه داللت ق روایات از ناحیه صدور

تفسـیر   .قرآنى که بیان آن فصیح ترین و رساترین بیان است . ساحت قرآن بسیار دور است

مجمـل مـى    هاى قاصر یعنى توضیح بخشهایى از قرآن که براى فهم قرآن به وسیله سنّت
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حتّـى  (ار است شکماند و این نه از قصور داللت کتاب است که آن در داللت خویش بسیار آ

ها سـنگینى مـى کنـد     بلکه این ژرفا و بلنداى معانى است که بر فهم )در بخش متشابهات

وگرنه الفاظ قرآن در بلندترین قله هاى فصاحت و بالغت قرار دارد و روایتى که مـى گویـد   

یـل آن منـع   تأو علیهم السالم و یا ائمه صلی اهللا علیه واله تفسیر قرآن جایز نیست مگر با سنّت پیامبر

 و دارد مـى  وا قـرآن  در الزم و صحیح تدبر به را ما ، عرض ادلّه. …از تفسیر به رأى است

روایات را به قرآن عرضه بداریم تا غثّ و سمین و خـائن و   رهنمود مى دهد که در حد توان

نقش حواشى را  ى که در تفسیر قرآن وارد شده استو روایات . امین از یکدیگر شناخته شوند

به عنـوان شـارح مـتن     روایات با متن قرآن سازگار باشد آنچه از این.  سبت به قرآن دارندن

آنچه مورد شک و تردید قرار  به دیوار زده مى شود و شود و آنچه سازگار نباشد پذیرفته مى

  71 .»  به قائل و راوى آن واگذار مى گردد گیرد

  

  تدبر در قرآن کریم

  توصیه به تدبر در ایات قرآنی

آیا پـس آیـات قـرآن را بـا نگرشـى جـامع        - اَفال یتََدبَّروَن القرآن ام علی قلوب اقفالُها

  72 »؟هایشان نهاده شده است هایى قفل اندیشند؟ یا بر دل نمى) درست(

در این آیه تدبر در قرآن به میان آمده که اگر قفلهاى دربهاى قلوب باز باشد امکان  :تفسیر 

یدار است، از لحاظ اینکه قلبهاى انسانها محـور اصـلى فرمانـدهى    تدبر در قرآن همچنان پا

کل نیروهاى دراکه انسانیت است، و اگر این قلبها براى ادراکات فطرى و عقلى باز باشند در 

جمع امکان تدبر در قرآن را در پى دارند، ولى دربهـاى بسـته، غیـر وارسـته چنـان امکـانى       

بندنـد، و در   دربهـاى قلـوب را همچنـان مـى    ...  أقفـال، إغفـال، شـهوت، جهالـت و    . ندارند

اینصورت سایر قواى دراکه انسانى اگر هم فعالیتهایى شایسته داشته باشند چون راهـى بـه   

ایستند، سپس آنها هم از کار  و از کارآیى باز مى.  مانند اثر مى مرکز فرماندهى قلب ندارند بى

تدبر از نظر لغت کوشش و کاوشـى اسـت    . شود افتند، که اینجا انسان منهاى انسان مى مى

نگ تگاب که این آیات را با مناسباتى تنخستگى ناپذیر براى یافتن حقایقى از ظواهرى مناس

  .یکجا و همسان کند تا معناى مقصود را سامان دهد 

  

  :لغات قابل توجه

ـ تـدبر االمـر     . از دبر به معناي عقب و تدبر به معناي تفکر و تأمل اسـت  :تدبر  -1

 . یعنی به عواقب کار نظر کرد و تأمل نمود

 .برگرداندن، وارونه کردن :قلب  -2

. دهنـد  دهد که به مغز نسبت مـی  قرآن به قلب بیشتر تکیه کرده و به او چیزهایی نسبت می
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باید الفاظ  ، براي بیشتر روشن شدن قلب از نظر قرآن . داند قرآن قلب را منشأ خیر و شر می

  .ؤاد را با هم مقایسه نمودقلب، نفس ، صدر و ف

آمـده   24یه آ صلی اهللا علیه واله است و یک مرتبه در سوره محمد» قفل«أقفال جمع  -3

 . است

 امام خمینی
کتـاب   199یـات شـریفه قـرآن در صـفحه     آدرباره تفکّر و تـدبر در    رحمۀ اهللا علیه

این صحیفه نورانیـه   یکی دیگر از حجب که مانع از استفاده از« : فرمایند می» آداب الصلوة«

اند کسی را حق استفاده از  است، اعتقاد به آن است که جز آنچه که مفسران نوشته یا فهمیده

قرآن شریف نیست و تفکّر و تدبر در ایات شریفه را به تفسیر راي که ممنوع است، اشـتباه  

  »اند اند و بواسطه این عقیده باطله، قرآن شریف را بکلی مهجور نموده نموده

  :هاي ایه پیام

  یات قرآنیآامر به تدبر در  -1

  : شود  عمل به دستورات قرآنی به هر مقدار که فهمیده -2

  عمل کردن به اوامر قرآنی  )الف

  دوري کردن از نواهی آن )ب

  .کنند خوانند و در ایات آن تدبر نمی توبیخ و سرزنش کسانی که قرآن می -3

کند، با دست خود قفل بر دل خود زده و قفل  دبر نمییات آن تآخواند و در  آنکه قرآن می-4

  .زدن به دل،یعنی عدم تدبر در ایات قرآن

  

  اي دیگر درباره توصیه به تدبر  یهآ

بَُّروا ایاتِه َو لِیتََذکَّر اولوا االلباب کسـانى را کـه   ) مگر(یا  -کتاب انزلناه الیک مبارک لِیدَّ

نهیم، یا پرهیزگـاران   د، چون مفسدانِ در زمین مىگرویده و کارهاى شایسته کردن) به خدا(

73 .» دهیم؟ را چون فاجران قرار مى
  

  :لغات قابل توجه

  انزلنا  -1

 مبارك  -2

 تدبر   -3

 .مصدر است به معناي یادآور شدن و به یاد آوردن :تذکّر  -4

ذکر ـ به معناي یاد کردن خواه به زبان باشد یا در قلب و هم چنین بـه معنـی نگهـداري و     

 .است یز آمدهحفظ ن

اولواااللبـاب ـ صـاحبان     .جمع لب است به معناي خرد و عقـل و اندیشـه   :الباب  -5

 .خرد و اندیشه
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  : یهآهاي  پیام

شود، توجهی است براي خواننده قرآن که به موضـوع بعـد    یه با کتاب شروع میآ -1

 .از کتاب دقت نماید

 .است نزول قرآن از طرف فرستنده به منظور آشنا شدن با موضوعات آن -2

اگر خواننده کتاب دسـتورات آن را سـرلوحه برنامـه     . کتاب، کتاب مبارکی است -3

اي  زندگی خود قرار دهد، همانگونه که کتاب مبارك است، بـراي خـود و جامعـه   

 . نماید، مبارك و با برکت است که در آن زیست می

 . یات آن تدبر و تفکّر نمودآیات این کتاب، باید در آبراي درك مفاهیم  -4

یات قرآن، مطالبی که پروردگار متعـال بـالقوه در   آصاحبان اندیشه، با اندیشه در  -5

 . یاد خواهند آورد  به ، وجودشان به ودیعه نهاده

هـذا بیـان للنّـاس و هـدی و « قرآن براي عموم بیان و براي متقین ارشاد و موعظه است

دمـان و رهنمـون و انـدرزى    بـراى مر ) وحیـانى (بیانى است ) قرآن(این  -موِعظَة لِلمتَّقین

74 . » است براى پرهیزگاران
  

ماننـد معرفـى کـرده     قرآن را به عنوان بیان و روشنگرى بى » هذا بيان للنـاس «: تفسیر 

  باشـد کـه هـدایت و مـوعظتش     مـى  »هدى و موعظة للمتقـ� «است، و روى این اصل

طبـع هـدایت و    همگام و در پى بیان قرآن اسـت، ایـن آیـه داراى دو بعـد اسـت، نخسـت      

اند، چه آن را بپذیرند یا  روشنگریش براى کل مکلفان، که در میان آنان الناس به میان آمده

بعد دوم هدى و موعظۀ که ویژه پرهیزگاران اسـت آن هـم چنانکـه در اول سـوره     . نپذیرند

باشد دسته اول تقوى پیشگان که آماده تحقق تقوى در پرتو  بقره یاد شد شامل دو دسته مى

اند، یا دسـت کـم بـا     اند یعنى گمراهانى که در زمینه گمراهى جوینده و پوینده حقیقت قرآن

اى ندارند و اگر حقیقت براى آنهـا بـه گونـه قـانع کننـده بیـان شـود آن را         حقیقت معارضه

اند یعنـى قـرآن را گویـاى     دسته دوم متقیان فعلى هستند که گام اول را برداشته. پذیرند مى

اند، و سپس با پویشها و کوششهاى خود بر تقواهـاى علمـى،    مکلفان دانسته روشن هدایتگر

  . عقیدتى اخالقى و عملى خود چه فردى و چه اجتماعیش کوشا هستند

  

  : یهآلغات قابل توجه در 

بیان به معنی آشکار شـدن و   . از بان به معناي آشکار و ظاهر شدن است :بیان   -1

 .است هم چنین قطع شدن گفته شده

 .ها براي نوع انسان :لنّاس ل  -2

به معناي هدایت یافتن و هدایت کردن ـ ارشاد و راهنمایی از روي لطف   :هدي  -3

 . و خیرخواهی گفته شده
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وعظ مصدر است که اسم مصدر آن موعظه است و بـه معنـاي انـدرز و     :موعظه  -4

 . باشد پند دادن می

، وقایـه اسـت ـ    جمع متقی است ـ متقی از تقواست ـ ریشـه لغـت تقـوا      :متقین  -5

هر فرد مسلمان باید از  . رسد وقایه،یعنی نگهداري از ضررهایی که به چیزي می

رسد خود را حفظ کنـد تـا بـا     ضررهایی که به اندیشه و گفتار و کردارهاي او می

خوب بیاندیشد، زیبا سخن بگوید و کرداري نیکو داشته باشـد و از ایـن   .تقوا باشد

که فقط منحصراً اعمـال متقـین مـورد پـذیرش      جهت است که قرآن اشاره دارد

 .پروردگار خواهد بود

  75اّ�ا یتََقبََّل ّهللا ِمَن ّهللا املتّقین

  : یهآهاي  پیام

قرآنی که توسط پروردگار فرستاده شده، دستورات و اوامر آن براي عمـوم مـردم    -1

ن روشن است و اوامر و دستوارت اخالقی آن براي همه قابل استفاده و هم چنـی 

 .قابل اجرا و عملی است

باید قرآن خواند و با مفاهیم آن آشنا شـد و  . سراسر قرآن ارشاد و راهنمایی است -2

هـاي معنـوي    به دستورات آن عمل نمود تا از ارشاد و راهنمایی هاي قرآنی بهره

 .برد

انسان در هر حال و موقعیتی باشد، نیاز به موعظه و پند و اندرز دارد، چه بهتر بـا   -3

 .هاي قرآنی آشنا شویم و سعی کنیم، اندرزهاي قرآنی را عمل نماییم موعظه

براي اینکه از ارشاد و اندرز قرآنی استفاده کنیم، باید بر اساس توضـیحی کـه در    -4

  .معناي متقین داده شد، با تقوا باشیم

  

  

  

  

  

  :نتجه گیري 

و  قرآن است طبق ادله عقليه و قرآنيه تنها راه تفسري قرآن ، تفسري به روش قرآن به

  .ظنی الدالله بودن قرآن هم طبق گفته های خداوند مردود است 
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در آخر از همه دوستان و محققان و طالب و حتی مجتهدان می خواهم انتقـادات و  

  :نظرات خویش را درباره این کتاب به نشانی هاي زیر ارسال نمایند 

forqan.mihanblog.com-alwww. 

ehsan.aghighi@yahoo.com 

  : پی نوشت ها 
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حسین بـن  (ابوالفتوح رازى  - 43، ص 3سید محمدحسین طباطبائى، المیزان، ج  -21

 - 174، ص 4، روض الجنان و روح الجنـان، ج  )على بن احمد خزاعى نیشابورى

ولى محسن فیض کاشـانى، الصـافى   م - 394، ص 2محمدبن حسن طوسى، ج 

محمـدجواد بالغـى، آالء    - 294، ص 1، ج )تفسیر الصافى(فى تفسیر کالم اللّه 

 255، ص 1الرحمن، ج 

 209محمود رجبى، روش تفسیر قرآن، ص  -22

ابـواب  ( 9، ب 27شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، تحقیق مؤسسه آل البیـت ، ج   -23

 15، ص )صفات قاضى

در  -192، ص 133صبحى صالح، قم، دارالهجـره، خطبـه    نهج البالغه، تصحیح -24

منابع اهل سنّت، روایاتى وجود دارد که در آنها به منبـع بـودن قـرآن در تفسـیر     

. اول: با تتبع مختصر به دو مورد برمى خوریم کـه عبارتنـد از  . تصریح شده است

: ده اسـت که به طریق حذیفه نقل ش صلى اهللا علیه وآلـه  روایتى از حضرت رسول اکرم

محمدبن احمد قرطبى انصارى، الجـامع  » .و الحدیث کالقرآن یفسر بعضه بعضاً«

. دوم 35، ص 13ق، ج  1416الحکام القرآن، بیروت، دار احیـاء التـراث العربـى،    

یفسـر  : قال "متشابهاً"اخرج ابن جریر و ابن المنذر عن سعید بن جبیر فى قوله «
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، ص 7جالل الدین سـیوطى، پیشـین، ج   » .بعضه بعضاً، و یدلّ بعضه على بعض

221 

 4، ص 93، ج بحاراالنوارمحمدباقر مجلسى،  -25

  115 ص ،)قاضى صفات ابواب( 9 ب ،27 ج الشیعه، وسائل عاملى، حرّ شیخ -26

 29، ب 242، ص 2محمدباقر مجلسى، پیشین، ج  -27

 ایـن مشـابه همـین روایـت در    : 60، ص 1محمدبن یعقوب کلینـى، الکـافى، ج    -28

محمـدبن حسـن طوسـى، تهـذیب      - 158، ص 7همـان، ج  :  است مصادرآمده

محمدباقر  - 293، ص 26شیخ حرّ عاملى، پیشین، ج  - 357، ص 9االحکام، ج 

ــین، ج  ــى،   - 8، ب 100، ص 89مجلســى، پیش ــد برق ــدبن خال ــدبن محم احم

 267، ص 1المحاسن، ج 

همـین  . 627، ص »النوادر«باب  633، ص 2محمدبن یعقوب کلینى، پیشین، ج  -29

روایت با حذف ابتداى سند در عدة الداعى و نجاح السـاعى احمـدبن فهـد حلّـى     

الثانیـۀ، قـم، منشـورات رضـى،     . ط) (شیخ صـدوق (و ثواب االعمال، ) 229ص (

نیز استاد شیخ صدوق، محمدبن حسـن، از حسـین   . آمده است) 280، ص 1368

قاسم بن سـلیمان، از  بن حسن بن ابان، از حسین بن سعید، از نضر بن سوید، از 

. روایـت کـرده اسـت   ) علیه السالم(و ایشان از امام باقر) علیه السالم(امام صادق

، معـانى االخبـار، قـم،    )شـیخ صـدوق  (محمدبن على بن حسین بن بابویه . ك.ر(

 .)190، ص 1361انتشارات اسالمى، 

بـا   شیخ حرّ عاملى روایت یاد شـده را /  3، ص 93محمدباقر مجلسى، پیشین، ج  -30

شیخ حرّ عاملى، . ك.ر. (همین سند، ولى با اندکى تفاوت در متن نقل کرده است

نیز علّامه مجلسى همین روایت را بـدون ذکـر سـند و    .) 200، ص 27پیشین، ج 

نقـل کـرده   ) 72، ص92ج(در بحـاراالنوار،  » عن االئمـه «نام امام، بلکه با تعبیر 

 .است

محمدباقر مجلسى، پیشین، ج  / 780، ص 1فضل بن حسن طبرسى، پیشین، ج  -31

 .70، ص 9
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جالل الدین سیوطى، الدر المنثور، /  512، ص 30محمدباقر مجلسى، پیشین، ج  -32

 10، ص 2اسماعیل بن کثیر، پیشین، ج /  149،ص 2ج 

 149، ص 2جالل الدین سیوطى، پیشین، ج  -33

الرابعـۀ عشـر، بیـروت،    . سید ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحـدیث، ط  -34

الثانیـه،  . محمدتقى تسترى، قـاموس الرجـال، ط  /  20ق، ص  1409دارالزهراء، 

ــم، انتشــارات اســالمى،  ــت را /  472ق، ص  1410ق ــدباقر مجلســى روای محم

مرءاة العقول فى شـرح اخبـار آل الرسـول، تهـران،     . ك.ر. (مجهول دانسته است

 .)521، ص 12، ج 1363دارالکتب االسالمیه، 

سـید  /  214، ص 11و ج  14، ص 5وى خـوئى، پیشـین، ج   سید ابوالقاسم موسـ  -35

محمدجواد حسینى، المعین على معجم رجـال الحـدیث، مشـهد، آسـتان قـدس      

 306ق، ص  1415رضوى، 

 190شیخ صدوق، معانى االخبار، ص  -36

 70، ص 1مولى محسن فیض کاشانى، پیشین، ج  -37

 83، ص 3سید محمدحسین طباطبائى، المیزان، ج  -38

 81همان، ص  -39

 1414جلدى، مؤسسۀ المنار،  6محمدسعید حکیم، المحکم فى اصول الفقه، سید  -40

 175، ص 3ق، ج 

مرکز الرساله، االیمان و الکفر و آثارها على الفرد و المجتمع، قم، مرکـز الرسـالۀ،    -41

 73ق، ص  1419

 99، ص 1، ج 1378عبداللّه جوادى آملى، تفسیر تسنیم، قم، اسراء،  -42

 ، چاپ چهارم376آن، ص مبانى و روش هاى تفسیرى قر -43

 ، چاپ چهارم376مبانى و روش هاى تفسیرى قرآن، ص  -44

 12، ص 1محمدحسین، طباطبایى، المیزان، ج  -45
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راه هاى مختلفى را در اسـتفاده تفسـیرى از آیـه هـاى     ) علیهم السالم(اهل بیت -46

ــرار اســــت   ــا از ایــــن قــ ــوده انــــد کــــه اهــــم آن هــ   :قــــرآن پیمــ

: بـه . ك. ر. ار رفتـه در آیـه مـورد تفسـیر    توجه به کاربرد قرآنى واژه به کـ . الف

ــورالثقلین، ج    380، ص 1نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 3نـورالثقلین، ج  : به. ك. ر. استفاده از تفسیر آیه اى در تفسیر آیه دیگر. ب

387  

  294، ص 4نـورالثقلین، ج  : بـه . ك. ر. تبیین مراد آیه با استناد به آیـه دیگـر  . ج

: بـه . ك. ر. معنـى در آیـه دیگـر    توجیه مفاد آیه با توجه به مسلم بودن همان. د

 148، ص 1نورالثقلین، ج 

 29: فتح -47

 بقره -48

 20: و انعام 146: بقره -49

 7: مجادله -50

 54: فصلت -51

 3:  سبأ -52

على بن محمد عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن یعقوب بن  -53

محمـدین  ). علیـه السـالم  (یزید عن ابن ابى عمیر عن ابن اذینه عن ابى عبـداهللا 

ــافى، ج   یعقــوب، ــن الک ــى، االصــول م ــروت، دارصــعب و 136، ص 1کلین ، بی

 314، ص 4نورالثقلین، ج 

 10/3یونس، -54

 6/50انعام،  -55

   54/17قمر،  -56

 35/15فاطر،  -57

   22سورة جن، آیه -58
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 27سورة کهف ، آیۀ  -59

 تعریف آیت اهللا العظمی صادقی تهرانی -60

 9/ اسراء -61

 36/ یونس -62

 48/ انعام -63

 27/ ص -64

 6/ یونس -65

 36/ اسراء -66

جلدى المیزان به زبـان   40؛ تفسیر 276، ص 5میزان به زبان عربى، ج تفسیر ال   -67

 117، ص 5فارسى، ج 

 نقدي بر دین پژوهی فلسفه معاصر -68

 30/ فرقان -69

 16/ قمر، آیه  سوره -70

 21ـ19،ص1جالفرقان  -71

 24سوره محمد، ایه  -72

 28سوره ص، ایه  -73

 138سوره آل عمران، ایه  -74

 27سوره مائده ایه  -75

  :منابع 



   44                                                              روش تفسیري فقیه قرآنی  

 بِاللَِّه َحسيبا  َن َأَحدًا ِإالَّ اللََّه َو َكفىالَّذيَن يـُبَـلُِّغوَن ِرساالِت اللَِّه َو َيْخَشْونَُه َو ال َيْخَشوْ 

forqan.mihanblog.com-www.al  

  وبسایت علوم قرآنی الفرقان

ترجمه فقیه قرآنی مرجع کبیر آیت اهللا العظمی  ،» کریم  قرآن« ترجمان وحی 

 قدس سرهدکترصادقی تهرانی 

االحتجاج ، ابی منصور احمدبن علی طربسی ، تحقیق ابـراهیم بهـادری و  -۱

 جلد۲شیخ محمدهادی به ، نرشاسوه،

االختصاص،ابی عبدهللا محمـدبن محمـدبن الـنع�ن معـروف شـیخ مفیـد  -۲

 المی جامعه مدرسین،قم،یک جلد،تحقیق علی اکربغفاری،نرشاس

ـــن  -۳ ـــحیح حس ـــن الطوسی،تص ـــدبن الحس ـــی،ابی جعفرمحم ـــال کّش رج

 ش،یک جلد۱۳۴۸مصطفوی،دانشگاه مشهد،

ـــــــار  -۴ ـــــــة االطه ـــــــدرر اخبارا� ـــــــه ل ـــــــیهم بحـــــــاراألنوار الجامع عل

 جلد۱۱۰ق،۱۴۰۲،محمدباقرمجلسی،موسسه وفا،بیروت،چاپ دوم،السالم

ــــــــــــزی  -۵ ــــــــــــث الشیعه،اســــــــــــ�عیل مع جــــــــــــامع األحادی

 جلد۲۶ق،۱۴۱۷،نرشمهرقم،مالیری

تهــــذیب األحکام،شــــیخ طوسی،تصــــحیح علــــی اکربغفاری،مکتبــــة  -۶

 ش۱۳۷۶الصدوق،تهران،چاپ اول،

 جلد۵سنن ترمذی،ابی عیسی محمدبن عیسی بن سوره،دارالفکر،بیروت، -۷

جواهرالکالم فی رشح الرشائع االسالم،محمدحسن نجفی،دار احیاء الرتاث  -۸

 ق۱۹۸۱العربی،بیروت،

،تحقیق علـــی اکربغفاری،نرشاســـالمی جامعـــه الخصال،شـــیخ صـــدوق -۹

 مدرسین،قم،دوجزء در یک مجلد

 جلد۸الکافی،محمدبن یعقوب الکلینی،دارالکتب االسالمیه،ایران، - ۱۰

 جلد۱۶ق،۱۳۹۹کنزالع�ل، حسام الدین هندی،موسسه الرسالة،بیروت، - ۱۱

مســــــتدرک الوسائل،میرزاحســـــــین نـــــــوری طربسی،موسســـــــه آل  - ۱۲

 جلد۱۸البیت،قم،
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،ترجمــه حســن علیــه الســالمنســوب بــه امــام جعفرصــادق مصــباح الرشیعة،م - ۱۳

 جلد۱ش،۱۳۶۰مصطفوی،نرشانجمن اسالمی،تهران،

 ق۱۴۰۱من الیحرضة الفقیة،شیخ صدوق،دارالتعاریف،بیروت، - ۱۴

جلـد،چاپ ۳۰،علیـه السـالموسائل الشیعة،شـیخ حرعاملی،موسسـه آل البیـت  - ۱۵

 دوم

نی،نرشـ رساله توضـیح املسـائل نوین،آیـت هللا العظمـی دکرتصـادقی تهرا - ۱۶

 ش۱۳۸۴امیدفردا،چاپ سوم،

 ش۱۳۹۰،موسسه نور،چاپ۵/۳نرم افزار جامع االحادیث - ۱۷

تــــــرج�ن فرقــــــان،مرجع کبیرآیــــــت هللا العظمــــــی دکرتصــــــادقی  - ۱۸

 ش۱۳۸۹تهرانی،نرششکرانه،چاپ دوم،

 نرشیه صفیر،دفرتآیت هللا شیخ یوسف صانعی،بصورت ماهنامه - ۱۹

ــــ - ۲۰ ــــی بروجردی،موسس ــــیعه،آیت هللا العظم ــــدیث الش ــــامع االح ه ج

 جلد۳۱ق،۱۴۲۲الواصف،

 دارالعلم،دارالشامیةاملفردات فی غریب القرآن،راغب اصفهانی، - ۲۱

 جلد۸ق،۱۳۸۷املبسوط،محمدبن حسن طوسی،مکتبة املرتضویه، - ۲۲

 رجال نجاشی،ابوالعباس احمدبن علی النجاشی،قم،مکتبة الداوری - ۲۳

الکافی فی الفقه،رضـا استادی،نرشـ مکتبـه االمـام امیراملـونین علـی علیـه  - ۲۴

 م،اصفهانالسال 

ـــی الســـید احمدالخوانساری،موسســـه  - ۲۵ جـــامع املدارک،آیـــة هللا العظم

 جلد۶ق،۱۴۰۵اس�عیلیان،

 فقه گویا ، آیت هللا العظمی دکرت صادقی تهرانی - ۲۶

 هزار پاسخ ، آيت هللا عالمه یحیی نوری - ۲۷
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 معـارص، ميال�، حسينى سيدعىل األنوار، عبقات خالصة يف األزهار نفحات - ۲۸

 قـم، صـداقت، قمـرى، هجـرى ۱۴۲۳ آالء، نرشـ و ترجمـه و تحقيـق مركز

 ).جلدى ۲۰( ايران،

 بـن محمـد  ابوعبـدّهللا  الـدين شمس ذهبى، الرجال، نقد يف اإلعتدال ميزان - ۲۹

 ۷۴۸ متوفـاى شـافعى، دمشـقى مرصـى ترك�� قا�از بن عث�ن بن احمد

 ).جلدى ۴( البجاوى، محمد عىل محقق الفكر، دار قمرى، هجرى

 ابوالعبـاس تيميّـه، ابـن القدرية، الشيعة كالم نقض يف ةالنبوي السنة منهاج - ۳۰

 دكـرت محقـق قمـرى، هجرى ۷۲۸ متوفاى عبدالحليم، بن احمد الدين تقى

 قمـرى، هجـرى ۱۴۲۴ لبنـان، بـ�وت، الريـان، موسسـه سا�، رشاد محمد

 ).جلدى۴(

 مطـ� بـن ايـوب بـن احمـد بـن سـلي�ن ابوالقاسم طربا�، الكب�، املعجم - ۳۱

 العـر�، الـرتاث احياء دار ،)قمرى هجرى ۳۶۰ ـ ۲۶۰( حنبىل شامى لخمى

 ).جلدى ۲۵( دوم، چاپ سلفى، عبداملجيد حمدى تحقيق

 صـادر، دار ،)قمـرى هجرى ۲۴۱ ـ ۱۶۴( حنبل بن محمد بن احمد املسند، - ۳۲

 ).جلدى ۶( ب�وت،

 ۳۰۷ ــ ۲۱۰( �يمـى، مثنـى بـن عـىل بـن احمـد أبـويعىل يعـىل، ا� مسـند - ۳۳

 ).جلدى ۱۳( للرتاث، املأمون دار اسد، سليم حس� قمحق ،)قمرى هجرى

 حسـ� بـن عـىل ابوالحسـن مسـعودى، الجـوهر، معـادن و الذهب مروج - ۳۴

 العلميـة، الكتـب دار قمـرى، هجـرى ۳۴۶ متوفـاى شافعى، بغدادى هذىل

 ).جلدى ۴( لبنان، ب�وت، اول، چاپ قميحه، محمد مفيد دكرت محقق

 رازى، حسـ� بـن عمر بن محمد ازى،ر  فخر الفقه، أصول علم يف املحصول - ۳۵

 مؤسسـة العلوا�، فياض جابر طه دكرت محقق ،)قمرى هجرى ۶۰۶ ـ ۵۴۴(

 ).جلدى ۶( لبنان، ب�وت، قمرى، هجرى ۱۴۱۲ دوم، چاپ الرسالة،
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 بــن  عبــدّهللا  بــن عبــدالعزيز بــاز، بــن متنوعــة، مقــاالت و فتــاوى مجمــوع - ۳۶

 چـاپ الشـويعر، سـعد بـن محمد محقق املجتمع، أصداء دار عبدالرحمن،

 ).جلدى ۳۰( عربستان، رياض، قمرى، هجرى ۱۴۲۸ سوم،

 الــدين شــهاب عســقال�، حجــر ابــن البخــاري، صــحيح برشــح البــاري فــتح - ۳۷

 كنـا� حجـر بـن عـىل بـن محمـد بـن محمـد بـن عىل بن احمد ابوالفضل

 للـرتاث، الريـان دار ،)قمـرى هجـرى ۸۵۲ ــ ۷۷۳( شافعى مرصى عسقال�

 ).جلدى ۱۳( قاهره، قمرى، جرىه ۱۴۰۷ اول، چاپ

 بـن حبـان بـن محمد ابوحاتم حبان، ابن بلبان، ابن برتتيب حبان ابن صحيح - ۳۸

 الرسـالة، مؤسسـه ،)قمرى هجرى ۳۵۴ ـ ۲۷۰( شافعى بستى �يمى احمد

 ۱۶( قمـرى، هجـرى ۱۴۱۴ بـ�وت، دوم، چـاپ األرنـؤوط، شعيب تحقيق

 ).جلدى

ـــروت،  نهـــج - ۳۹ ـــد عبـــده، بی   .۱۴۱۲داراالســـالمیة، البالغـــه، تحقیـــق محّم

مـرداد و ( ۳۵، معرفـت »هـا زبان قرآن سـاختار و ویژگـى«ـ آریان، حمید، 

 .۲۴ـ۱۸، ص )۱۳۷۹شهریور 

ابن تیمیه، احمد، مقّدمة ىف اصول التفسیر، بیـروت، منشـورات دارمکتبـة  - ۴۰

 .تا الحیاة، �

 .۱۴۱۴العرب، بیروت، دار صادر،  ابن منظور، لسان - ۴۱

تهذیب اللغة، بیروت، داراحیـاء الـرتاث العـر�، ـ ازهرى، محّمدبن احمد،  - ۴۲

۱۴۲۱. 

 .۱۳۸۵هاى معنایى، قم، بوستان کتاب،  ها و الیه اسعدى، محّمد، سایه - ۴۳

شـناىس تفسـیر قـرآن بـه قـرآن از دیـدگاه عّالمـه  مفهوم«ارشىف، امیررضا،  - ۴۴

 .۲۲۵ـ۲۱۵، ص )۱۳۸۷بهار و تابستان ( ۱شناخت  ، قرآن»طباطبا�

بــا� و منهجــه ىف تفســیره املیــزان، تهــران، ســازمان االوىس، عــىل، الطباط - ۴۵

 .۱۴۰۵تبلیغات اسالمى، 
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 .۱۴۰۶العک، عبدالرحمن، اصول التفسیر و قواعده، بیروت، دارالنفائس،  - ۴۶

حسـین، دراسـات ىف الفـرق القرآنیـون و شـبهاتهم حـول  بخش، خادم الهى - ۴۷

 .۱۴۰۹السنّة، طائف، مکتبة الصدیق، 

رى، قـم، پژوهشـکده حـوزه و دانشـگاه، اکـرب، مکاتـب تفسـی بابایى، عـىل - ۴۸

۱۳۸۱. 

 .۱۴۰۱بخارى، محّمدبن اس�عیل، صحیح بخارى، بیروت، دارالفکر،  - ۴۹

 .۱۴۱۳البیت،  برقى، محّمدبن خالد، املحاسن، قم، املجمع العاملى الهل - ۵۰

 .۱۴۱۷بغدادى، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، بیروت، داراملعرفة،  - ۵۱

تفسیر القرآن، بیروت، داراحیاء الـرتاث  بالغى، محّمدجواد، آالءالرحمن ىف - ۵۲

 .تا العر�، �

آزار شیرازى، عبدالکریم، ترجمه آوایى، تفسیر پیوسته و تأویل قرآن بـه  � - ۵۳

 .۱۳۷۷قرآن ناطق، تهران، دفرت نرش فرهنگ اسالمى، 

جعفر، خضیر، تفسیرالقرآن بالقرآن عندالعّالمة الطباطبا�، قم، دارالقـرآن  - ۵۴

 .۱۴۱۱الکریم، 

 .۱۳۷۸دى آمىل، عبدّهللا، تفسیر تسنیم، قم، ارساء، جوا - ۵۵

 .، چ دوم۱۳۷۸، قم، اسوه، »قرآن در قرآن«تفسیر موضوعى  - ۵۶

 .۱۳۸۲، قم، ارساء، )مجموعه مقاالت و مقدمات قرآ�(رسچشمه اندیشه  - ۵۷

نامه عّالمه طباطبا�، قـم، دفـرت  ، شناخت»سیره تفسیرى عّالمه طباطبا�« - ۵۸

 .تا عّالمه طباطبا�، �تنظیم و نرش مجموعه آثار 

 .ق۱۳۷۶بن حّ�د، الصحاح، بیروت، دارالعلم للمالیین،  جوهرى، اس�عیل - ۵۹

الکــریم، قــاهرة،  حجـازى، محّمــد محمـود، الوحــدة املوضــوعیه ىف القـرآن - ۶۰

 .۱۹۷۰دارالکتب الحدیثة، 
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خالدى، عبدالفتاح، تعریف الدارسین �ناهج املفرسین، دمشق، دارالقلم،  - ۶۱

۱۴۲۳. 

ّهللا، مناهج الوصـول اىل العلـم االصـول، تهـران، مؤسسـه  یدروحخمینى، س - ۶۲

 .، چ دوم۱۳۷۳تنظیم و نرش آثار امام خمینى، 

خو�، سیدابوالقاسم، البیـان ىف تفسـیر القـرآن، قـم، مؤسسـة احیـاء آثـار  - ۶۳

 .تا الخو�، � االمام

الکـریم، کویـت، دارالقلـم للنرشـ و  دراز، محّمدعبدّهللا، مدخل اىل القـرآن - ۶۴

 .۱۴۱۴توزیع، ال

ذهبى، محّمدحسین، التفسـیر و املفرسـون، قـاهره، دارالکتـب الحدیثـة،  - ۶۵

 .ق۱۳۹۶

ربا� گلپایگا�، عىل، هرمنوتیک و منطق فهم دیـن، قـم، مرکـز مـدیریت،  - ۶۶

۱۳۸۳. 

رجبى، محمود، روش تفسـیر قـرآن، قـم، پژوهشـکده حـوزه و دانشـگاه،  - ۶۷

۱۳۸۳. 

 ۶۰، معرفـت »حى با وحـىتفسیر روشمند و «رضایى اصفها�، محّمدعىل،  - ۶۸

 .۸۸ـ۸۰، ص )۱۳۸۱آذر (

التنزیـل، ترجمـه محمـود فاضـل،  التأویـل ىف متشـابه رىض، رشیف، حقائق - ۶۹

 .۱۳۶۶مشهد، آستان قدس رضوى، 

 .۱۴۰۸القرآن، بیروت، دارالفکر،  زرکىش، بدرالدین، الربهان ىف علوم - ۷۰

، »هــاى عــرتت تفســیر قــرآن بــه قــرآن در آمــوزه«ســجادى، ســیدابراهیم،  - ۷۱

 .۸۱ـ۵۴، ص )۱۳۷۵بهار و تابستان ( ۶ـ۵هاى قرآ�  ژوهشپ

 .۱۴۲۱سعدى، عبدالرحمن، القواعد الحسان، السعودیة، دارابن الجوزى،  - ۷۲
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روشن، محّمدباقر، علوم قرآن، قـم، مؤسسـه آمـوزىش و پژوهىشـ  سعیدى - ۷۳

 .۱۳۷۷امام خمینى، 

ــى« - ۷۴ ــمند وح ــم روش ــار فه ــا� و معی ــت »مب ــار ( ۲۴، معرف ، ص )۱۳۷۷به

 .۲۸ـ۲۰

  .۱۳۸۳نامـــه قـــرآن، قـــم، احیـــاگران،  ، شـــناخت»مصـــادر فهـــم قـــرآن« - ۷۵

عــرىف و عقالیــى بــودن زبــان دیــن در حــوزه «ـــ ســل�نپور، محّمــدجواد، 

 .۵۶ـ۵۰، ص )۱۳۸۱پاییز ( ۲۵، قبسات »ترشیع و تقنین

اکــرب، دروس �هیدیــة ىف القواعـد التفســیریة، قــم،  سـیفى مازنــدرا�، عـىل - ۷۶

 .۱۴۲۸اسالمى، 

القرآن، ترجمـه سـیدمحمود دشـتى،  دین، االتقان ىف علومال سیوطى، جالل - ۷۷

 .۱۳۸۴قم، دانشکده اصول دین، 

 .۱۴۰۳ـ ـــــ ، الدراملنثور، بیروت، دارالفکر،  - ۷۸

 .ق۱۳۹۵شهرستا�، محّمدجواد، امللل و النحل، بیروت، داراملعرفة،  - ۷۹

ــرى،  - ۸۰ ــة الغ ــف ارشف، مطبع ــات، نج ــارات و املقارن ــد، البش صــادق، محّم

 .ق۱۳۸۸

 .تا محّمدبن عىل، التوحید، بیروت، داراملعرفة، � صدوق، - ۸۱

ـــروت، مؤسســـة االعلمـــى  - ۸۲ طباطبـــا�، ســـید محّمدحســـین، املیـــزان، بی

 .۱۴۲۲. للمطبوعات

جـا، بنیـاد علمـى فکـرى عّالمـه طباطبـا�،  االصول، � ـ ـــــ ، حاشیه کفایه - ۸۳

 .تا �

 .۱۳۷۹ـ ـــــ ، قرآن در اسالم، تهران، دارالکتب االسالمیة،  - ۸۴

 .ق۱۳۸۶جا،  طربىس، احمدبن عىل، االحتجاج، نجف، � - ۸۵
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ــل - ۸۶ ــربىس، فض ــع ط ــن، مجم ــن حس ــى  ب ــة االعلم ــروت، مؤسس ــان، بی البی

 .۱۴۱۵للمطبوعات، 

طریحى، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیـق سـیداحمد حسـینى، تهـران،  - ۸۷

 .۱۳۷۵فروىش مرتضوى،  کتاب

 .۱۴۱۲یت، الب الشیعه، قم، مؤسسه آل عامىل، محّمدبن حسن حّر، وسائل - ۸۸

هـاى تفسـیر قـرآن، تهـران، وزارت  عمید زنجا�، عباسـعىل، مبـا� و روش - ۸۹

 .۱۳۷۹فرهنگ و ارشاد اسالمى، 

 .۱۴۲۳البیت،  الفقه، قم، مجمع العاملى الهل عندلیب، عىل، قواعد اصول - ۹۰

ــروت، مؤسســة االعلمــى  - ۹۱ ــاىش، بی ــاىش، محّمــدبن مســعود، تفســیر عیّ عیّ

 .۱۴۱۱للمطبوعات، 

 .ق۱۳۹۶محّمد، مدخل التفسیر، تهران، حیدرى، فاضل لنکرا�،  - ۹۲

 ۱۲۲، معرفــت »معیارشــناىس پیونــد معنــایى آیــات قــرآن«فتحــى، عــىل،  - ۹۳

 .۶۵ـ۴۵، )۱۳۸۶بهمن (

 .۱۴۱۴بن احمد، کتاب العین، قم، اسوه،  فراهیدى، خلیل - ۹۴

ــا�«قــدردان ملکــى، محّمدحســن،  - ۹۵ ، »زبــان قــرآن از منظــر عّالمــه طباطب

 .۷۸ـ۶۵، ص )۱۳۸۱پاییز ( ۲۵قبسات 

 .ق۱۳۹۹الدین، کنزالعّ�ل، بیروت، دارالرسالة،  متقى هندى، حسام - ۹۶

شـناىس، تحقیـق محمـود رجبـى، قـم، مؤسسـه  مصباح، محّمـدتقى، قـرآن - ۹۷

 .۱۳۷۶آموزىش و پژوهىش امام خمینى، 

 .، چ چهارم۱۳۶۸مطّهرى، مرتىض، آشنایى با قرآن، تهران، صدرا،  - ۹۸
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  .، چ پـــــنجم۱۳۷۸ــــــ ــــــــــ ، مجموعـــــه آثـــــار، تهـــــران، صـــــدرا،  - ۹۹

القــرآن، قــم، مؤسســة النرشــ  ـــ معرفــت، محّمــدهادى، التمهیــد ىف علــوم

 .۱۴۱۶االسالمى، 

 .۲۰۰۲الکریم، قم، التمهید،  ـ ـــــ ، شبهات و ردود حول القرآن -۱۰۰

 ۲۲ــ۲۱هاى قرآ�  ، پژوهش»وگو با استاد معرفت گفت«ـ ـــــ ،  -۱۰۱

 .۲۹۵ـ۲۷۲، ص )۱۳۷۹بهار و تابستان (

ى، روش صـحیح تفسـیر قـرآن، تهـران، مرکـز ـ مهـدى، عبـدالنب -۱۰۲

 .۱۳۸۵فرهنگى انتشارا� منیر، 

ـ نائینى، محّمدحسین، فوائداالصول، تقریرات شـیخ محّمـدعىل  -۱۰۳

 .۱۴۱۲کاظمى، قم، مؤسسه نرش اسالمى، 

ّهللا، پژوهىش پیرامون تدبر در قـرآن، قـم، اسـوه،  پور، وىل ـ نقى -۱۰۴

۱۳۷۱.  

پــاییز ( ۲۰، صــحیفه مبــین »آنعــرىف بــودن زبــان قــر «ـــ نکونــام، جعفــر، 

 .۲۵ـ۱۳، ص )۱۳۷۸

هادوى، مهدى، مبا� کالم اجتهـاد در برداشـت از قـرآن کـریم،  -۱۰۵

 .۱۳۷۷قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، 

 بن سعد بن محمد  ابوعبدّهللا  واقدى، سعد ابن الكربى، الطبقات -۱۰۶

 ۹( بـ�وت، صـادر، دار ،)قمـرى هجـرى ۲۳۰ ــ ۱۶۸( زهـرى برصـى منيع

 ).جلدى

 نسـا� شـعيب بـن احمـد ابوعبـدالرّحمن نسـا�، النسـا�، نسن -۱۰۷

 شـيخ محقـق العر�، الرتاث إحياء دار ،)قمرى هجرى ۳۰۳ ـ ۲۱۵( شافعى

 ).مجلد ۴ در جلد ۸( لبنان، ب�وت، املسعودى، محمد حسن

 آلـوىس، املثـا�، السـبع و العظـيم القـرآن تفس� يف املعا� روح -۱۰۸

 بغـدادى آلـوىس حسـينى  عبـدّهللا  نبـ سـيدمحمود ابوالثنـاء الـدين شهاب

 العـر�، الـرتاث إحيـاء دار ،)قمـرى هجـرى ۱۲۷۰ ــ ۱۲۱۷( وها� شافعى
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 ۱۴۲۰ اول، چـاپ السـالمى، عبدالسـالم عمـر و االمد احمد محمد محقق

 ).مجلد ۱۵ در جلد ۳۰( لبنان، ب�وت، قمرى، هجرى

 مصادر اجتهاد ، محمد ابراهیم جناتی -۱۰۹

 عربسـتان، الرومى، فهد عرش، الرابع نالقر  ىف التفس� اتجاهات -۱۱۰

  ق ۱۴۰۷ العلمية، البحوث ادارة

 املنـدوب، سـعيد كوشـش بـه ،.)ق ۹۱۱. م( السيوطى االتقان،  -۱۱۱

  ق ۱۴۱۶ دارالفكر، لبنان،

 سـيد كوشـش بـه ،.)ق ۵۲۰. م( الطـربىس ابومنصور االحتجاج،  -۱۱۲

  ق ۱۳۸۶ دارالنع�ن، باقر، محمد

ــأ اســباب  -۱۱۳ ــاهر التفســ�، ىف الخط ــودمح ط ــد م ــوب، محم  يعق

  ق ۱۴۲۵ الجوزى، دارابن عربستان،

 دارالنفـائس، العـك، عبدالرحمن خالد قواعده، و التفس� اصول  -۱۱۴

  ق ۱۴۰۶

 بـ�وت، ،.)ق ۱۳۹۳. م( الشـنقيطى امـ� محمـد البيان، اضواء  -۱۱۵

  ق ۱۴۱۷ العر�، الرتاث احياء دار

 بـ�وت، زهـرى، محمـد كوشش به ،.)ق ۲۰۴ م( الشافعى االم،  -۱۱۶

 عرفهدارامل

«  االحادیث جامع و»  سنت اهل «الکبیر جامع افزار نرم از کتب این تمامی:  تذکر

  . است شده استخراج»  السالم علیهم البیت اهل شیعیان
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  : آ�ر دی�� �ؤ�ف 

 -4رساله حقوق  -3} جلد35{شرح رساله -2}جلد15{دوره فقه طبیقی -1

فقـه یـا    -7هـی ریحانه اال -6} جلد2{ازدواج آسان -5انسان و آزادي 

 -10انقـالب فرهنگـی یـا جهـادي      -9فقیه نواندیش  -8}جلد2{عرف

 -13مدینه فاضـله   -12} دفتر5{مجموعه اشعار -11حکومت صالحان 

} جلـد 3{زندگی علماء معاصـر  -14شناخت انسان از دید کتاب و سنت 

 -17} جلد5{مجموعه مقاالت خانواده -16}جلد5{احکام خانواده -15

 -20بهشت زمـین   -19قرآن مهجور  -18نهی از منکر امر به معروف و

 -23عایشه!ام المؤمنین -22}جلد2{رساله بلوغ -21} جلد2{حریم ماه

شـهادت ثالثـه در فقـه     -25}جلـد 10{اسـالم تاریخ  -24فقیه قرآنی 

دروس تفسـیر   -28نقـد کـدیور   -27}جلـد 2{قرآن و حوزه -26قرآنی

 -31}جلـد 2{آنتفسیر موضوعی قـر  -30دروس اصول قرآن -29قرآن

 نظرات نوین در بوته نقد -32خلود گناه کاران

 

 

 

 



   55                                                              روش تفسیري فقیه قرآنی  

 بِاللَِّه َحسيبا  َن َأَحدًا ِإالَّ اللََّه َو َكفىالَّذيَن يـُبَـلُِّغوَن ِرساالِت اللَِّه َو َيْخَشْونَُه َو ال َيْخَشوْ 

forqan.mihanblog.com-www.al  

  وبسایت علوم قرآنی الفرقان

  


