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اشاره
مبانی فهم و تفسیر، از عناوین جدید در مباحث قرآن پژوهی 
است. استاد شهید مطهری همان طور که در بسیاری از علوم اسالمی 
تخصص و تبحر کافی داشت، در مباحث تفسیر و علوم قرآنی نیز از 
دانشمندان صاحب نظر بود؛ ولی عمر شریف وی اجازه نداد تا کتابی 
مستقل در مباحث برون قرآنی یا تفســیری به طور کامل به نگارش 

درآورد.
اســتاد مباحث برون قرآنی را به طور گــذرا و خالصه، با عنوان 
«شــناخت قرآن» مطرح كرده اســت که برخی از موضوعات آن با 
عنوان مبانی فهم و تفسیر ارائه می شود. مبانی فهم و تفسیر قرآن، 
به مباحثی بنیادی و زیرساختی می گویند که زمینه های دست یابی به 

مراد خداوند را فراهم می سازد.
مبانی صدوری، به صدور قرآن مجید از 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.
برخــی از اين داليل را در شــماره قبل مالحظــه كرديد و اينك  

ادامۀ آن در پيش روی شماست.

پژوهش

دکتر حسين علوی مهر

٤. وجود آیات متشابه و محڪم در قرآن
ــير قرآن به قرآن است،  اين موضوع اگرچه از داليل تفس
ــير آيات  ــاس در فهم آيات و تفس ولی به عنوان يک مبنا و اس
ــد قرآن را خوب  ــی که می خواه ــت. کس قرآن قابل طرح اس
ــات محکم، برای فهم  ــير کند، بايد از آي بفهمد و خوب تفس
ــرآن، آياتش را بر  ــتفاده کند. چنان که خود ق ــابهات اس متش
ــت؛ يکی محکمات که آن ها اصل و مادر  ــم نموده اس دو قس
ــابهات: «منه آيات محکمات هّن اّم  ــتند، و ديگری متش هس

الکتاب و أخر متشابهات» [آل عمران/ ۷].
مفهوم ام بودن (هّن ام الکتاب) مرجعيت محکمات برای 
متشابهات را روشن می سازد؛ به اين معنا که محکمات، مبّين 
ــابهات و برطرف كننده ي تشابه و ابهام آن هاست [عالمه  متش
طباطبايي، ۱۳۹۱ ق، ج ۳: ۴۳]. بنابراين،  اگر جايي از قرآن 
ــود، بايد در  ــان قابل فهم نب ــابه) براي انس (مانند آيات متش
جاي ديگري از قرآن به دنبال آن بود. اين مبنا در آموزه هاي 
ــالم) نيز، با صراحت بيان شده است.  ائمه ي اطهار (عليهم الس
ــابه القرآن الي محكمه  امام رضا (ع) مي فرمايد: «من رّد متش
ــي كه متشابهات قرآن را به  ــتقيم»: كس هدي الي صراط مس
محكمات آن برگرداند، به راه راست هدايت شده است [عالمه 

مجلسي، ۱۴۰۳ ق، ج ۹۳: ۳۷۷].
ــس از بيان رواياتي  ــه طباطبايي رحمت اهللا عليه پ عالم
درباره ي تفسير متشابهات مي نويسد: از روايات، همان مطلبي 
ــه محكمات  ــابهات ب ــان كرديم، يعني ارجاع متش ــه ما بي ك

بخش دوم و  پاياني
عضو هيئت علمی جامعه المصطفی العالميه
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ــابه در متشابهات قابل رفع است؛ چرا  استفاده مي شود و تش
ــير كنند [عالمه  ــابهات را تفس ــه محكمات مي توانند متش ك
ــهيد اين آيه را  ــتاد ش ــي، ۱۳۹۱ ق، ج ۳: ۶۸]. اس طباطباي
روش قرآن شناسي و شناخت روش قرآن مي دانند [مطهري، 

۱۳۷۵، ج ۳: ۱۳۳].
در جاي ديگر استاد شهيد مي نويسد: قرآن براي جلوگيري 
از مشتبه شدن آن معاني شامخ و عالي با معاني مادي مي گويد: 
متشابهات را به محكمات ارجاع كنيد. سپس در توضيح آيه ي 
ــتند؛ يعني داراي  ــد: برخي آيات آن محكم هس فوق مي نويس
ــتحكامي هستند كه نمي توان آن ها را از معناي خود  چنان اس
خارج كرد و معاني ديگري را نتيجه گرفت. اين آيات ام الكتاب، 
ــت همان گونه كه طفل به مادر  يعني آيات مادرند؛ يعني درس
ــت و يا شهرهاي بزرگ  رجوع مي كند و مادر مرجع فرزند اس
ــهرهاي كوچك محسوب مي شوند، آيات  ـ ام القريـ  مرجع ش
محكم نيز مرجع آيات متشابه به حساب مي آيند. آيات متشابه 
براي فهميدن و تدبر كردن هستند؛ اما در آن ها، بايد به كمك 
ــادر، آن چه كه از  ــات محكم تدبر كرد. بدون كمك آيات م آي
آيات متشابه اخذ شود، درست و معتبر نخواهد بود [مطهري، 

۱۳۷۵: ۲۴ و ۲۳].
ــهيد ضمن تأكيد بر تزكيه ي نفس و روشنايي  ــتاد ش اس
قلب براي شناخت حقيقي قرآن، پرهيز از كارهاي ناشايست را 
ــتي ها و شهوت ها، روح انسان و جامعه را  الزم مي داند. هواپرس
ــش ها و گرايش هاي پاك را از انسان  تيره و كدر مي كند و كش
مي گيرد. ايشان پس از ذكر آياتي از جمله (آل عمران، ۸؛ بقره، 
۷ و...) مي نويسد: قرآن صريحًا عنوان مي كند كه آن عشق ها و 
ايمان ها و بينش ها و گرايش هاي متعالي و آن اثرگذاشتن هاي 
قرآن و پندپذيري از آن و... همه بستگي به اين دارد كه انسان 
ــتي ها و  ــاني از رذالت ها و دنائت ها و هواپرس ــه ي انس و جامع

شهوت راني ها دور بماند [مطهري، ۱۳۷۵، ج ۱: ۶۴ و ۶۳]. 
ــاي ديگر مي افزايد: عامل مؤثر ديگر در ايجاد خطا  در ج
ــه قرآن از آن ياد مي كند، پيروي از هواي نفس و تمايالت  ك

نفساني و داشتن غرض و مرض است و به قول مولوي: 
چون غرض آمد هنر پوشيده شد 

صد حجاب از دل به سوي ديده شد 
ــئله اي، تا انسان خود را از شر اغراض بي طرف  در هر مس
ــل در محيطي  ــح فكر كند؛ يعني عق ــد، نمي تواند صحي نكن
ــد  ــه هواي نفس در كار نباش ــت عمل كند ك مي تواند درس
ــان مي افزايد، در زمان ما  ــري، ۱۳۷۵، ج ۱: ۵۷]. ايش [مطه

ــذارد، روي همان موضوعي  ــا كه پا مي گ ــتعمار هرج نيز اس
ــت. يعني  ــدار داده اس تكيه مي كند كه قرآن درباره اش هش
ــد كند دل كه فاسد شد، ديگر از  ــد تا دل ها را فاس مي كوش

عشق كاري برنمي آيد [همان، ص ۶۵].

٥. دوری از گمان در تفسير
ــرح و توضيح كالم خداوند، با امور ظني و احتمالي، از  ش
مصاديق سخن گفتن بدون علم درباره ي قرآن است كه احتمال 
ــبهه ي «افتراء علي اهللا» در آن وجود دارد.  ــير به رأي و ش تفس
قرآن كريم به اين نكته توجه كرده است و هشدار مي دهد: «و 
ــراء/ ۳۶]: از چيزي كه به آن  ال تقف ما ليس لك به علم» [اس
علم نداري، پيروي مكن. امام صادق (ع) از پدرانش رسول خدا 
(ص) نقل مي كند كه آن حضرت فرمود: از ظن دوري كن؛ زيرا 
ــت [حر  اعتماد بر ظن و گمان، اعتماد بر دروغ ترين دروغ هاس

عاملي، ج ۱۸: ۳۸].

٦. جهانے بودن قرآن
ــاي فهم صحيح قرآن  ــد، يكي از اصول و راه ه بدون تردي
ــردم قريش يا حجاز  ــت كه قرآن كريم را مختص به م اين اس
ــتان ندانيم. اگر اين مبناي فكري هر  يا يك منطقه مانند عربس
ــر يا انديشمند باشد، هرگز دچار لغزش هاي بزرگ مانند  مفس
تأثير قرآن از فرهنگ قوم و اختصاص داشتن برخي از معارف 
ــدادن به ديگر ملت ها  ــرايت ن ــكام آن به همان قوم و س و اح
ــم مطالب خود را  ــبب، قرآن كري ــد. به همين س ــد ش نخواه
براي همه ي جهانيان مي داند و رسالت پيامبر اكرم را رسالت 

جهاني و همه ي مردم را مخاطب خود مي داند.
ــي كه در  ــد: يكي ديگر از نكات ــهيد مي نويس ــتاد ش اس
ــرد، تعيين  ــتنباط ك ــي مي بايد از قرآن اس ــناخت تحليل ش

يکی ازعـوامل مؤثر       
در ايجاد خطا كه قـــــــرآن 
از آن ياد مي كند، پيروي 
از هواي نفس و تمايالت 
نفساني و داشتن غرض و 
مرض است
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ــت. در قرآن تعبيراتي نظير  ــخيص مخاطبان قرآن اس و تش
ــري للمؤمنين» زياد آمده  ــدي للمتقين» و «هدي و بش «ه
است. اين جا مي توان سؤال كرد كه هدايت براي پرهيزگاران 
ــوي ديگر در  ــي ندارد، زيرا آن ها خود پرهيزگارند. از س لزوم
قرآن مي بينيم كه خود را چنين معرفي مي كنند: «إن هو إال 
ذكر للعالمين و لتعلمن نبأه بعد حين» [ص، ۸۷]: اين قرآن 
ــت، مگر مايه ي بيداري همه ي جهانيان و خبرش را بعد  نيس

خواهيد شنيد.
ــت. در هنگام نزول آيه،  اين آيه از آيات عجيب قرآن اس
ــك دهكده گفت وگو  ــه بود و در واقع با اهل ي ــر در مك پيامب
ــا، با اين  ــه فردي تنه ــردم مضحك بود ك ــرد. براي م مي ك
ــنيد؛ به  ــه خبر اين آيه را بعد خواهيد ش ــان بگويد ك اطمين
زودي خواهيد شنيد كه اين كتاب در اندك مدت با جهانيان 

چه خواهد كرد [مطهري، ۱۳۷۵، ج ۱: ۴۳].
ــبحان خطاب به پيامبر  ــاز در آيه ي ديگر، پروردگار س ب

ــه مثًال صرفًا براي تأمين منافع فالن طبقه آمده  نمي گويد ك
ــت. مثًال نمي گويد: تنها و تنها هدفش حمايت از طبقه ي  اس
ــاورزان. قرآن در  ــت يا پشتيباني از طبقه ي كش كارگران اس
ــت براي برقراري  ــودش تأكيد مي كند كه كتابي اس مورد خ

عدالت [مطهري، ۱۳۷۵، ج ۱۴۴].

٧. جاودانگے قرآن
قرآن كريم آخرين كتاب آسماني براي هدايت بشر است. از 
اين رو، بايد قوانين آن به صورتي باشد كه تا روز قيامت، بتواند 
ــرد و جامعه ايفا كند. الزمه ي اين  نقش هدايت گري را براي ف
كار، برخوردار بودن از احكام جاودانه و انطباق با زمان هاي حال 
ــت. امام باقر(ع)  ــده و نيز برخورداري از باطني عميق اس و آين
مي فرمايد: اگر اين طور باشد كه وقتي آيه اي درباره  ي قومي نازل 
شد، پس از آن كه آن قوم مردند آيه نيز بميرد، چيزي از قرآن 
باقي نمي ماند، ولي قرآن كريم تا آسمان و زمين هست، جاري 

است [عياشي، ۱۳۸۰ ق، ج ۱: ۱۱].
استاد مطهري شناخت قرآن را از اين جهت بسان شناخت 
طبيعت مي داند كه رازهايي در هر دو وجود دارد كه حل نشده 
ــد. ايشان مي نويسد: قرآن نيز  ــت و در آينده حل خواهد ش اس
چون طبيعت، كتابي است كه براي يك زمان نازل نشده است. 
ــد و اين  ــف مي ش اگر غير از اين بود، همه ي رازهاي قرآن كش
كتاب آسماني جاذبه، تازگي و اثربخشي خود را از دست مي داد. 
ــتعداد تدبر و تفكر و كشف جديد هميشه براي  حال آن كه اس
قرآن هست و اين نكته اي است كه پيامبر و ائمه آن را توضيح 
ــده است كه فرمودند: مثل  داده اند. در حديثي از پيامبر نقل ش
قرآن، مثل خورشيد و ماه است و مثل آن دو هميشه در جريان 
است؛ يعني ثابت و يكنواخت نيست و يك جا ميخكوب نمي شود. 
ــت (ظاهره اَنيق  نيز فرمود: قرآن ظاهرش زيبا و باطنش ژرفاس
ــق). «در عيون اخبار الرضا» از قول امام رضا(ع)  و باطنه عمي
نقل شده است كه از امام جعفر صادق (ع) پرسيدند: چه سّري 
ــر او مي گذرد و هرچه  ــتري ب ــت كه قرآن هرچه زمان بيش اس
بيشتر تالوت مي شود، بر طراوت و تازگي اش افزوده مي گردد؟ 
امام فرمود: «الن القرآن لم ينزل لزمان دون زمان و لناس دون 
ناس.» براي اين كه قرآن تنها براي يك زمان و نه زمان ديگر و 
ــده، بلكه براي همه ي  براي يك مردم و نه مردم ديگر نازل نش
زمان ها و همه ي مردم نازل شده است. فرود آورنده، آن را طوري 
ــاخته است كه در هر زمان با وجود همه ي اختالف هايي كه  س
ــعت انديشه ها به چشم مي خورد،  در طرز فكر و معلومات و وس
ــي گيرد. در عين حال كه در هر  باز هم بر زمان ها و افكار پيش

ــلناك إال رحمئ للعالمين» [انبيا/ ۱۰۷]:  مي گويد: «و ما أرس
ــتاديم، مگر آن كه رحمتي براي همه ي عالميان  ما تو را نفرس

هستي.
 آياتي كه خطاب قرآن به همه ي مردم عالم است،  در واقع 
ــته ي خاصي اختصاص  ــد بگويد، قرآن به قوم و دس مي خواه
ــمت قرآن بيايد، نجات پيدا مي كند و اما  ندارد. هركس به س
در آياتي كه از كتاب هدايت بودن، براي مؤمنين و متقين نام 
ــن كند كه در نهايت چه  مي برد، مي خواهد اين نكته را روش
كساني رو به سوي قرآن خواهند آورد و چه گروه هايي از آن 
ــد گزيد. قرآن از قوم خاص و قبيله ي معيني به  دوري خواهن
عنوان عالقه مندان و ارادتمندان خود ياد نمي كند. نمي گويد 
ــاير  ــرآن در تيول اين يا آن قوم قرار دارد. قرآن برخالف س ق
ــاص نمي گذارد و  ــع طبقه اي خ ــت روي مناف مكاتب، انگش

استاد مطهري شناخت قرآن 
را از اين جهت بسان شناخت 

طبيعت مي داند كه رازهايي 
در هر دو وجود دارد كه حل 

نشده است و در آينده حل 
خواهد شد
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دوره، مجهوالتي براي خوانندگان در بردارد، اما آن قدر معاني و 
مفاهيم قابل درك و استناد نيز عرضه مي كند كه ظرفيت زمانه 

را اشباع مي سازد [مطهري، ۱۳۷۵، ج ۱: ۲۹-۳۰].
استاد اساس جاودانگي قرآن را وجود قوانين ثابت و استوار 
مي داند: اسالم ضمن اعالم ختم نبوت، جاويدان ماندن خويش 
را اعالم كرد. «حالل محمد حالل الي يوم القيامئ و حرام محمد 

حرام الي يوم القيامئ» [كليني، ۱۴۰۸ ق، ج ۲: ۱۷].
آن چيزي كه همواره در تغيير و تحول است، ماده و تركيبات 
مادي جهان است. قانون ها و نظام ها، خواه نظام هاي طبيعي و 
يا نظام هاي اجتماعي منطبق بر نواميس طبيعت، مشمول اين 
ــتند. ستارگان و منظومه هاي شمسي پديد مي آيند  قانون نيس
ــا قانون جاذبه  ــوده و فاني مي گردند، ام ــس از چندي فرس و پ
هم چنان پابرجاست. گياهان و جانوران به دنيا مي آيند و زندگي 
مي كنند و مي ميرند، ولي قوانين زيست شناسي هم چنان زنده 

است.
هم چنين است حال انسان ها و قانون زندگي آن ها. انسان ها 
ــماني باقی و  ــخص پيامبر مي ميرد، ولي قانون آس از جمله ش

ارزنده است.
مصطفي را وعده داد الطاف حق 

ــري، ۱۳۷۵ ق، ج  ــبق [مطه گر بميري تو، نميرد اين س
.[۷۷ :۳

٨. وجود سطوح معانے و فهم قرآن 
ــت كه براي هدايت عموم مردم نازل  قرآن كريم كتابي اس
شده است. با وجود اين، از چينش الفاظ، ساختار خاص، تعابير 
ــطح هاي معاني  و اصطالحات دقيق، ژرفايي عميق، اليه ها و س
برخوردار است. استاد شهيد، با توجه به روايتي كه «قرآن داراي 
ــت»، قرآن كريم و فهم  ــارات، لطايف و حقايق اس عبارات، اش
معاني آن را، درجه درجه و سطح به سطح مي داند. يك سطح 
ــطح ديگر براي سطح فكر  ــطح از افكار و س قرآن براي يك س

باالتري است [مطهري، ۱۳۷۵، ج ۴: ۵۵].
بنابراين، فهم هاي مختلفي مي تواند براي قرآن وجود داشته 
باشد؛ يك فهم ظاهري و يك فهم عميق. آن چه مي تواند عامل 
مهم فهم براي دو سطح باشد، تدبر و انديشيدن در آيات قرآن 
است. هم ظاهر قرآن و فهم ظاهري آن، به تدبر نياز دارد و هم 
ــق آن. قرآن كريم در آيات مختلفي دعوت به تدبر  ژرفاي عمي
مي كند و مي فرمايد: «افال يتدبرون القرآن» [محمد، ۲۴ و نساء، 
ــيد؟! در اين آيه ي كريمه، توبيخ  ــا در قرآن نمي انديش ۸۲]. آي
ــده است  ــرزنش بزرگي براي ترك تدبر در قرآن مطرح ش و س

[خويي، ۱۳۶۴: ۲۹].
ــت، براي تدبر نيز  ــل كه فهم ها متفاوت اس به همين دلي
ــده اند. برخي براساس آيه ي شريفه ي «كتاب  مراتبي را قائل ش
ــاه اليك مبارك ليد بروا آياته و ليتذكر اولوا االلباب» [ص،  انزلن
ــوي تو نازل كرديم. بسيار با  ــت كه آن را به س ۲۹]: (كتابي اس
ــيد و براي  ــت، براي اين كه در آيات آن ژرف بينديش بركت اس
ــوند)، دو مرحله تدبر را براي فهم  اين كه خردمندان متذكر ش
ــروا آياته» نظر به عموم مردم دارد  ــان كرده اند: تعبير «ليد ب بي
ــر» به طور اختصاصي مرتبه ي  ــر عام]. ولي تعبير «ليتذك [تدب
اولوا االلباب [خردمندان] را نظر دارد كه عنوان مشترك مرتبه 
(اشاره، لطايف و حقايق) است. گويا آنان از مرتبه ي تدبر عمومي 
گذشته و به مرتبه ي تذكر به حقايِق به دست آورده رسيده اند 

[نقي پور، ۱۳۷۱: ۴۸۷].
استاد شهيد درباره ي ضرورت تدبر مي نويسد: قرآن در برابر 
ــي اخباريون و نظاير آن ها و هم چنين در  جمود و خشك انديش

ــارواي باطنيه و ديگران، راه  ــت هاي ن مقابل انحرافات و برداش
ــت از تأمل و تدبر  ــنهاد مي كند كه عبارت اس وسطي را پيش
بي غرضانه و منصفانه. قرآن نه تنها مؤمنان، كه حتي مخالفان 
را به تفكر و انديشه درباره ي آيات خود فرا مي خواند و گوشزد 
مي كند كه به جاي جبهه گيري در برابر آن، به تأمل درباره ي 
ــردازد. در خطاب به مخالفان قرآن مي گويد: چرا به  آياتش بپ
تدبر در قرآن نمي پردازند. اين دل ها چگونه دل هايي است كه 
گويي برآن ها مهر زده است! در آيه ي ديگر مي فرمايد: «كتاب 
ــت پرثمر و پربركت كه ما به  ــاه اليك مبارك» كتابي اس انزلن
ــه». براي اين فرود  ــوي تو فرود آورديم. چرا؟ «ليدبروا آيات س
نياورديم كه ببوسند و باالي طاقچه بگذارند، بلكه براي اين كه 
ــد « و ليتذكر اولوا االلباب»  ــند و تدبر كنن در آياتش بينديش
ــتند آگاهي يابند [مطهري،  ــان كه داراي فكر و خرد هس و آن

قرآن كريم كتابي است كه 
براي هدايت عموم مردم نازل 
شده است. با وجود اين، از چينش 
الفاظ، ساختار خاص، تعابير 
و اصطالحات دقيق، ژرفايي 
عميق، اليه ها و سطح هاي معاني 
برخوردار است
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۱۳۷۵، ج ۱: ۲۹] و مشابه اين مطلب را در كتاب «اصول فلسفه 
و روش رئاليسم» [صفحه ي ۲۵] بيان كرده است.

استاد در جايي ديگر مي نويسد: دأب قرآن دعوت مردم به 
ــا از راه اين كه بگويد برويد فكر كنيد، بلكه  ــت؛ نه تنه تفكر اس
قرآن گاهي از يك طرف دعوت به تدبر مي كند و از طرف ديگر 
ــكلي ذكر مي كند كه افكار برانگيخته شوند و درباره ي آن  به ش
زياد فكر كنند تا بهتر به عمق مطالب برسند [مطهری، ۱۳۷۶: 

۱۷۲ و ۱۷۰].

٩. ممنوعيت تفسير به رأی
ــمند بزرگ اسالميـ  كه در  از جمله دغدغه هاي اين دانش
ــيري التقاطي  ــن عصر نيز وجود داردـ  روش انحرافي و تفس اي
ــته است و آن همان  ــت كه از تحميل رأي بر قرآن برخاس اس
تفسير به رأي است كه عرفای افراطي (متصوفه) و منافقان به 

شرايط فهم و تفسير قرآن
مفسران و دانشمندان علوم قرآني، براي مفسر برخورداري 
ــير آيات قرآن الزم دانسته اند.  از دانش هاي متعددي را در تفس
ــرآن»، عالم بودن به  سـيوطي در كتاب «االتقان في علوم الق
ــناخت صحيح قرآن كريم الزم  ــاخه دانش را براي ش پانزده ش

دانسته است كه عبارت اند از: 
ــتقاق؛ ۵) معاني؛  ــف؛ ۴) اش ــو؛ ۳) تصري ــت؛ ۲) نح ۱) لغ
ــع؛ ۸) قرائات؛ ۹) اصول دين؛ ۱۰) اصول فقه؛  ۶) بيان؛ ۷) بدي
۱۱) اسباب نزول و قصص؛ ۱۲) ناسخ و منسوخ؛ ۱۳) فقه؛ ۱۴) 
ــيوطي، ۱۳۸۰، ج ۴:  ــيري؛ ۱۵) علم موهبت [س احاديث تفس
۱۷۸] (و آن علمي است كه خداوند به كسي كه اهل علم باشد، 

عطا مي كند۸).
استاد مطهري بر اهميت داشتن برخي از موارد و دانش هاي 
فوق تأكيد بيشتري داشته اند. از جمله ي آن ها زبان عربي است 
كه دربردارنده ي علم لغت، نحو، تصريف، اشتقاق، و نيز معاني، 
بيان و بديع مي شود. از جمله موارد ديگر، يكي آشنايي با تاريخ 
ــباب نزول و قصص است و  ــت كه دربردارنده ي اس ــالم اس اس

ديگري علم به سنت و احاديث است.
استاد شهيد اين دانش ها را با عنوان شرايط آشنايي با قرآن 
ــرط هاي ضروري شناخت قرآن،  مطرح نموده اند: ۱. يكي از ش
ــت. همان طور كه شناخت حافظ و  ــنايي به زبان عربي اس آش
ــي ممكن نيست، آشنايي با  سـعدي بدون دانستن زبان فارس
ــده است، بدون دانستن  ــته ش قرآن نيز كه به زبان عربي نگاش

زبان عربي امكان پذير نيست.
ــالم است. قرآن مثل  ــرط ديگر، آشنايي با تاريخ اس ۲. ش
تورات يا انجيل نيست كه يكباره توسط پيامبر ارائه شده باشد، 
بلكه اين كتاب در طول ۲۳ سال دوران زندگي پيامبرـ  از بعثت 
تا وفاتـ  در ضمن جريان پرفراز و نشيب تاريخ اسالم نازل شده 
است. به همين سبب است كه آيات قرآن به اصطالح شأن نزول 
دارند. شأن نزول چيزي نيست كه معناي آيه را در خود محدود 
كند؛ بلكه به عكس، دانستن شأن نزول تا حد زيادي در روشن 

شدن مضمون آيات مؤثر و راه گشاست. 
۳. شرط سوم، آشنايي با سخنان پيغمبر اكرم (ص) است. 
ــان به نص خود قرآن، اولين مفسر اين كتاب است. مفسر  ايش
ــه: «... و انزلنا اليك  ــت ك يعني بيان كننده. در قرآن آمده اس
الذكر لتبّين للناس ما نزل اليهم ...» [نحل/ ۴۴]: ما قرآن را بر 
ــان  تو فرود آورديم تا تو آن چه را كه بر آن ها فرود آمده، برايش

توضيح دهي.

ــت زده اند. درباره ي داستان حضرت ابراهيم (ع) و ذبح  آن دس
پسرش اسماعيل (ع)۷، برداشتي را از متصوفه نقل كرده است 
كه آن ها گفته اند: مقصود از ابراهيم، ابراهيم عقل است و مقصود 
ــماعيل، اسماعيل نفس و عقل در اين جا مقصد آن داشت  از اس

تا نفس را ذبح كند.
روشن است كه چنين برداشتي، بازي كردن با قرآن است 

و ارائه ي نوعي شناخت انحرافي.
درباره ي همين برداشت هاي انحرافي و مبتني بر خواست ها 
ــت كه پيامبر فرمود: «من فسر  ــخصي و گروهي اس و اميال ش
ــرآن برأيه، فليتبوء مقعده في النار»: هر كه قرآن را به ميل  الق

خود تفسير كند، جايگاهش در آتش مهيا شده است.
ــوب  اين چنين بازي كردن با آيات، خيانت به قرآن محس

مي شود، آن هم خيانتي بسيار بزرگ [مطهري، ۱۳۷۵: ۲۸].

خداوند در ميان مردمي درس 
ناخوانده، پيامبري درس ناخوانده 

فرستاد كه آيات خداوند را بر 
مردم تالوت مي كند. آن ها را 

از آلودگي ها پاك مي نمايد و 
كتاب (قرآن) و حكمت به آ ن ها 

تعليم مي دهد
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(چ ۳). ۱۴۰۳ ق.
ــي پيرامون تدبر در قرآن. ولي اهللا نقي پور. اسوه. قم (چ ۱).  ۸. پژوهش

۱۳۷۱ ق.
ــر المعاصر. بي جا.  ــه زحيلي (ج ۱). دارالفك ــير المنير. وهب ۹. التفس

۱۹۹۱ م. ۱۴۱۱ ق.
۱۰. التفسير و المفسرون محمد هادي معرفت. دانشگاه رضوي. بي جا 

(چ ۱). ۱۴۱۸ ق.
۱۱. التفسير. محمد بن مسعود عياشي سمرقندي. انتشارات علميه ي 

اسالميه. تهران. ۱۳۸۰.
۱۲. روش شناسي تفسير. رجبي. پژوهشكده ي حوزه و دانشگاه. بي جا 

(چ ۱). ۱۳۷۹ ش.
۱۳. السن القصص في القرآن الكريم. احمد خلف اهللا. قاهره. ۱۹۷۲ م.

۱۴. شناخت قرآن. مرتضي مطهري. صدرا. قم (چ ۱۰ و ۱۱). ۱۳۷۵ 
ش.

ــام. صحيفه ي مبين. بي جا.  ــي بودن زبان قرآن. جعفر نكون ۱۵. عرف
پاييز ۱۳۷۸ ش.

ــل گرايش به ماديگري. مرتضي مطهري. صدرا. بي جا. ۱۳۶۲  ۱۶. عل
ش.

ــت از قرآن كريم. مهدي هادوي.  ۱۷. مباني كالمي اجتهاد در برداش
مؤسسه ي فرهنگي خانه ي خرد. قم (چ ۱). ۱۳۷۷ ش.

ــير قرآن. عباسعلي عميد زنجاني. وزارت  ۱۸. مباني و روش هاي تفس

فرهنگ و ارشاد اسالمي. تهران (چ ۳). ۱۳۷۳ ش.
ــيري. محمد كاظم شاكر. مركز جهاني  ۱۹. مباني و روش هاي تفس

علوم اسالمي. قم (چ ۱). ۱۳۸۲ ش.
۲۰. مجموعه آثار. مرتضي مطهري. صدرا. بي جا (ج ۴، چ ۲). ۱۳۷۴ 

ش.
۲۱. مجموعه آثار. مرتضي مطهري. صدرا. بي جا (ج ۱، چ ۱). ۱۳۷۷ 

ش.
ــه آثار. مرتضي مطهري. صدرا. بي جا (ج ۳، چ۵). ۱۳۷۵  ۲۲. مجموع

ش.
۲۳. زبان قرآن. تهران. مقصود فراستخواه. شركت انتشارات علمي و 

فرهنگي. بي جا. ۱۳۷۶ ش.
ــيرالميزان.  ــي روش عالمه طباطبايي در تفس ــي. عل ۲۴. منابع اوس
ــركت چاپ و نشر بين الملل.  ــيد حسين ميرجليلي. ش ترجمه ي س

تهران (چ ۱). ۱۳۸۱ ش.
۲۵. الميزان. محمد حسين طباطبايي. مؤسسه ي اعلمي. بيروت. ط 

۲. ۱۳۹۱ ق. ۱۹۷۱ م.
ــب در ساختار قرآن كريم. حسن خرقاني. نثر  ۲۶. هماهنگي و تناس

قلمرو. تهران (چ ۱). ۱۳۸۰ ق.
ــي. داراحياء التراث.  ــن حر عامل ــيعه. محمد بن حس ۲۷. وسائل الش

بي جا، بي تا.

روايات معتبري كه از ائمه 
رسيده، همان اعتبار روايات 
معتبري را دارد كه از ناحيه  
رسول خدا رسيده است. بنابراين، 
روايات موثق ائمه كمك 
بزرگي است در راه شناخت قرآن

ــد: «هو الذي بعث في االميين  ــا در آيه ي ديگر مي فرماي ي
ــم و يعلمهم الكتاب و  ــوًال منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيه رس

الحكمئ ...» [جمعه/ ۲]. 
ــي درس ناخوانده، پيامبري درس  ــد در ميان مردم خداون
ــد را بر مردم تالوت مي كند.  ــتاد كه آيات خداون ناخوانده فرس
آن ها را از آلودگي ها پاك مي نمايد و كتاب (قرآن) و حكمت به 

آ ن ها تعليم مي دهد.
طبق نظر قرآن، پيامبر اكرم (ص) خود مبّين و مفسر اين 
ــت و آن چه كه از پيامبر رسيده است، ما را در تفسير  كتاب اس
قرآن ياري مي دهد. براي ما كه به آن چه خداوند به پيامبر اعطا 
ــه را پيامبر از ناحيه ي خدا  ــت، اعتقاد داريم كه آن چ كرده اس
داشته، به اوصياي گرامي اش منتقل كرده است. روايات معتبري 
ــار روايات معتبري را دارد كه از  ــيده، همان اعتب كه از ائمه رس
ــت. بنابراين، روايات موثق ائمه  ناحيه ي رسول خدا رسيده اس

كمك بزرگي است در راه شناخت قرآن.
ــده، بحث هاي  ــهيد افزون بر مباحث مطرح ش ــتاد ش اس
ــياري از آن ها با  ــت كه بس دقيق ديگري را نيز مطرح كرده اس
موضوعات شناخت قرآن و علوم قرآن نيز مرتبط است. از ميان 
آن ها مي توان به اعجاز قرآن، كرانه هاي اعجاز، گرايش فلسفي 
ــر مكاتب مادي در  ــي بودن متن قرآن، تأثي ــير، وحيان در تفس

برداشت هاي قرآن و... اشاره كرد.
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