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ناحیه ی ذات اقدس حق تعالی و مبانی داللی به فرایند فهم مراد 

خداوند مربوط اند. اســتاد شهید، مبانی اول را اصالت انتساب و 

مبنای دوم را اصالت مطالب و معارف قرآن نامیده اند که از این 

رهیافت به اصل دیگری، یعنی الهی بودن قرآن به عنوان معجزه ای 

جاوید می توان دست یافت.

از مهم ترین مبانی داللتی فهم قرآن کریم، امکان فهم قرآن 

اســت که طبق آیات قرآن و دالیل عقلی، فهم قرآن امری ممکن 

اســت؛ برخالف دیدگاه اخباریون که قرآن را برای همه قابل فهم 

نمی دانند. مبنای دیگر، زبان قرآن است. استاد شهید با توجه به 

بعد معنوی و تأثیرگذاری قرآن کریم، زبان قرآن را زبان دل و عقل 

معرفی می کند.

استقالل داشتن در داللت، ارجاع متشابهات به محکمات، 

جهانی بودن و جاودانگی قرآن، از دیگر مبانی است که در آثار 

استاد قابل جست و جو است.

افزون بر مبانی فوق، عوامل تأثیرگذار دیگری در فهم قرآن، 

از جانب اســتاد مطرح شده است که می توان از آن ها به عنوان 

دانش های الزم برای مفسر، ازجمله آشنایی با زبان عربی، تاریخ 

 چڪیده
مبانــی فهــم و تفســیر، از عناوین جدیــد در مباحث 

قرآن پژوهی اســت. اســتاد شــهید مطهری همان طور که در 

بســیاری از علوم اســالمی تخصص و تبحر کافی داشــت، در 

مباحث تفسیر و علوم قرآنی نیز از دانشمندان صاحب نظر بود؛ 

ولی عمر شــریف وی اجازه نداد تا کتابی مستقل در مباحث 

برون قرآنی یا تفسیری به طور کامل به نگارش درآورد.

مطالبــی که پیــش رو داریــد، به طور پراکنــده در میان 

کتاب های ایشــان ازجمله مهم ترین کتاب استاد در موضوع 

مباحث قرآنی، یعنی «آشــنایی با قرآن» (جلد اول)، گردآوری 

شده است. در این کتاب، استاد مباحث برون قرآنی را به طور 

گذرا و خالصه، با عنوان «شناخت قرآن» آورده است که برخی 

از موضوعات آن با عنوان مبانی فهم و تفســیر ارائه می شود. 

مبانی فهم و تفســیر قرآن، به مباحثی بنیادی و زیرســاختی 

می گویند که زمینه های دست یابی به مراد خداوند را فراهم 

می سازد.

مبانی صــدوری، به صدور قرآن مجید از 

دکتر حسين علوی مهر

سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری 
و هفته معلم را گرامی می داریم

پژوهش
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اســالم، اســباب نزول و احادیث یاد کرد. عامل مهم دیگر برای 

فهم قرآن، بینش و تدبر اســت که استاد شــهید، تدبر را راهی 

برای برداشت های صحیح از قرآن و دوری از انحراف ها دانسته 

است.

کلید واژه ها: مبانی، فهم و تفســیر قرآن، امکان فهم قرآن، 

زبان قرآن، استقالل در داللت.

درآمــــــد
ــی  ــی»، جمع کلمه ی «مبنا»، در زبان فارس واژه ی «مبان
ــاختمان، عمارت و نيز اساس، پايه و بنيان به کار  به معنای س
ــته ای از پيش فرض ها، اصول  ــه دس ــی رود۱ و در اصطالح ب م
موضوعه و باورهای اعتقادی يا علمی می گويند [شاکر، ۱۳۸۲: 
ــت که بود و نبود (هست  ۴۲-۴۰] که منظور از آن، اموری اس
ــاس فهم و تفسير قرآن  ــود، اس ــت) آن ها موجب می ش و نيس
به درستی شناخته و يا برعکس خدشه دار شود؛ مانند اين که آيا 
قرآن از جانب خداوند نازل شده است يا نه؟ يا فهم و تفسير آن 
ــت يا نه؟ پس منظور از آن، مباحثی بنيادی  جايز و ممکن اس
ــت که می تواند زمينه ساز دست يابی به مراد  ــاختی اس و زيرس

خداوند باشد.
ــح آن خواهد آمد)  ــک فرايند (که توضي ــن مبانی در ي اي
ــکان و جواز فهم  ــامل وحيانی بودن متن قرآن، مباحث ام ش
ــی قرآن، ظاهر و باطن، نسخه های فهم،  ــير، زبان شناس و تفس
انسجام ساختاری قرآن کريم، تدبر و تفکر، انسجام محتوايی، 
ــرايط و ضوابط فهم قرآن می شود. برخی از اين اصطالح ها  ش
ــران و دانشمندان علوم قرآنی  اگرچه تازه می نماياند، اما مفس
ــته و درباره ی آن ها  ــه آن ها توجه داش ــته ب از زمان های گذش
مباحثی ارائه داده اند که برخی از اين مباحث مانند امکان فهم، 
زبان قرآن، ظاهر و باطن، اليه ها و سطح معانی و تدبر در قرآن 
را در مقدمات تفاسيری مانند «تفسير تبيان» از شيخ طوسی 
(م ۴۶۰ق) و تفسير «جامع البيان» طبری (م ۳۱۰ق) می توان 

جست و جو کرد.

مبانے صــدوری و داللے
ــيم بندی کلی و اساسی، مبانی فهم و تفسير  در يک تقس
قرآن کريم را به مبانی صدوری و مبانی داللی تقسيم می کنند 
ــدوری، آن نوع از  ــور از مبانی ص ــادوی، ۱۳۷۷: ۳۱]. منظ [ه
ــام و کمال، از  ــرآن موجود را به تم ــت که صدور ق ــی اس مبان

ــاکر،  ــاند [ش ــه ی ذات اقدس حق تعالی به اثبات می رس ناحي
ــمندان علوم  ــران و دانش ۱۳۸۲: ۴۲-۴۰]. قريب به اتفاق مفس
ــتند [خرقانی،  ــی معتقد به وحيانی بودن قرآن کريم هس قرآن
ــت که  ۱۳۸۰: ۴۰-۳۹]. منظور از مبانی داللی، آن مبانی اس
ــاکر،  ــامان می دهد [ش ــد فهم مراد خداوند از متن را س فراين
۱۳۸۲: ۴۲-۴۱] و اين قسم مباحثی را نظير زبان قرآن، امکان 
ــتقالل داللی قرآن و اليه ها و سطح های معانی  و جواز فهم اس

قرآن دربرمی گيرد [همان، ۴۲].
ــهيد ضمن توجه به اين دو مبنا، مبنای ديگری  استاد ش
ــه گانه ی شناخت قرآن  را نيز می افزايد و آن ها را اصالت های س
معرفی می کند. ايشان می نويسد: مطالعه پيرامون قرآن، ما را با 
«اصالت های سه گانه ی» اين کتاب آشنا می کند. اولين اصالت 
قرآن، اصالت انتساب است. اين که بی هيچ شکی و بدون آن که 
ــت و جو در نسخه های قديمی باشد روشن است  نيازی به جس
ــود، عين همان  ــروز به نام قرآن مجيد تالوت می ش آن چه ام

ــت که آورنده اش، حضرت محمدبن عبداهللا(ص)  کتابی اس
آن را به جهانيان عرضه کرده است.

ــه اين معنا که معارف قرآن  ــت، ب دوم، اصالت مطالب اس
ــت. تحقيق در اين زمينه،  ــت، بلکه ابتکاری اس التقاطی نيس

وظيفه ی شناخت تحليلی است.
اصالت سوم، اصالت ا لهی قرآن است؛ يعنی اين معارف از 
ــول به ايشان افاضه شده  افقی ماورای ذهن و فکر حضرت رس
ــان فقط حامل اين وحی و پيام بوده اند و اين نتيجه ای  و ايش
ــناخت ريشه ای قرآن به دست می آيد [مطهری،  است که از ش

.[۱۹ :۱۳۷۵
ــان با طرح اصالت انتساب و اصالت الهی قرآن،  اين که ايش
ــير قرآن اشاره کرده است و  به همان مبانی صدور فهم و تفس

منظور از مبانے صدوری، آن 
نوع از مبانے است ڪه صدور 
قرآن موجود را به تمام و 
ڪمال، از ناحیه ی ذات اقدس 
حق تعالے به اثبات مے رساند 
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ــت و از جانب او صادر  ــوب به خداس ــه قرآن کريم، منس اين ک
شده است. اصالت مطالب که آن را شناخت تحليلی يا شناخت 
ــه ای قرآن نيز می نامند، به مبانی داللی قرآن کريم اشاره  ريش
ــد: تعيين  ــتاد در ادامه در توضيح اين اصل می نويس دارد. اس
ــناخت نوع دوم مبتنی است؛ بدين  اصالت معارف قرآنی، بر ش
معنا که محتويات قرآن چيست و چه مسائلی در قرآن مطرح 
شده و درباره ی چه مسائلی بيشتر حساسيت نشان داده شده 

و موضوعات آن چگونه ارائه شده است [پيشين].

الف) مبانے صدوری الهے بودن متن قرآن
ــرآن کريم خوب تبيين  ــر مبانی داللی و داللت های ق اگ
ــوم، يعنی اصالت الهی که معجزه بودن  ــود، ما را به اصل س ش
قرآن است می رساند و اثبات می کند که قرآن کريم معجزه ای 
ــين].  ــی مانند آن را نمی تواند بياورد [پيش ــت و کس الهی اس

درنتيجه، متن قرآن تنها از جانب خداوند صادر شده است.

اين کلمات و عبارات سخن خداست. پيامبر انشاکننده ی قرآن 
نيست، بلکه آن چه را که توسط روح القدس يا جبرييل به اذن 

خدا بر او القا شده است، بيان می کند.
ــر آياتی که بر اين حقيقت داللت دارد، می توان به  از ديگ

موارد زير اشاره کرد:
ـ قل من کان عدواً لجبريل فاّنه نّزله علی قلبک باذن اهللا 

[بقره/ ۹۷].
ـ قل نّزله روح القدس من رّبک بالحّق [نحل/ ۱۰۲].

ـ نزل به الّروح األمين [شعرا/ ۱۹۳].

ب) مبانے داللتے فهم و تفسیر قرآن
١. حجیت ظواهر و امڪان فهم قرآن

در اين باره، دو ديدگاه اساسی وجود دارد:
ــت  ــت، چرا که قرآن کتابی اس اول: فهم قرآن ممکن اس
ــده تا  ــه برای هدايت و برطرف کردن نيازهای مردم نازل ش ک
معانی آن را درک کنند و به اوامر آن عمل کنند و از نواهی آن 
اجتناب نمايند. افزون بر داليل عقلی، آيات قرآن با صراحت بر 
اين مطلب داللت دارد؛ ازجمله «هذا بيان للناس» [آل عمران/ 
۱۳۸]: اين قرآن دارای مطالب روشن و گويا برای مردم است و 
نيز «و لقد يّسرنا القرآن للّذکر فهل من مّدکر» [قمر/ ۴۰]. ما 

اين قرآن را برای يادآوری آسان قرار داديم.
ــی از اخباريون بر  ــت، برخ ــل ديدگاه نخس دوم: در مقاب
ــرای همه قابل  ــرآن حجيت ندارد و ب ــن باورند که ظاهر ق اي
ــه، و معانی واال و  ــت، چرا که قرآن مقامی بلندمرتب فهم نيس
پيچيده ای دارد که مانع از فهم عمومی قرآن می شود. درواقع، 
ــه در روايات به «من  ــت ک فهم قرآن، ويژه ی افراد خاصی اس

خوطب به» تعبير شده اند [خويی، ۱۳۶۴: ۲۶۷-۲۷۰].
باطل بودن اين داليل روشن است؛ چرا که اگر قرآن برای 
ــدن آن برای عموم  ــد، پس نازل ش عموم مردم قابل فهم نباش

مردم، لغو خواهد بود.
ــوق، به نقد ديدگاه  ــتاد مطهری ضمن طرح مطالب ف اس

اخباريون پرداخته است. ايشان می نويسد:
ــناخت محتوای قرآن، نخستين سؤالی که  در تحليل و ش
ــًا قرآن قابل شناخت و  ــود اين است که آيا اساس مطرح می ش
ــت؟! آيا می توان در مطالب و مسائل قرآن تفکر و  بررسی هس
تدبر کرد، يا آن که اين کتاب اساسًا برای شناختن عرضه نشده، 
ــًا برای تالوت و قرائت و يا برای ثواب بردن و تبرک  بلکه صرف

و تيمن است.

ــودن قرآن کريم، امی بودن  ــل مهم ديگر برای الهی ب دلي
ــد: يکی از نکات روشن  ــت. استاد مطهری می نويس پيامبر اس
زندگی رسول اکرم اين است که درس ناخوانده و مکتب نديده 
ــت. نزد هيچ معلمی نياموخته و با هيچ نوشته و دفتر  بوده اس
ــنا نبوده است [پيامبر امی، بی تا: ۵]. استاد پس از  و کتابی آش

شواهد تاريخی فراوان می نويسد:
ــمانی بودن  ــه بيش از پيش، عظمت و رفعت آس آن چه ک
ــازد، اين است که اين کتاب عظيم  ــن می س قرآن کريم را روش
ــمانی، با اين همه معارف، در موضوع هايی مانند مبدأ، معاد،  آس
انسان، اخالق، قصص، عبرت ها، موعظه ها و با اين لطف زيبايی و 
فصاحت، بر زبان کسی جاری شده که خود «امی» بوده است. 

استاد برای الهی بودن نص قرآن به آياتی نيز اشاره می کند. 

آن چه ڪه بیش از پیش، عظمت و رفعت 
آسمانے بودن قرآن ڪریم را روشن می سازد، 

این است ڪه این ڪتاب عظیم آسمانے، با این 
همه معارف، در موضوع های مانند مبدأ، معاد، 

انسان، اخالق، قصص، عبرت ها، موعظه ها و 
با این لطف زیبایے و فصاحت، بر زبان کسے 

جاری شده ڪه خود «امی» بوده است
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ــيعه در سه چهار  در اين باره بايد گفت، در ميان علمای ش
ــد بودند ظاهر قرآن  ــدند که معتق ــرن پيش، افرادی پيدا ش ق
ــان منابع چهارگانه ی فقه،  ــت. اين ها از مي دارای حجيت نيس
ــنت، عقل و اجماع که از طرف علمای اسالم به عنوان  قرآن، س
ــده بود، سه منبع را  ــناخت مسائل اسالمی عرضه ش معيار ش
ــم سنی ها  ــتند. در مورد اجماع می گفتند: اين رس قبول نداش
است و نمی توان از آن تبعيت کرد. درخصوص عقل می گفتند: 
با اين همه خطای عقل، اعتماد به آن جايز نيست. اما در مورد 
قرآن محترمانه ادعا می کردند، قرآن بزرگ تر از آن است که ما 
آدم های حقير، بتوانيم آن را مطالعه کنيم و در آن بينديشيم. 
ــرآن تفحص کنند.  ــه حق دارند در آيات ق ــط پيامبر و ائم فق
ــم. اين گروه همان اخباريون  ــا فقط حق تالوت آيات را داري م

هستند.
ــث را جايز  ــار و احادي ــه به اخب ــا مراجع ــون تنه اخباري
ــد، در بعضی از  ــر بداني ــايد تعجب کنيد اگ ــتند. ش می دانس
ــته شده است، اگر در ذيل  ــيری که توسط اين افراد نوش تفاس
ــر می کردند و اگر حديثی وجود  ــه ای حديثی بود، آن را ذک آي
نداشت، از ذکر آيه خودداری می کردند؛ گويی در اصل آن آيه 

از قرآن نيست.
ــت  ــم و جفا بر قرآن بود و پيداس ــن عمل يک نوع ظل اي
ــود، آن هم کتابی مانند قرآن  ــمانی خ جامعه ای که کتاب آس
ــت فراموشی بسپارد،  ــکل طرد کند و آن را به دس را به اين ش
ــد کرد [مطهری، ۱۳۷۵:  ــير قرآن حرکت نخواه هرگز در مس
ــت. در  ــًا فهم قرآن بر حجيت ظواهر آن مبتنی اس ۲۵]. اساس
غير اين صورت، بهره مندی معنايی از قرآن تعطيل خواهد شد. 
استاد جايگاه اصلی اين بحث را علم اصول می داند و می فرمايد: 
اين مبحث را اصوليون شيعه، برای رد شبهات گروه اخباريون 
مطرح کرده اند و [آنان] ثابت می کنند که استفاده ی مسلمين 
از قرآن به صورت مستقيم است. اصوليون می گويند: خود قرآن 
ــح می کند و فرمان می دهد که مردم در آن تدبر کنند و  تصري
فکر خود را در معانی بلندش به پرواز درآورند. پس مردم حق 
دارند مستقيمًا معانی آيات قرآنيه را در حدود توانايی به دست 

آورند و عمل نمايند [مطهری، سال نشر: ۳۵].

٢. معناداری زبان قرآن
ــده  ــدون ترديد، قرآن کريم به زبان عربی فصيح نازل ش ب
ــی از قرآن بر اين  ــر متن و نص زيبای آن، آيات ــت. افزون ب اس
مطلب داللت دارد که می فرمايد: «اّنا أنزلناه قرآنًا عربيًا لعّلکم 

تعقلون»: ما قرآن را به زبان عربی فصيح فرو فرستاديم؛ شايد 
شما در آن انديشه کنيد [يوسف/ ۲].

اما در اين که زبان قرآن (شيوه های گوناگون انتقال معنا) 
ــت، ديدگاه های متفاوتی ارائه شده اند. برخی زبان قرآن  چيس
ــته اند، بدين معنا که قرآن کريم مطابق  را زبان عرف عام دانس
ــادگی و خالی بودن از  ــا زبان عموم مردم آن زمان، دارای س ب
اصطالحات پيچيده ی علمی و ادبی است [فراستخواه، ۱۳۷۶: 
ــخن  ــه مردم آن عصر س ــه ک ــام، ۷۸] و همان گون ۲۵۶؛ نکون
می گفته اند نازل شده است؛ ولی در نوع خود فصيح ترين آن ها 

را انتخاب نموده است.
ــته اند؛  ــر، زبان قرآن را زبان عرف خاص دانس برخی ديگ
ــت.  ــرآن دارای اصطالحات ويژه ی خود اس ــه ق ــا ک بدين معن
همان طور که اگر کسی بخواهد متون پزشکی را بفهمد، ناچار 
از آشنايی با فرهنگ اصطالحات پزشکی است، برای فهميدن 
ــات آن به ويژه دين  ــد با فرهنگ دين و اصطالح قرآن نيز باي

ــير قرآن تنها از معنای  ــی که در تفس ــالم آشنا باشد. کس اس
ــی است که متن  ــتفاده می کند؛ مانند کس عمومی واژه ها اس
ــکی را با استفاده از فرهنگ های عمومی ترجمه و تفسير  پزش
ــاکر: ۱۳۸۲: ۱۲۰].  ــت [ش کند که قطعًا رفتن به بی راهه اس
ــمبليک،  ــاری۲، برخی زبان س برخی ديگر به زبان رمزی و اش
برخی تمثيلی۳ و برخی ترکيبی معتقد هستند. بدين معنا که 
ــت که پيش از اين بيان  قرآن ترکيبی از زبان های مختلف اس

شد [امام خمينی، ۱۳۶۰: ۱۷۸-۱۹۰].
برخی ديگر نيز زبان قرآن را براساس روح حاکم بر قرآن، 
زبان هدايتی و خاص می دانند [سعيدی روشن، ۱۳۸۲: ۴۰۴]. 
استاد مطهری با توجه به شيوه های مختلف انتقال معنا و روح 
حاکم بر قرآن، بعد معنوی و تأثيرگذاری را در زبان قرآن اصل 

آن چه را ڪه ما دل مے نامیم، 
عبارت است از احساس بسیار 
عظیم و عمیق ڪه درون انسان 
وجود دارد و گاهے اسم آن را 
هستے می گذارند؛ یعنی احساسے 
از ارتباط انسان با هستے مطلق
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ــای فوق که به بعد ظاهری  ــتر ديدگاه ه می داند. برخالف بيش
ــان زبان قرآن را زبان منطق و تعقل و زبان  توجه کرده اند، ايش
ــتدالل با مخاطب خود  دل می داند: «قرآن با زبان منطق و اس
سخن می گويد؛ اما به جز اين زبان، قرآن زبان ديگری نيز دارد 
ــت و اين زبان دوم،  ــت، بلکه دل اس که مخاطب آن عقل نيس
ــاس نام دارد. آن که می خواهد با قرآن آشنا گردد و بدان  احس
انس بگيرد، می بايد با اين دو زبان، هر دو، آشنايی داشته باشد 
ــتفاده قرار دهد. تفکيک اين  ــر دو را در کنار هم مورد اس و ه
ــبب خسران و زيان  ــتباه و س دو از هم، مايه ی بروز خطا و اش

خواهد بود.»
آن چه را که ما دل می ناميم، عبارت است از احساس بسيار 
ــان وجود دارد و گاهی اسم آن را  عظيم و عميق که درون انس
ــی از ارتباط انسان با هستی  هستی می گذارند؛ يعنی احساس

مطلق [مطهری، ۱۳۷۵: ۳۵].
ــف خود، برای  ــد: قرآن در توصي ــای ديگر می نويس در ج

مغز انسان تحت تأثير نيست، بلکه سراسر وجودش تحت تأثير 
ــاس، شايد بتوان  قرار می گيرد. به عنوان نمونه ای از زبان احس

موسيقی قرآن را مثال آورد [مطهری، ۱۳۷۵: ۳۶-۳۷].
ــهيد مطهری زبان قرآن را در برخی داستان های قرآن  ش
کريم، زبان سمبليک می داند. ايشان می نويسد: ما اگر خصوصًا 
ــتان آدم را  قرآن کريم را مالک قرار دهيم، می بينيم قرآن داس
ــمبليک طرح کرده است. منظورم اين  به صورت به اصطالح س
نيست که آدم که در قرآن آمده است، نام شخص نيست، چون 
ــت ـ ابداً ـ قطعًا آدم اول يک فرد و يک  ــان اس ــمبل نوِع انس س
شخص است و وجود عينی داشته است. منظورم اين است که 
قرآن، داستان آدم را از نظر سکونت در بهشت، اغوای شيطان، 
طمع، حسد، رانده شدن از بهشت، توبه و... به صورت سمبليک 

طرح کرده است [مطهری، ۱۳۵۷: ۱۳۲-۱۳۳].

٣. استقالل داللتے قرآن
ــتقالل داللتی قرآن از مبانی روش تفسير قرآن به قرآن  اس
است۴، اما از آن جا که مربوط به داللت قرآن کريم است، برخی۵ 
ــير قرآن می دانند؛ چنان چه در  آن را از مبانی داللی فهم و تفس

آغاز مقاله به آن اشاره شد.
ــرآن به معنای  ــير قرآن، به کمک خود ق ــناخت و تفس ش
استغنای قرآن از غير آن در تفسير قرآن به قرآن، تجلی می يابد. 
ــد.  ــابقه ی اين موضوع به عصر پيامبر و ائمه ی اطهار می رس س
ــم نمی توان مفاهيم آيات  ــدون توجه به آيات ديگر قرآن کري ب
ــتی شناخت؛ زيرا قرآن دارای مجمل و مبين، ناسخ و  را به درس

منسوخ، محکم و متشابه، مطلق و مقيد و مانند آن است.
ــز تبيان هر چيزی  ــت و ني ــنگر اس قرآن خود، نور و روش
ــیء» [نحل/ ۸۹].  ــت: «و نّزلنا عليک الکتاب تبيانًا لکّل ش اس
چگونه می شود کتابی که نور است و بيان کننده ی هر چيزی، 

روشنگر خود نباشد و اجمال و ابهام را از خود نزدايد! ؟
ــر کالم عالمه  ــر آن، اگرچه از ظاه ــتغنای قرآن از غي اس
ــتفاده می شود،۶ اما با توجه به بيان  طباطبايی (رحمت اهللا) اس
ــان که پيامبر و ائمه، عهده دار بيان جزئيات قانون ها  ديگر ايش
ــرعی ای هستند که از ظاهر قرآن به دست  و توضيح احکام ش
ــد [طباطبايی، ۱۳۵۰: ۳۵] و نيز با توجه به مطلبی که  نمی آي
ذيل آيه ی ۴۴ از سوره ی نحل، درباره ی حجيت قول پيامبر و 
ائمه ی معصومين۷ مطرح نموده اند، استفاده می شود که در کل 

احاديث در تفسير قرآن دخالت دارند.۸   
ادامه اين مقاله را در شماره بعد بخوانيد

خود دو زبان قائل می شود. گاهی خود را کتاب تفکر و منطق 
ــاس و عشق.  ــتدالل معرفی می کند و گاهی کتاب احس و اس
به عبارت ديگر، قرآن تنها غذای عقل و انديشه نيست، غذای 

روح هم هست.
ــات انسان با  ــان در تأثيرگذاری زبان دل در احساس ايش
ــيقی قرآن تأکيد می کند و می نويسد: قرآن بر موسيقی  موس
ــيقی ای که اثرش از  ــد زيادی دارد. موس خاص خودش تأکي
ــيقی ديگر در برانگيختن احساسات عميق و متعالی  هر موس
ــی که زبان دل را بداند  ــت و می افزايد: کس ــان بيشتر اس انس
ــتی و  ــان را مخاطب قرار دهد، او را از اعماق هس و با آن انس
ــه وجودش به حرکت درمی آورد. آن وقت ديگر تنها فکر و  کن

بدون توجه به آیات دیگر قرآن ڪریم 
نمی توان مفاهیم آیات را به درستے 

شناخت؛ زیرا قرآن دارای مجمل و مبین، 
ناسخ و منسوخ، محڪم و متشابه، مطلق 

و مقید و مانند آن است
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