
رئیس مؤسسه قرآنی التمهید بررسی کرد
حجت االسـالم والمسـلمین عبدالکریم بهجت پور، 
مؤلف تفسـیر تنزیلی قـرآن کریم که رئیس مؤسسـة 
قـرآن کریمـی التمهیـد نیز هسـتند، بـا بیـان ثمرات 
تفسـیر تنزیلـی، این سـبک تفسـیر را مقدمة کشـف 
روش پیامبـر)ص( در تربیـت جامعـة اسـالمی عنـوان 

کرد.
 نشسـت علمی »معرفی سـبک تفسیری به ترتیب 
نـزول«، با هدف آشـنایی با تفکرات جدیـد در عرصة 
ارائـة  بـا  قـرآن کریم پژوهـی، به خصـوص تنزیلـی، 
حجت االسـالم و المسـلمین عبدالکریـم بهجت پـور، 

در مؤسسـة صادقیـن)ع( قم برگزار شـد.
بهجت پور اظهار داشـت: »سـبک تفسیر تنزیلی به 
ایـن معناسـت کـه مفسـر تـالش می کنـد پیام ها و 
اراده هـای خداونـد را بـا توجه به سـیر نزول سـوره ها 
و توجـه بـه برخـی آیـات اسـتثنائی، از قـرآن کریـم 

اسـتخراج کند.«
رئیـس مؤسسـة قـرآن کریمـی التمهیـد افـزود: 
»رسـالت هر مفسـر کشـف مراد جدی خداوند است 
و ما براسـاس دقـت در قرائن داخلـی و خارجی قرآن 
کریـم سـعی می کنیم بـا رفع ابهـام، دفع شـبهات و 
بیـان مقاصد خداوند در سـیر نزول قـرآن کریم، خود 

را بـه مـراد جـدی خداوند نزدیـک کنیم.«

ë کشـف مراد جدی خداوند با فراتفسیر 
می شود میسر 

وی بـا بیـان اینکـه قـرآن کریـم الیه هـای معنایی 
مختلفـی دارد، گفـت: مـا از این الیه ها به فراتفسـیر 
تعبیـر می کنیـم، زیـرا اول بایـد پـرده از ابهامـات 
برداریم و شـبهات را رفع کنیـم و به دنبال آن تالش 
کنیـم کـه بـه مقاصد آیـات نزدیـک شـویم و بعد از 
ایـن سـه مرحلـه مـراد جـدی خـدای متعـال را بـا 
ترجمة تفسـیری روشـن از قـرآن کریم ارائـه دهیم.
عضـو هیئـت علمی پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـة 
اسـالمی بـا اشـاره بـه اینکـه وقتی مفسـر بـه دنبال 
قرائـن باشـد، بایـد بـه دو نکتـه توجـه کند، افـزود: 
»یکـی از قرائـن ایـن اسـت که قـرآن کریـم نزولش 
تدریجـی اسـت و کتابـی که یکبـاره 114 سـوره اش 
بـا هـم در اختیار بشـریت قرار گرفته باشـد نیسـت، 
بلکـه یـک ویژگـی قـرآن کریـم ایـن اسـت کـه در 
مـدت 23 سـال و ناظـر بـه تحـوالت بیرونی بـوده و 
سـعی کرده اسـت واقع را بسـازد. وی اظهار داشـت: 
قـرآن کریـم آمده اسـت تا تغییـری را در جامعه رقم 
بزنـد و مـردم در جایی که هسـتند نماننـد و حرکت 
کننـد و نسـبت به خواسـته های قرآن کریـم از خود 

واکنـش نشـان دهند.«
اسـتاد حوزه و دانشـگاه خاطرنشـان کرد: »با توجه 
بـه ایـن دو پدیـده کـه قـرآن ناظـر بـه واقع اسـت و 
بـه دنبال تغییر بوده اسـت، مفسـر نمی تواند ترتیب 

نـزول را مـورد توجه قـرار ندهد.«
وی بـا بیـان اینکـه قـرآن کریم بـه وقایعـی که در 
زمـان پیامبـر)ص( اتفاق افتاده اسـت ارتبـاط دارد و 
بایـد بـرای فهم قـرآن کریـم ارتباطات را هـم درنظر 
بگیریـم، گفـت: »ارتبـاط متـن بـا خـارج و سـیر 
حکیمانـة نـزول اگر مورد غفلت مفسـر قـرار بگیرد، 
بخشـی از مرادهای جـدی پروردگار مغفـول خواهد 

ماند.«
حجت االسالم و المسلمین بهجت پور افزود: »حکمت 
در نـزول قـرآن کریـم بـه این معنی اسـت که سـیر 
نـزول معنی خاصی دارد و خـود خداوند هم در قرآن 
کریـم بـه پیامبـر)ص( تأکید می کنـد که بایـد تابع 
نزول باشـی و هر مقدار را که نازل شـده اسـت برای 

مـردم بخوانـی و تبیین کنی.«

ë مشـروع ترین سبک تفسـیر قرآن 
کریم تفسـیر تنزیلی است

وی با اشـاره به اینکه مشـروع ترین سـبک تفسـیر 

همراه با
این گفت و گو در راستای درس چهارم دین و زندگی 2 با عنوان معجزه  قـــرآن

جاویدان آورده  می شود.
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قـرآن کریـم،  تفسـیر بـه سـبک ترتیب نزول اسـت، 
گفـت: »پیامبـر)ص( همان طـور که قرآن کریـم بر او 
نـازل می شـد، آن را بـرای مردم می خوانـد و به همان 
نحـو هـم تفسـیر می کـرد. اگـر بناسـت مـا بـه فهم 
متعالـی و متکاملـی از قـرآن کریم دسـت پیدا کنیم، 
بایـد ایـن روش را هـم بیازماییـم و در تجربه هـای 
تفسـیری خود وارد کنیم و ایـن حداقل انتظار از یک 

مفسـر است.«
رئیس مؤسسـة التمهیـد بیان داشـت: »اینکه نزول 
قـرآن تدریجـی و ناظـر بـه واقـع و حکیمانـه اسـت 
و سـیرة پیامبـر اکـرم)ص( نیـز بـر ایـن اسـاس بوده 
اسـت، دلیل بر اهمیت تفسـیر تنزیلـی دارد. خداوند 
می فرمایـد: مـن ایـن قـرآن کریـم را به تدریـج نازل 
کـردم، ولی منظم و مرتب اسـت. نزول تدریجی نظم 

و منطـق خـدای متعـال را بـر هم نزده اسـت.«
عضـو هیئت علمـی پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـة 
اسـالمی ادامه داد: » این سـبک بسـیار روشـن است 
و بایـد بـه رابطـة متن بـا خارج در سـیر نـزول توجه 
کنیـم و سـعی کنیم نظـام تربیتی الهـی را در ترتیب 
نـزول کشـف کنیم. این کاری اسـت کـه پیامبر)ص( 
هـم می کـرد و بـه دنبـال هـر واحـد نـزول، مطالب و 

معـارف را به مـردم تعلیم مـی داد.«

ë مشـکل عمدة ما در فرهنگ سـازی، 
موضوع روش است

اظهـار  بهجت پـور  والمسـلمین  حجت االسـالم 
داشـت: »مـن در مطالعاتـی کـه در حـوزة فرهنـگ 
داشـتم، همیشـه با ایـن موضـوع مواجه بـودم که ما 
هزینـة زیـادی در مسـائل فرهنگـی کرده ایـم، ولـی 
دسـتاوردمان انـدک بـوده اسـت. براسـاس تأملی که 
داشـتم، بـه این نکته رسـیدم که مشـکل ما مشـکل 
روش اسـت و مـا روش درسـتی در فرهنگ سـازی 

نداریم.«

ë تفسـیر تنزیلــــی بـه مـا روش 
انسان سـازی را آمـــوزش می دهـد

این اسـتاد قرآن کریم با بیان اینکه تفسـیر براساس 
سـیر نـزول به مـا روش ادارة  جامعه و انسان سـازی را 
آمـوزش می دهـد، گفـت: »مـا بایـد ظرفیـت تحولی 
قـرآن کریـم را کشـف کنیـم و این ظرفیت در سـیر 
نـزول اتفـاق افتـاده کـه از ابـوذر بت پرسـت ایـن 
شـخصیت بـزرگ بـه وجـود می آیـد و از مردمـی که 
شـّر امت هـا بودند، سـید تمدن ها به وجـود می آید.«

وی اظهار داشـت: »به نظر بنده، انتخاب شبه جزیرة 
عربسـتان کامالً  هوشـمندانه بوده اسـت و قوم لجوج 

انتخـاب شـدند، زیرا قـرآن کریم می خواسـت قدرت 
تغییـر و ظرفیت این کتاب را نشـان دهـد و در جایی 
نـازل شـد کـه بدتریـن شـرایط حاکم بـود و بعـد از 
مـدت کوتـاه 23 سـال، ایـن مـردم سـید تمدن های 
چهارگانـة جهان شـدند و همة تمدن هـا زیر چتر این 

تمـدن آمدند.«
رئیس مؤسسـه قرآن کریمـی التمهید افـزود: »اگر 
مـا ایـن کتـاب را به عنـوان کتـاب تحـول و انقالب و 
انسان سـازی بدانیـم، پـس روش، گفتمـان، متـد و 
ایدئولـوژی داشـته و این ها را به سـادگی در اختیار ما 
گذاشـته اسـت و به تعبیر پیامبـر)ص( »ظاهره حکم 

و باطنـه علم« اسـت.«

ë تفسـیر تنزیلـی اسـتخراج علـوم 
انسـانی از قـــرآن کریـم را ممکـن 

می کنـد
حجت االسـالم و المسـلمین بهجت پـور در بحـث 
علوم انسـانی کـه آیـا امـکان اسـتخراجش از قـرآن 
کریـم کریم وجـود دارد یا خیر، افزود: »علوم انسـانی 
ترکیبـی اسـت از توصیف هـا و توصیه هـا و مـا اگـر 
می خواهیـم قـرآن کریـم در ایـن نقطـه بنشـیند و 
قـرآن کریـم برای ما علوم انسـانی تولید کند، انسـان 
و زندگـی انسـان را توصیـف کنـد و مسـائل واقعـی 
زندگـی را حـل کند، باید براسـاس سـیر نـزول آن را 

کنیم.« بررسـی 
وی در پایـان تصریـح کـرد: »در تفسـیر براسـاس 
سـیر نـزول می توانیـم تغییـر و تحـول را رصد کنیم 
و انضبـاط بـه آن دهیـم که کار بسـیار بزرگی خواهد 

بود.«

» این سبک بسیار 
روشن است و باید 

به رابطة متن با 
خارج در سیر نزول 
توجه کنیم و سعی 
کنیم نظام تربیتی 
الهی را در ترتیب 
نزول کشف کنیم. 

این کاری است 
که پیامبر)ص( هم 
می کرد و به دنبال 

هر واحد نزول، 
مطالب و معارف 

را به مردم تعلیم 
می داد.«
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