
 
 باسمه تعالی

 مقدمه تفسیر المیزان

 . مفهوم تفسیر     1

در این مقدمه روشی را که ما در این کتاب در بحث و جستجو از معانی آیات قرآن کرری  اتاران نمرودی ایر ا برران دوان ردی            

معرفی می ک ی . ناست باید بگوئی : تفسیر که به مع ان بیان معانی آیات قرآنریا و کفرم مقا رد و مردالیس آنسرتا از قردیمی       

 دان اسالمی را به دود جلب و مفغول کردی است. ترین اشتغاالت علمی استا که دانفم 

 . عصر نزول، نقطه شروع تفسیر2

ر »تاریخ این نوع بحث که نامش تفسیر استا از عصر نزول قرآن شروع شدیا و این مع ا از آیۀ :  لام  ُک ر َرسل ِم  م  لناا یُل َارَس َکما 

َعُن   ی  َو  ر  َزکُم  ی  َو  ر آیاُتاا  َعَنُم  ا  الُمتاَب ََین   ر   ک  مَمَة  م  الحُ ا به دوبی استفادی می شودا چرون مری فرمایرد: نمران رسرولی کره       1«َو 

 کتاب قرآن به او نازل شدا آن کتاب را به شما تعلی  می دند.

 . تفسیر در دوران اصحاب     3

ائمره انرس بیرت علیره      طبقه اول از مفسرین اسالما جمعی از  حابه بودندا )که البته مراد ما از  رحابه ییرر علری علیره السرالم و          

السالم دا بران ای که درباری ن آنحضرت سا ی جداگانه داری ا که به زودن از نظرر دوان ردی مری گر،رداا مان رد ابرن عبرا ا و        

عبردا  برن عمررا و ابری ا و ییرر ایفرانا کره دامرن نمررت بره کمرر زدیا و دنبرال ایرن کرار را گرفت رد. آن روز بحرث از قرررآن از                

بی آیاتا و شأن نزول آنهاا و ماتصرن استدالل به آیات بران توضیح آیراتی دیگررا و انردکی تفسریر بره      چارچوب ن جهات اد

 روایات واردی از رسول ددا)صاا در باب قصص و معارف مبدأ و معادا و امثال آن تجاوز نمی کرد.

 . تفسیر در دوران تابعین     4

ادیا ابن ابی لیلیا شعبیا سدن و دیگران نیرز کره در دو قررن اول نجررت     در مفسرین طبقه ن دوما یع ی تابعینا چون مجاندا قت

بودندا جریان به نمین م وال بودا ایفان ن  چیزن به آنچره مفسررین طبقره ن اول و  رحابها در طریقره ن تفسریر سرلو  کرردی         

یر درودا روایرت آوردنردا )کره     بودندا نیافزودندا ت ها چیزن که بره آن اضرافه کردنردا ایرن برود کره بیفرتر از گ،شرتگان در تفسر         

متأسفانه در برین آن روایراتا ادرادیثی برود کره یهودیران جعرس کرردیا و در برین قصرص و معرارف مربروق بره آیراز دلقرتا و                

چگونگی ابتداء دلقت آسمانهاا و تکوین زمینا و دریاناا و بهفت شدادا و دطانان انبیاء و تحریرم قررآنا و چیزنرائی دیگرر     

                                                 
ا نمچ ان که در شما رسولی از دود شما فرستادی ا تا بر شما بردواند آیات مرا راا و تزکیره تران ک ردا و کتراب و      151سوری مبارکه بقری اآیه1.

 دکمتتان بیاموزد. 



 
و دادس ادادیرث  رحیح نمودنردا و نر  اک رون در اراری ان روایرات تفسریرن و ییرر تفسریرنا از آن قبیرس             از این قبیس دسیسه

 روایات دیدی می شودا.

 . علل پیدایش اختالف در مشرب مفسرین5

در عصر دلفاءا فتودات اسالمی شروع می شودا و مسلمانان در بالد فرتح شردی برا فرقره نرائی ماتلرما       بعد از رسول ددا     

امتهائی گونه گونا و با علمان ادیان و م،انب ماتلم آش ا می شروندا و ایرن دلطره و آمیرزب سربب  مری شرود بحرث نران           و

 کالمی در مسلمانان شایع شود.

از سون دیگر در اوادر سلط ت امویان و اوائس عباسریانا یع ری در اوادرر قررن اول نجررتا فلسرفه ن یونران بره زبران عربری                

 بین علمان اسالم انتفار یافتا و نمه جا مبادث عقلی ورد زبانها و نقس مجالس علماء شد.ترجمه شدیا در 

و از سون سوم مقارن با انتفار بحثهان فلسفیا مطالب عرفانی و  روفی گررن نیرز در اسرالم رای یافترها جمعری از مرردم بره آن              

 ی ی را از طریق مجاندی و ریاضت نان نفسانی دریاب د.تمایس نمودندا تا بجان برنان و استدالل فقهیا دقایق و معرفت د

 و از سون چهارما جمعی از مردم سرطحی بره نمران تعبرد  ررف کره در  ردر اسرالم نسربت بره دسرتورات رسرول دردا                  

و در  داشت دا باقی ماندندا و بدون ای که کارن به عقس و فکر دود داشرته باشر دا در فهر  آیرات قررآن بره ادادیرث اکتفرا نمرودیا         

مری کردنردا    فه  مع ان ددیث ن  نیچگونه مدادله ان ن مودیا به ظانر آنها تعبد می کردندا و اگرر نر  ادیانراح بحثری از قررآن      

ت ها از جهات ادبی آن بودا و بس. این چهار عامس باعث شد که روب انرس علر  در قررآن کرری  ماتلرم شرودا عرالوی برر ایرن          

این ادتالف اثر به سرزائی داشرتا ادرتالف مر،انب برودا کره آنچ ران در میران مسرلمانان           چهار عامسا عامس مه  دیگرن که در

)ال الره الارا ا  و محمرد     تفرقه افک دی بودا که میان م،انب اسالمی نیچ جامعه انا کلمره ن وادردن نمانردی برودا جرز دو کلمره       

 رسول ا اا وگرنه در تمامی مسائس اسالمی ادتالف ادید آمدی بود.

در مع ان اسماء دداا در  فات و افعال دداا در مع ان آسرمانها و آنچره در آن اسرتا در زمرین و آنچره برر آنسرت  در  قضرا              

و قدر ا جبرا تفویضا ثرواب و عقراب و نیرز در مررب و بررزر و در مسربله ن بعرث ا بهفرت و دوزر و کوترای سران آنکره در            

ق داشتا دتی اگرر کروچکترین ارتبراطی نر  داشرت ادتالفرات مر،نبی در آن        تمامی مسائلی که با دقایق و معارف دی ی ارتبا

نیز رای یافته بودا و در نتیجه در طریقه ن بحث از معانی آیات قرآنی متفرق شدندا و نر جمعیتری برران درود طریقره ان برر طبرق       

 طریقه ن م،نبی دود درست کرد.
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 . مشرب محدثین در تفسیر 6-1

اما آن عدی که به ا طالح محدثا یع ی ددیث ش ا  بودندا در فهر  معرانی آیرات اکتفراء کردنرد بره آنچره کره از  رحابه و               

تابعین روایت شدیا داال  حابه در تفسیر آیه چه گفته اند؟ و تابعین چه مع ائی برران فرالن آیره کرردی انرد؟ نرچره مری دوانرد         

کافی استا امرا مضرمون روایرت چیسرت؟ و فرالن  رحابه در آن روایرت چره گفتره؟           باشدا نمین که دلیس نامش روایت استا

مطرح نیستا نر جا ن  که در تفسیر آیه روایتی نرسیدی بود توقرم مری کردنردا و مری گفت رد دربراری ن ایرن آیره چیرزن نمری           

اشردا و نره روایتری در نیلرش     توان گفتا بران آنکه نه الفاظش آن ظهورن را دارد کره ادتیراب بره بحرث و اعمرال فکرر داشرته ب       

رسیدی که آن را مع ا کردی باشدا اس باید توقم کردا و گفت: نمه از نزد اروردگار استا نر چ رد کره مرا مع رایش را نفهمری ا      

یق ل ن آکا  و الر  »و تمسک می کردند به جمله ن  به کل  اسخ ن یف العمل  عاد رنبا ا  ری ا راساان در عل  گوی د: ما بدان ایمان دا 2«کن 

 نمه اب از نادیه ن اروردگار ما استا نه ت ها آنهائی که ما می فهمی .

این عدی در این روشی که ایش گرفته اند دطا رفته اندا برران ای کره برا ایرن روب کره اریش گرفتره انردا عقرس و اندیفره را از                   

ی عقرس و شرعور درود را بکرار برری ا ت هرا بایرد ببی ری          کار اندادته اندا و در دقیقت گفته اند: ما دق نداری  در فهر  آیرات قرآنر   

روایت از ابن عبا  و یا فالن  حابه ن دیگر چره مع رائی نقرس کرردی و درال آنکره اوالح قررآن کرری  نره ت هرا عقرس را از اعتبرار             

دتری وجرود دردااا بوسریله      نی دادتها بلکه معقول نیست که آنرا از اعتبار بی دازدا بران ای که اعتبار قرآن و کالم ددا بودن آن)و

ن عقس بران ما ثابت شدیا و در ثانی قرآن کری  دجیتی بران کرالم  رحابه و ترابعین و امثرال ایفران اثبرات نکرردیا و نریچ جرا          

نفرمودی یا ایها ال ا  نر کس  حابی رسول ددا باشدا نر چه بره شرما گفرت بر،یریردا کره سران  رحابی او دجرت اسرتا و          

شد با ای که میان کلمرات ا رحاب ادتالفهران فرادش نسرتا مگرر آنکره بگروئی قررآن بفرر را بره            چطور ممکن است دجت با

سفسطه یع ی قبول ت اقض گروئی نرا دعروت کرردیا و درال آنکره چ رین دعروتی نکرردیا و بلکره در مقابرس دعروت کرردی ترا در               

تدبر ادتالفری کره ممکرن اسرت در آیراتش بره       آیاتش تدبر ک  دا و عقس و فه  دود را در فهمیدن آن به کار بب دندا و بوسیله ن 

نظر برسدا برطرف نمای دا و ثابت ک  د که در آیاتش ادتالفی نیستا عالویا

                                                 

 7سوری مبارکه آل عمران ا آیه 2.
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 . ریشه پیدایش این مشرب     الف

و اما متکلمین که اقوال ماتلفه ان در مر،نب داشرت دا نمرین ادرتالف مر،نب وادارشران کررد کره در تفسریر و فهر  معرانی                 

اگرر آیره ان مارالم یکری      آیات قرآنی اسیر آراء م،نبی دود باش دا و آیات را طورن مع ا ک  د که با آن آراء موافرق باشردا و  

از آن آراء بودا تأویس ک  دا آن ن  طورن تأویس ک  د که باز ماالم سرایر آراء مر،نبی شران نباشرد. و مرا فعرالح بره ایرن جهرت          

کارن نداری ا که م فأ اتاان آراء دا ی در تفسیر در برابر آراء دیگرانا و ایررون از مسرلک ماصو ریا آیرا ادرتالف نظریره       

و یا م فأ آن تقلیدنان کورکورانه از دیگران استا و یا  ررفاح تعصرب نران قرومی اسرتا چرون ای جرا جران          نان علمی استا

 بررسی آن نیست.  

 . فرق تطبیق و تفسیر     ب

ین قسر  بحرث تفسریرن را تطبیرق گ،اشرتن م اسرب ترر اسرتا ترا آنررا تفسریر            چیزن که باید در ای جا بگوئی  این است که نام ا

باوانی ا چون 

 . مشرب فالسفه در تفسیر6-3

و اما فالسفه؟ آنان نیز به نمان دچار شدند که متکلمین شردندا وقتری بره بحرث در ایرامرون قررآن اردادت ردا سرر از تطبیرق و               

دندا البته م ظور ما از فلسرفها فلسرفه بره مع ران ادرص آن یع ری فلسرفه ن الهری بره          تأویس آیات ماالم با آراء مسل  شان درآور



 
ت هائی نیستا بلکه م ظورا فلسفه به مع ان اع  آن استا که شامس نمه علروم ریاضریات و طبیعیرات و الهیرات و دکمرت عملری       

 می شود.

تقسری  مری شرودا یکری مفررب مفراءا کره بحرث و         البته دوان دی ن عزیز توجه دارد که فلسرفه بره دو مفررب جردان از نر            

تحقیق را ت ها از رای استدالل معتبر می داند و دیگرن مفرب اشراق است که می گویرد دقرایق و معرارف را بایرد از رای تهر،یب      

 نفس و جال دادن دلا بوسیله ن ریاضتا کفم کرد.

ات قررآن دربراری ن دقرایق مراوراء طبیعرت و نیرز دربراری ن        مفائیان وقتی به تحقیق درباری ن قرآن اردادت ردا نرر چره از آیر         

دلقت و ددوث آسمانها و زمین و برزر و معاد بودا نمره را تأویرس کردنردا دتری براب تأویرس را آنقردر توسرعه دادنردا کره بره            

 بود تأویس نمودند.تأویس آیاتی که با مسلمیات فلسفیان ناسازگار بود ق اعت نکردیا آیاتی را ن  که با فرضیاتفان ناسازگار 

مثالح در طبیعیاتا در باب نظام افال ا تبورن و فرضیه نرائی برران درود فررد کردنردا و رون ایرن اسرا  فرضری دیوارنرا               

چیدندا و باال بردندا ببی  د آیا فرو می ریزد یا دیرا که در ا طالح علمی این فرضیه نرا را)ا رول موضروعها مری نام ردا افرال        

کردندا ع ا ر را مبدأ ایدایش موجودات دانستها و بین آنهرا ترتیرب قائرس شردندا وبرران افرال  و ع ا ررا         کلی و جزئی فرد

ادکامی درست کردندا و

 

و اما دسته ن دیگر از فالسفه که متصوفه از آنهای دا بااطر اشتغالفان به تفکر و سریر در براطن دلقرتا و اعت ایفران بره آیرات            

دیا ت هرا بره تأویرس آن    انفسیا و بی توجهیفان به عال  ظانرا و آیات آفاقیا بطور کلی باب ت زیرس یع ری ظرانر قررآن را رنرا نمرو      

اردادت دا و این باعث شد که مردم در تأویس آیات قرآنیا جرأت یافتها دیگر مرز و ددن بر آن نف اسر دا و نرر کرس نرر چره      

دلش دواست بگویدا و مطالب شعرن که جز در عال  دیرال مروط ی نرداردا برر نر  بافتره آیرات قرآنری را برا  آن مع را ک  ردا و            

ر نر چیزن استدالل ک  دا و این ج ایت دود را به آنجا بکفران دا کره آیرات قرآنری را برا دسراب جمرس و        دال ه به نر چیزن ب

با طالح بازتر و بیفتر و درروف نرورانی و ظلمرانی تفسریر ک  ردا دروفری را  نرورانی و دروفری دیگرر را ظلمرانی نرام گ،اشرتها             

ا آنچره از ادکرام کره دودشران برران ایرن دو قسر  درروف         دروف نر کلمه ن از آیات را به این دو قس  دروف تقسی  نمودی

 تراشیدی اندا بر آن کلمه و آن آیه مترتب سازند.



 
و ار واضح است که قرآن کری  نازل نفد کره ت هرا ایرن  روفیان دیالبراف را نردایت ک ردا و ماراطبین در آیرات آنا ت هرا                

اایره ن دسراب جمرس کره سرادته و اردادتره ن م جمرین اسرتا             علمان عل  اعدادا وایقوف و دروف نیست دا و معارف آنه  بر

 ای ریزن نفدیا و چگونه شدی باشد؟ و دال آنکه نجوم از سویاتیهان یونان استا که به زبان عربی ترجمه شد.

رسریدیا کره مرثالح فرمرودی انرد: برران قررآن ظرانرن و          و ائمه انس بیرت  دوانید گفت روایات بسیارن از رسول ددا     

 باط ی استا و بران باطن آن باز باطن دیگرن استا تا نفت بطنا و یا نفتاد بطنا )تا آدر ددیثا.

در ااسخ می گوئی : بله ما نیز م کر باطن قرآن نیستی ا و لکن      

ا آن وقرت ترازی دربراری ن    

آن تأویلی نیست که نامبردگان ایش گرفته انردا چره    و ائمه تأویس درف داری ا م ظور از تأویس در لسان ایامبر

. 
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تفسریر ایردا شردا و آن     این وضع تفسیر قرآن در قرون گ،شته بودا و اما در قرون داضر؟ در ایرن اعصرار مسرلک ترازی ان در         

این استا جمعی که دود را مسلمان می دان دا در اثر فرورفتگی و یرور در مسرائس اجتمراعیا کره اساسرش تجربره و آمرارگیرن        

استا رودیه ن دسی گرن ایدا کردیا یا به طرف م،نب فالسفه ن مرادن و دسری سرابق اروارائی تمایرس ایردا کردنردا و یرا بره          

دوردندا م،نبی که می گوید: )نیچ ارزشی بران ادراکرات انسران نیسرتا مگرر آن ادراکراتی کره        سمت م،نب ا الت عمس لیز

 م فأ عمس باشدا آنه  عملی که بدرد دوائج زندگی مادن باوردا دوائجی که جبر زندگی آن را معین می ک دا.

جره گفتره انرد: معرارف دی ری نمری توانرد        این م،نب ا الت است که ااری ان مسلمان نمرا بره سرون آن گرائیردی انردا و در نتی          

ماالم با عل  باشدا و عل  می گوید ا الت وجود ت ها مال مادی و دواص محسرو  آنسرتا ارس در دیرن و معرارف آنهر  نرر        

چه که از دایری ن مادیات بیرون استا و دس ما آنرا لمس نمی ک دا مان د عربا و کرسیا و لوحا و قلر ا و امثرال آن بایرد بره     

ت تأویس شود. و اگر از وجود نر چیزن دبر دند که علوم متعرد آن نیستا مان د وجرود معراد و جزئیرات آنا بایرد     یک  ور

 با قوانین مادن توجیه شود.

و نیز آنچه که تفریع بر آن تکیه کردیا از قبیس ودیا فرشتها شیطانا نبوتا رسالتا امامرت  و امثرال آنا نمره  امرور رودری           

اسب نام یکی را ودی و دیگرن را ملرک و ییرری مری گر،اری ا و روح نر  درودب ادیردی ان مرادن و نروعی از          نست د که به ت 



 
دواص مادی استا و مسبله ن تفریع ن  اساسش یک نبوغ داص اجتماعی اسرتا کره مری توانرد قروانین درود را براایره افکرار         

  الح ب ا ک دا تا اجتماعی  الح و راقی بسازد.

ن نمانان اعصار جدیرد دربراری ن معرارف قررآن اسرتا و امرا دربراری ن روایرات مری گوی رد: از آنجائیکره در            این آراء مسلما    

میان روایات ادادیثی جعلی دسیسه شدی و رای یافتها ل،ا بطور کلی به نیچ ددیثی نمی تروان اعتمراد نمرودا مگرر آن دردیثی کره       

آیات دودب و برا ران مرائی علر ا تفسریر شرودا نره بره آراء و مر،انب          با کتاب یع ی قرآن کری  موافق باشدا و کتاب ن  باید با

 سابق اکه اساسش استدالل از رای عقس استا چون عل  نمه ن آنها را باطس کردیا زیرا اسا  عل  دس و تجربه است.

یرق درس و تجربره را    این نا سا انی است که آقایان یا  ریحاح گفتره انردا و یرا الزمره ن ایرن گفتارشران اسرتا کره بایرد طر              

ایرون کردا و ما در ای جا در  دد آن نیستی  که ا رول علمری و فلسرفی آنران را بررسری نمرودیا و دربراری ن دیروارن کره رون          

 این اسا  چیدی اند بحث ک ی .

    

 

 . تحمیل بر قرآن، نقص تمام مشربهای تفسیری مذکور    7

 انحرافی بزرگ       . تحمیل بر قرآن، نقص و7-1

و دوان دی ن عزیز اگر در این مسلک نائی که درباری ن تفسیر برایش نقرس کرردی  دقرت بفرمایردا دوانرد دیرد کره            

 

ععلا ن»   ًِ ا 3«هلد

کبیاِا » نِا لمل یشء»و  4«ونرِا   5«بتُا
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 . روشن بودن مفهوم تمام آیات قرآن     7-2

و 

مری اسرت عربریا و آنهر  عربری      ا بران ای که نر  کلمرات قررآنا و نر   جمرالت آنا و آیراتش کال      

 آشکارا آن چ انکه در فه  آن نیچ عرب و ییر عربی که عارف به لغت و اسالیب کالم عربی است توقم نمی ک د.

و در میان نمه ن آیات قرآنا )که بیش از چ د نزار آیه استاا دتی یک آیه نمی یرابی  کره در مفهرومش ایرالق و تعقیردن           

 دی در فه  مع ان آن دچار دیرت و سرگردانی شودا و چطور چ ین نباشرد و درال آنکره قررآن فصریح      باشدا بطوریکه ننن دوان

ترین کالم عرب استا و ابتدائی ترین شرق فصادت این است که ایالق و تعقید نداشته باشدا و دتی آن آیراتی نر  کره جرزء     

ر مفهرومش یایرت وضروح و روشر ی را داردا و تفرابهش      متفابهات قرآن به شمار می آی دا مان د آیات نسخ شدیا و امثرال آنا د 

 به داطر این است که مراد از آن را نمی دانی ا نه ای که مع ان ظانرب نامعلوم باشد.

 . اختالف در تشخیص مصداق کلمات، ریشه اختالف در تفسیر     7-3

ادرتالف در مصرداق کلمرات ایردا شردیا و نرر       اس این ادتالف از نادیه ن مع ان کلمات ایردا نفردیا بلکره نمره ن آنهرا از           

م،نب و مسلکی کلمات و جمالت قرآن را به مصداقی دمس کردی اندا که آن دیگررن قبرول نرداردا ایرن از مردلول تصرورن و       

 تصدیقی کلمها چیزن فهمیدیا و آن دیگرن چیزن دیگر.

      . نقص شناخت مفاهیم به وسیله مصداق مادیالف

و عادت )نمانطوریکه گفته شداا باعث می شود که ننن آدمری در ن گرام شر یدن یرک کلمرها و یرا یرک         توضیح ای که انس     

جملها به مع ان مادن آن سبقت جویدا و قبس از نر مع ان دیگرا آن مع ان مادن و یا لوادق آن به ننرن درآیردا و مرا انسرانها از     

ن مرادن نسرتی ا در مرادی یوطره ور اسرتا و سرر وکرارب نمره برا مرادی           آنجائیکه بدنهایمان و قوان بدنیمان مادام که در این دنیا

استا ل،ا مثالح اگر لفظ دیاتا عل ا قدرت ا سمعا بصرا کالما ارادیا رضاا یضربا دلرقا امرر و امثرال آن را  مری شر وی ا فروراح        
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مچ رین وقتری کلمرات آسرمان و     مع ان مادن آنها به ننن در می آیدا نمان مع ائی که از این کلمات در دود سرراغ داریر ا و ن  

زمینا لوح و قل اعرب و کرسریا فرشرته و برال فرشرتها شریطان و لفرگریان او  از ایرادی نظرام و سرواری نظرامش را مری شر وی ا             

 مصادیق طبیعی و مادن آن به ننن ما سبقت می جویدا و قبس از نر مع ان دیگرن دادس در فه  ما می شود.

 د: ددا عال  را دلق کردیا یا فالن کار را کردیا یا به فرالن چیرز عرال  اسرتا یرا فرالن چیرز را        و چون می ش وی  که می گوی     

مری     ارادی کردی استا  یا دواسته و یا می دواندا نمه ن ای هرا را مان رد دلرقا علر ا ارادی و مفریت دودمران مقیرد بره زمرانش          

به گ،شرته اسرتا و مری دوانرد مضرارع و مربروق بره آی ردی          ک ی ا چون معهود در ننن ما این است که دواسته ماضی و مربوق

 استا درباری ن )دواسته و می دواندا ددا نمین فرق را می گ،اری .

کزید»باز وقتی می ش وی  که ددان تعالی می فرماید:       لدیاا  ا»و یا می فرماید:   6«و  لدن  ل کن  ه  خذنا لا »و یرا مری فرمایرد:     7«متُّ ک و 

ه ترجع ن»یا می فرمایدا ا و 8«عاداّلل  خری فوراح ب،ن مان می رسد که کلمه )نزدا نمان مع رائی را دربراری ن دردا مری دنردا       9«اُل

 که درباری ن ما می دندا و آن عبارت است از دضور در مکانی که ما نستی .

سر»که می فرماید:  و یا می ش وی  10«و اذا أردنا أن هننک قریه، أکرنا کرتیُها»و چون می ش وی  که می فرماید:         اُل بمک   11«یریداّلل 

فوراح به نن مان می رسد که ارادی ن ددا ن  از س خ ارادی ن ما استا و از ایرن قبیرس کلمرات را وقتری مری شر وی ا مقیرد بره آن         

 قیودن می ک ی  که در دود ما مقید به آنها است.

چاری ان ن  نداری ا بران ای که از روز اول که مرا اب راء بفرر لفرظا )چره فارسری چره عربری و چره نرر زبرانی دیگررا را وضرع                   

کردی ا بران این وضع کردی  که موجودن اجتماعی بودی ا و ناگزیر بودی ا م ویات دود را بره یکردیگر بفهمرانی ا و فهمانردن     

یکدیگر قرار گ،اشتی  قبالح نر وقت که من لفظ )آبا را به کار برردما ترو بردان کره مرن آن      م ویات وسیله ان می دواندا ل،ا با 

 چیزن را می گوی ا که رفع تف گی می ک دا و به نمین م وال الفاظ دیگرا.

                                                 
 35نزد ما بیفتر ن  نست.سوری مبارکه قاف اآیه 6.

 17از نزد دود می گیری  نه از میان شماا سوری مبارکه انبیاء اآیه 7.

 198عمران اآیه ددا است بهتر است سوری مبارکه آل آنچه نزد 8.

 28به نزد او بازگرداندی می شوید سوری مبارکه بقری اآیه  9.
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و زندگی اجتماعی را ن  دوائج مادن به گردن ما گ،اشتا چرون م ظرور از آن ایرن برود کره دسرت بره دسرت نر  دادیا نرر                

ا یکی از کارنان اجتماعی را انجام دنی ا تا به این وسیله اسرت کمرال کرردی باشری ا و کارنران اجتمراعی نمره مربروق بره          یک

امور مادنا و لوازم آنستا ناگزیر الفاظ را وضع کردی ا بران مسمی نائی که یرد مارا تأمین مری ک ردا رون ایرن جهرت نرر      

  مان می رسد.لفظی را که می ش وی ا فوراح مع ان مادیش ب،ن

 . وضع الفاظ برای مفهوم نه مصداق      ب

لکن باید این را ن  بدانی  که ما الفاظی را که وضع کردی ایر ا برران آن چیرزن وضرع کرردی  کره فرالن فائردی را بره مرا مری                 

یا نرام آن چیرز نسرتا    دندا داال اگر آن چیز شکس و قیافه اب تغییرر کرردا مرادام کره آن فائردی را مری دنردا براز لفرظ نرام بررد           

توضیح ای که: اشیائی که ما بران نر یک نامی نهادی ای  از آنجا که مادن نست دا محکوم به تغی ر و تبد ل ردا چرون دروائج آدمری     

می یابدا مثالح کلمه ن چرراغ را مرا در اولرین روزن کره بزبران جرارن کرردی ا بع روان نرام           رو به تبد ل استا و روز به روز تکامس

ی بودا که در آن روین می ریاتری ا و فتیلره ان در آن رویرن مری انردادتی ا و لبره ن فتیلره را از لبره ن ظررف بیررون           یک ظرف

گ،اشتها روشن می کردی ا تا در شب نان تاریک ایش اان ما را روشن ک دا و نر وقت کلمه ن )چرراغا بزبران مری آاوردیر      

ر اثر ایفرفت ماا چراغ ن  ایفرفت کردا و تغییر شکس دادا ترا امرروز کره    ش وندی چ ین چیزن از آن می فهمیدا ولی روز بروز د

به  ورت چراغ درآمدا بصورتی که از اجزاء چراغ اولیه ن ماا نریچ چیرز در آن وجرود نرداردا نره ظررف سرفالی آن نسرتا نره          

از المرپ نمران فائردی را مری برری       روی شا و نه فتیله ابا ولی در عین دال باز به المپ می گوئی  چراغا بران چه؟ بران ای کره  

 که از ایه سوز سابق می بردی .  

و نمچ ین کلمه ن میزان یا ترازوا که در اولین روزیکه آن را بزبان آوردی ا طبق قرار قبلری بررانا ایرن آنررا وضرع کرردی ا            

امرروز آالتری درسرت کرردی ایر  کره       که ش وندی از آن چیزن را بفهمد که کاال و اج ا  ما بوسیله ن آن س جیدی می شودا ولی 

با آن درارتا و برودتا را ن  می س جی ا اس این ن  میزان نستا چیزن که نست میرزان الحرراری اسرتا و نمچ رین کلمره      

 ن سالح که در روز اول چوب و چماق بودا بعداح شمفیر و گرز شدا و امروز توپ و تف گ شدی است.

ها تغییر کردیا به دردن کره از اجرزاء سرابقش نره ناتری مانردیا و نره  رفاتیاو لکرن نامهرا            اس ب ابراین نر چ د که مسمان نام     

نمچ ان باقی ماندی استا و این نیست مگر به داطر ای که م ظرور روز اول مرا از نامگر،ارنا فائردی و یرضری برود کره از مسرمانا         

اسرتا اسر  نر  برر آن  رادق اسرتا در نتیجره        عاید ما می شدا نه شکس و  ورت آنهاا و مادام کره آن فائردی و یررد دا رس     

 مادام که یرد س جشا و نورگیرنا و دفاعا و ییری باقی است نام میزان و چراغا و اسلحه نیز باقی است.



 
 . راه صحیح فهم قرآن: رجوع به مفهوم لغت نه جمود در مصداق لفظ     ج

یک اس ا و  ادق نبرودن آنا موجرود برودن یرردا و یایرتا       ب ابراین باید توجه داشته باشی ا که مال  و مدار در  ادق بودن

و موجود نبودن آنستا و نباید نسبت به لفظ جمود به درب دادیا و آن را نام یک  رورت بردانی ا و ترا  قیامرت نرر وقرت چرراغ        

 می گوئی ا باز نمان ایه سوز را ارادی ک ی .

داشته باشی ا و نمین باعث شدی کره  اما متأسفانه انس و عادت نمی گ،ارد ما این توجه را      

س کمثن» ا مان د آیه ن اعطُف »و آیه  12«ه یشءُل و ه   امبصار  م تدرکه امبصار و ه  یدرک 

ی» و آیه 13«الخبری عما  اّلل  ا چون اگر در  دداا چون در  ما باشدا او مثس ما دواند بودا در دالی که آیه ن  14«ف نلصلسبحان 

 م زی می دارد.اولی می گوید: او مثس نداردا و آیه ن سومی او را از آنچه که ما درباری اب بگوئی ا 

 . کشف مفهوم لغات با استمداد از قرآن نه با تحمیل علوم به قرآن      د

و نمین جهت باعث شدی که دیگر مردم در در  معانی آیاتا به فهر  عرادن و مصرداقهان مرأنو  در ننرن اکتفراء نک  ردا             

ی ترا دسرت بره دامران بحرث نران علمری شرودا و         نمچ انکه دور بودن از دطا و به دست آوردن مجهروالتا انسران را وادار کررد   

 تجزیه ک د که بحث را در فه  دقایق قرآن و تفایص مقا د عالیه ن آن ددالت دند.

از یک سو ناگزیر بود دنبال عل  تفسیر برود و دقایق قررآن را برا نن ری سرادیا نره برا عی رک معلومرات شاصریا مرو شرکافی                 

اتا به فهر  عرادن و مصرداق مرأنو  در ننرن درود ق اعرت ن مرودیا و در مثرس کلمره ن           ک دا و از سون دیگر در فه  معانی آی

)چراغا را دمس بر ایه سوز نک دا چون اگر از روز اول می دواست بفه  عادن دود ق اعت ک ردا دنبرال علر  نمری رفرت و اگرر       

طرا نیسرتا عرالوی برای کره فکرر      دو دستی دامن عل  را چسبیدا بران این بود که فهمیرد فکررب بردون بحرث علمری مصرون از د      

 عادن به ت هائی مجهوالت را بران انسان کفم نمی ک د.
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  103.سوری مبارکه انعاماآیه13

  91.سوری مبارکه مؤم ون ا آیه14



 
بر سر این دورانریا کمترر کسری مری توانرد رای میانره را بررود ا نره آنقردر علر  را در در  دقرایق قررآن ددالرت دنردا کره                     

یِّ َه درآوردا و نه آنقدر به فکر س ادی ن دود جمود دنردا کره ترا روز قیامرت چرراغ را برر ایره        سرانجام سر از عل  ایقوف و زُبُر و بَ

 سوزا و سالح را بر گرز و کم دا دمس ک د.

بلکه در عین ای که به نیس ابحاث علمی متمسک مری شرودا نترائج دا رله را برر قررآن تحمیرس نک ردا چرون فهمیردن دقرایق                 

ی کره مرا در مسربله ان کره قررآن متعررد آنسرتا بحثری         قرآنا و تفایص مقا د آنا از رای ابحاث علمی دو جور استا یکی ا

علمیا و یا فلسفی را آیاز ک ی ا و نمچ ان دنبال ک ی ا تا درق مطلرب برایمران روشرن و ثابرت شرودا آنوقرت بگروئی : آیره نر            

 نمین را می گویدا این روب نر چ د که مورد اس د بحثهان علمی و نظرن استا ولکن قرآن آن را نمی اس دد.

وم ای که بران فه  آن مسبلها و تفرایص مقصرود آن آیره از نظرایر آن آیره کمرک گرفترها م ظرور از آیره ن مرورد نظرر را            د     

بدست آوری ا )آنگای اگر بگوئی  عل  ن  نمین را می گوید عیبی نداردا ا و این روشی است کره مری تروان آن را تفسریر نامیردا      

بیان کس شیء مری دانردا آنوقرت چگونره ممکرن اسرت کره بیران درودب نباشردا           دود قرآن آنرا می اس ددا چون قرآن دود را ت

نردن لل را  و بی رات مرن     »قرآن دود را ندایت مردم و بی اتی از ندنا و جدا سازندی ن دق از باطرس معرفری نمرودیا مری فرمایرد:      

ا آنوقت چگونه ممکرن اسرت نردایتا بی رها فرقران و نرور مرردم در تمرامی دروائج زندگیفران باشردا ولری در             15«الهدن و الفرقان

 ضرورن ترین داجتفان که فه  دود قرآن استا نه ندایت باشدا نه تبیانا نه فرقان و نه نور؟  

سبناا» لاهدیمهن  ا 16«والذین جاهدوا یُاا 

  و ا کره انفراء ا  در بحرث محکر    

 می ک ی . متفابها در اوائس سوری آل عمران به نمه ن آنها اشاری نمودیا در اطرافش بحث مفصس

                                                 
 185سوری مبارکه بقری ا آیه  .15

 69ع کبوت ا آیه سوری مبارکه  .16



 
 تفسیر قرآن به قرآن . مسلک تفسیری اهل بیت8

باقی می ماند طریقه ایکه رسول ددا )صا و امامان انس بیت او در تفسیر سرلو  نمرودی انردا رسرولی کره دردا قررآن را ناسرت         

امکن یلع قبنک» یا و او را معل  سایرین قرار دادیا و فرمودی:به او تعلی  کرد الذرک »: ا و نیز فرمودی 17«نزل به الروح  ک  اُل نزلاا  ا و 

المهی نزل  کا  لنااس  الحممه»ا  و نیز فرمودی: 18«لتبن  و  المتاب  مهر  یعن  و  مهی  یزک  و  عنمهی آیاته     19«.َین ا 

و امامان انس بیت که رسول ددا )صا ایفانرا در ددیث مورد اتفاق برین شریعه و سر ی         

ا م صروب برران چ رین مقرامی      20

و یطهرمک تطهلریا»ش کردیا که فرمودی: کردیا و ددا ن  تصدیق البیت  اهل  الرجس  عامر  ذهب  یریداّلل ُل ا و نیز عل  بره   21«امنا 

ا طهرون»قرآن را از ییر ایفان که مطهری  د نفی کردیا و فرمودی:  ام  م میسه  ککا ن  کتاب  لقرآن رکمی یف  نه   ا.22«ا

     

 

 و چطور ممکن است چ ین کارن کردی باش د؟ با ای که رسول ددا)صا درباری ن قرآن کری  فرمود:         

وقتی فت ه نا چون ااری نان شبی تاریک رای ددا و رای نجات را بر شما مفتبه کردندا در آن ن گام بر شرما براد بره قررآنا کره      »     

تش امضاء شدیا و شکوی گرن از نقائص بفر است کره دردا او را تصردیق کرردیا نرر کرس       او شافعی استا که شفاعت و وساط

                                                 

 ا روح االمین آنرا بر قلب تو نازل کردی.194سوری مبارکه شعراء ا آیه  .17

 ا ما کتاب را بر تو نازل کردی ا تا بران مردم بیان ک یا که چه چیز بران آنان نازل شدی. 44سوری مبارکه نحس ا آیه  .18

 ما را تزکیه نمودیا کتاب و دکمت را تعلیمتان می دند.اآیات آنرا بر شما می دواند و ش185سوری مبارکه بقری ا آیه  .19

ا من دو چیز گران در شما جانفین می گ،ارما که مادام به آن دو تمسک جوئیدا  413و بصائر الدرجات ا ص 371ا  309ص 9ادقاق الحق ا ب .20

تی چف  بر ن  زدنی از یکدیگر جدا نمی شوندا تا ک ار ابداح بعد از من گمرای نمی شویدا یکی کتاب دداا و یکی عترت  انس بیت  راا و این دو د

 دود بر من در آی د.

 33سوری مبارکه ادزاب ا آیه  .21

 ا به درستی که این قرآن کتابی است کری  و دواندنی در کتابی مک ون که اددن جز مطهرین با آن تما  ندارد.79سوری مبارکه واقعه ا آیه  .22



 
آنرا به ع وان کارنامه ایش رون دود بگ،اردا تا به آن عمس ک دا او ون را به سرون بهفرت مری کفراندا و نرر کرس آن را افرت        

آترش مری رانرد. قررآن دلیلری اسرت کره بره          سر اندازدا و به برنامه نائی دیگر عمس ک دا نمان قرآن او را از افرت سرر بره سرون    

سون بهترین سبیس رای می نمایدا و آن کتاب تفصیسا و جداسارن دق از باطس استا و کتاب بیران اسرتا کره نرر لحظره بره ترو        

سعادتی می دندا کتاب فصس است ا نه شودیا کتابی است که ظرانرن و براط ی داردا ظرانرب نمره دکمرت اسرتا و براط ش        

ظریرم و لطیرما و براط ش بسریار ورف و عمیرق اسرتا قررآن داران داللتهرا و عالمرت نرا اسرتا و ترازی              نمره علر ا ظرانرب   

داللتهایش ن  دالالتی داردا عجائب قرآن را نمی توان شمردا یرائرب آن نرگرز که ره نمری شرودا در آن چرایهران نردایتا و        

 23«ف داشته باشد.م اری نان دکمت استا قرآن دلیس بر نر اس دیدی است نزد کسی که انصا

ب ابراین بر نر کسی الزم است که دیدگان دود را در آن بچراندا و نظرر درود را بره ایرن  رفات برسراند)و برا ایرن  رفات بره                

قرآن نظر ک دا تا دچار نالکت نفودا و از دلیدن دار به اان چفمش رنائی یابدا چه تفکر مایره ن دیرات قلرب شراص بصریر      

راغ بدستی می ماند که در تاریکی نان شب نور داردا او بره سرهولت و دروبی مری توانرد از دطرنرائی       استا چ ین کسی مان د چ

که تاریکی می آفری د رنائی یابدا عالوی بر ای که در مسیر دود توقفی نداردا علی علیره اسرالم نر  )بره طوریکره در نهرج البالیره        

 ...24«ی ان دیگر را بیان می ک دا و بعضی از آن شاند بعضی دیگر استقرآن چ ین است که ااری ان از آن اار» آمدی ا می فرماید:

 . قرآن مرجع اصلی این تفسیر نه علوم دیگر چون فلسفه، عرفان و...    9

دارن که در فه  مع را از اسرلوب عربری محتراب بره آن نسرتی ا و ترا آن        و نیز در این تفسیر در جهات ادبی قرآن بیش از آن مق     

نکته را بیان نک ی  از اسلوب عربی کالم آن مع ا را نمی فهمی ا و یرا مقدمره ان علمری کره فهر  اشرااص در آن ادرتالف نرداردا         

 نکر نمی ک ی .

ر به م ظرور ای کره بره طریقره ن انرس بیرت علریه  السرالم         ب ابراین از آنچه تاک ون بیان کردی  به دست آمدا که ما در این تفسی     

 تفسیر کردی باشی  ت ها در جهات زیر بحث می ک ی :

                                                 
 2اص1تفسیر عیاشی اب .23

 414اص133البالیه فیض ادطبهنهج  24.



 
معارفی که مربوق است به اسماء ددان سبحان و  فات اوا از دیاتا عل  ا قدرتا سرمعا بصررا یکترائی و امثرال آنا      .1

 مقد  را ی ی از بیان می داند.و اما نات ددان عزوجسا بزودن دوانی دید که قرآن کری  آن نات 

معارف مربوق به افعال ددان تعالیا چون دلقا امرا ارادیا مفیتا ندایتا اضاللا قضراا قردرا جبررا تفرویضا رضراا       .2

 یضب و امثال آن از کارنان متفرق.

ت معارفی که مربروق اسرت بواسرطه نرائی کره برین او و انسران نسرت دا مان رد دجابهراا لروح ا قلر  اعرربا کرسریابی               .3

 المعمورا آسمانا زمینا مالئکها شیطانهاا جن و ییر نلک.

 معارفی که مربوق است به دود انسان در زندگی قبس از دنیا. .4

معارفی که مربوق است به انسان در دنیاا چون تاریخ ایدایش نوع اوادودش اسریش اش اسرائی ا رول اجتمراعیا مسربله       .5

کره از ایرن براب اسرت مقامرات انبیراء کره از داسرتانهان آنران          ن نبوتا رسالتا ودیا الهاماکترابا دیرن و شرریعتا    

 استفادی می شودا نمان داستانهائی که قرآن کری  از آن دضرات دکایت کردی است.

 معارف مربوق به انسان در عوال  بعد از دنیاا یع ی عال  برزر و معاد. .6

دگی یع ری اسرالم و ایمران و ادسران و ادبرات      معارف مربوق به ادالق نیک و بد انسانا که مقامات اولیاء در  راق ب  .7

 و ادالص و ییر نلک مربوق به این معارف است.

و اما آیاتی که مربوق است به ادکام دی یا در این تفسیر ایرامون آن بحرث نفردیا چرون کره بحرث ایرامرون آنهرا مربروق بره               

 کتاب فقه است نه تفسیر.

 رآن     . فهم صحیح ظاهر، نتیجه تفسیر قرآن به ق10

 

ن بره آن  سرس در نر چ د آیه بعد از تمام شدن بحثها و بیانات تفسیرنا بحث نرائی متفررق از روایرات قررار دادی ایر ا و در آ          

مقدار که بران مان امکان داشتا از روایات م قوله از رسول ددا )صا و ائمه انرس بیرت سرالم ا  علریه  اجمعرین نر  از طررق        

عامه و ن  دا ه ایراد نمودی ای ا و اما آن روایاتی کره از مفسررین  رحابه و ترابعین چیرزن نقرس مری ک ردا در ایرن کتراب نقرس            

از ای که روایاتی است درنر  و برر نر ا کرالم  رحابه و ترابعین دجیتری برران مسرلمانان نرداردا           نکردی ا بران ای که  رف نظر 

 )مگر روایاتی که بع وان موقوفه نقس شدی استا.



 

البته در دالل این کتاب بحث نان ماتلرم فلسرفیا علمریا تراریایا اجتمراعی و ادالقری نسرتا کره در آنهرا نیزبره مقردار                 

 وسع مان بحث کردی ای ا و در نمه ن این بحث نا به نکرر آن مقردماتی کره سر ایت برا بحرث داشرته اکتفراء نمرودیا و از نکرر          

 مقدماتی که مقدمیت نداردا و دارب از طور بحث است دوددارن نمودی .

 


