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بده لیکون للعالمین نذیرا، و الصالة علی من جعله شاهدا و مبشرا و نذیرا، و داعیا الی اللَّه ع الحمد للَّه الذي انزل الفرقان علی

  باذنه و سراجا منیرا و علی آله الذین اذهب عنهم الرجس، و طهرهم تطهیرا
  .کنیم مییخواننده معرف يایم، براآیات قرآن کریم اتخاذ نموده یدر این کتاب در بحث و جستجو از معانرا که ما  یدر این مقدمه روش

  

  ي تفسیر و تاریخچه آنامعن 

است، کـه   یترین اشتغاالت علمی، و کشف مقاصد و مدالیل آنست، از قدیمیآیات قرآن یبیان معان به معنايتفسیر که : نخست باید بگوئیم

و تاریخ این نوع بحث که نامش تفسیر است، از عصر نزول قرآن شـروع شـده، و   . را به خود جلب و مشغول کرده است یاسالمدانشمندان 

، چـون  شـود  مـی استفاده  یبه خوب1) مۀَکَما أَرسلْنا فیکُم رسولًا منْکُم، یتْلُوا علَیکُم آیاتنا، و یزَکِّیکُم و یعلِّمکُم الْکتاب و الْحکْ: (این معنا از آیه

  .دهد میکه کتاب قرآن به او نازل شد، آن کتاب را به شما تعلیم  یهمان رسول: فرمایدیم

  

  مفسرانروش تفسیري طبقات اول و دوم 

) السـالم  معلـیه (اهـل بیـت  و ائمـه   )السـالم  علیه(علیکه البته مراد ما از صحابه غیر (از صحابه بودند،  یاسالم، جمع مفسرانطبقه اول از 

، مانند ابن عباس، و عبد اللَّه بن عمـر، و  )گذردیاز نظر خواننده م به زوديجداگانه داریم، که  یآن حضرت سخن دربارهاینکه  ي، براهستند

  .، و غیر ایشان، که دامن همت به کمر زده، و دنبال این کار را گرفتندیاب

 یدیگـر، و انـدک   یتوضـیح آیـات   ياستدالل به آیات بـرا  ين نزول آنها، و مختصرأت، و شآیا یآن روز بحث از قرآن از چارچوبه جهات ادب

  .، در باب قصص و معارف مبدأ و معاد، و امثال آن تجاوز نمیکرد)وسلم وآله علیه اهللا صلی(وارده از رسول خدا  به روایاتتفسیر 

، و دیگـران نیـز کـه در دو قـرن اول هجـرت      ي، و سـد ی، و شعبیلیل ی، چون مجاهد، و قتاده، و ابن ابتابعانیطبقه دوم، یعن مفسراندر 

بودنـد، نیفزودنـد،   هسلوك کرد ،طبقه اول، و صحابه، در طریقه تفسیر مفسرانبه آنچه  يبودند، جریان به همین منوال بود، ایشان هم چیز

 یسفانه در بین آن روایـات، احـادیث  أکه مت(ایت آوردند، که به آن اضافه کردند، این بود که بیشتر از گذشتگان در تفسیر خود، رو يتنها چیز

ابتداء خلقت آسمانها، و تکوین زمـین، و دریاهـا، و    یبود که یهودیان جعل کرده، و در بین قصص و معارف مربوط به آغاز خلقت، و چگونگ

داخل احادیث صحیح نمودنـد، و هـم اکنـون    آنها رادیگر از این قبیل دسیسه و  یانبیاء و تحریف قرآن، و چیزهای يبهشت شداد، و خطاها

  ).شود می، از آن قبیل روایات دیده يو غیر تفسیر يروایات تفسیر يادر پاره

  

  تفسیر پس از عصر صحابه و تابعان

ـ      شود میشروع  یدر عصر خلفاء، فتوحات اسالم )وسلم وآله علیه اهللا صلی(بعد از رسول خدا   یهـای ه، و مسـلمانان در بـالد فـتح شـده بـا فرق

در  یکالمـ  يهـا بحـث  شود میو آمیزش سبب  هب مختلف آشنا میشوند، و این خلطادیان و مذا يگون، و با علماگونه یمختلف، و امتهای

  .مسلمانان شایع شودبین 

شـده، در بـین    ترجمـه  یعرب به زباندر اواخر قرن اول هجرت، فلسفه یونان  یدیگر در اواخر سلطنت امویان و اوائل عباسیان، یعن ياز سو

  .ورد زبانها و نقل مجالس علماء شد یاسالم انتشار یافت، و همه جا مباحث عقل يعلما

از مردم به آن تمایـل نمودنـد،    ینیز در اسالم راه یافته، جمع يگریو صوف ی، مطالب عرفانیفلسف يسوم مقارن با انتشار بحثها يو از سو

  .دریابند ینفسان يهارا از طریق مجاهده و ریاضت یعارف دین، حقایق و میبرهان و استدالل فقه به جايتا 

 )وسـلم  وآلـه  علیـه  اهللا صلی(رسول خدا  به دستوراتبه همان تعبد صرف که در صدر اسالم نسبت  یاز مردم سطح یچهارم، جمع يو از سو

 يرآن به احادیث اکتفـاء نمـوده، و در فهـم معنـا    به عقل و فکر خود داشته باشند، در فهم آیات ق يماندند، و بدون اینکه کار یداشتند، باق

بـود، و   آنیکردند، تنها از جهات ادبیاز قرآن م یکردند، و اگر هم احیانا بحثیننموده، به ظاهر آنها تعبد م ياحدیث هم هیچگونه مداخله

کـه در   يچهار عامل، عامل مهم دیگراین چهار عامل باعث شد که روش اهل علم در تفسیر قرآن کریم مختلف شود، عالوه بر این . بس
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هـیچ   یداشت، اختالف مذاهب بود، که آن چنان در میان مسلمانان تفرقه افکنده بود، که میـان مـذاهب اسـالم    یاین اختالف اثر به سزای

  .اختالف پدید آمده بود یاسالممسائل  ی، وگرنه در تمام)ال اله اال اللَّه و محمد رسول اللَّه(نمانده بود، جز دو کلمه  ي، کلمه واحدياجامعه

آسمانها، و آنچه در آن است، در زمین و آنچـه بـر آنسـت و قضـاء و قـدر و جبـر، و        ياسماء خدا، در صفات و افعال خدا، در معنا يدر معنا

که بـا حقـایق    یائلمس یتفویض، و ثواب، و عقاب، و نیز در مرگ، و برزخ، و در مسئله بعث، و بهشت، و دوزخ، و کوتاه سخن آنکه در تمام

در آن نیز راه یافته بود، و در نتیجه در طریقه بحـث   یهم داشت اختالفات مذهب یاگر کوچکترین ارتباط یارتباط داشت، حت یو معارف دین

  .خود درست کرد یبر طبق طریقه مذهب ياخود طریقه يبرا یمتفرق شدند، و هر جمعیت یآیات قرآن یاز معان

  

  د آنقنو  محدثانروش تفسیري 

روایت شـده،   تابعانکه از صحابه و  به آنچهآیات اکتفاء کردند  یشناس بودند، در فهم معانحدیث یاما آن عده که به اصطالح محدث، یعن

باشد، همین که دلیل نـامش روایـت    خواهد میاند؟ هر چه فالن آیه کرده يبرا یچه معنای تابعاناند؟ و حاال صحابه در تفسیر آیه چه گفته

ـ     یست، کافا  یاست، اما مضمون روایت چیست؟ و فالن صحابه در آن روایت چه گفته؟ مطرح نیست، هر جا هم کـه در تفسـیر آیـه روایت

را دارد که احتیاج بـه بحـث    ياینکه نه الفاظش آن ظهور ينمیتوان گفت، برا ياین آیه چیز دربارهگفتند ینرسیده بود توقف میکردند، و م

همه از نزد پروردگـار اسـت،   : در ذیلش رسیده که آن را معنا کرده باشد، پس باید توقف کرد، و گفت یباشد، و نه روایتو اعمال فکر نداشته 

)و الرَّاسخُونَ فی الْعلْمِ یقُولُونَ آمنَّا بِه، کُلٌّ منْ عنْد ربنا(به جملهکردند هر چند که ما معنایش را نفهمیم، و تمسک می
 ینهـای آفقـط  ، نه 2

  . ]از ناحیه پروردگار باشد[فهمیمیکه ما م

انـد، و در  اند، عقل و اندیشه را از کار انداختـه اینکه با این روش که پیش گرفته ياند، برااند خطا رفتهکه پیش گرفته یاین عده در این روش

نها باید ببینیم روایت از ابن عباس و یـا فـالن صـحابه    عقل و شعور خود را بکار بریم، ت یما حق نداریم در فهم آیات قرآن: اندحقیقت گفته

نقل کرده و حال آنکه اوال قرآن کریم نه تنها عقل را از اعتبار نینداخته، بلکه معقول هم نیست که آن را از اعتبار بینـدازد،   یدیگر چه معنای

ـ    یما ثابت شده، و در ثان يراعقل ب به وسیله، )وجود خدا یو حت(اینکه اعتبار قرآن و کالم خدا بودن آن  يبرا  يبـرا  یقـرآن کـریم حجیت

رسول خدا باشد، هر چه به شـما گفـت    یو امثال ایشان اثبات نکرده، و هیچ جا نفرموده یا ایها الناس هر کس صحاب تابعانکالم صحابه و 

هسـت، مگـر    یفاحش يتالفهااو حجت است، و چطور ممکن است حجت کند با اینکه میان کلمات اصحاب اخ یبپذیرید، که سخن صحاب

دعـوت   ،نکـرده، و بلکـه در مقابـل    یگوئیها دعوت کرده، و حال آنکه چنـین دعـوت  قبول تناقض یقرآن بشر را به سفسطه یعن یآنکه بگوی

ـ که ممکن است در آیات یتدبر اختالف به وسیلهکرده تا در آیاتش تدبر کنند، و عقل و فهم خود را در فهمیدن آن بکار ببندند، و  نظـر  ه ش ب

ء قرآن کریم خود را هدایت و نور و تبیـان کـل شـی    یتعال ينیست، عالوه، خدا یبرسد، بر طرف نمایند، و ثابت کنند که در آیاتش اختالف

قتاده و امثال او روشـن شـود، و چطـور     یغیر خودش، یعن به وسیلهکه خودش نور است،  يکرده، آن وقت چگونه ممکن است چیز یمعرف

که خودش بیان هر چیـز اسـت،    يها باشد، تا او را هدایت کنند، و چگونه چیزکه هدایت است، خودش محتاج ابن عباس يیزتصور دارد چ

  !ها باشد تا آن را بیان کنند؟يمحتاج سد

  

  در تفسیر قرآن  متکلمانروش 

اسـیر آراء   یآیات قرآن یر تفسیر و فهم معاندر مذهب داشتند، همین اختالف مسلک وادارشان کرد که د ياکه اقوال مختلفه متکلمانو اما 

کننـد، آنهـم    تأویلآن را از آن آراء بود،  یمخالف یک يامعنا کنند که با آن آراء موافق باشد، و اگر آیه يخود باشند، و آیات را طور یمذهب

  .کنند که باز مخالف سایر آراء مذهبیشان نباشد تأویليطور

، آیا اخـتالف  یاز مسلک مخصوص يدر تفسیر در برابر آراء دیگران، و پیرو یاتخاذ آراء خاص منشأیم، که ندار يو ما فعال به این جهت کار

آن  یبررسـ  ياست، چون اینجا جا یقوم يهاکورکورانه از دیگران است، و یا صرفا تعصب يآن تقلیدها منشأاست، و یا  یعلم يهانظریه

  .نیست

  

  فرق بین تفسیر و تطبیق
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تر است، تـا آن را تفسـیر بخـوانیم،    را تطبیق گذاشتن مناسب يباید در اینجا بگوئیم این است که نام این قسم بحث تفسیرکه  يتنها چیز

در چشم دارد، کـه قـرآن را نیـز بـه همـان رنـگ        یباشد، در حقیقت عینک رنگین یخاص يهامشوب و پابند نظریه یذهن آدم یچون وقت

  .ر قرآن تحمیل نموده، قرآن را با آن تطبیق دهد، پس باید آن را تطبیق نامید نه تفسیرنظریه خود را ب خواهد میبیند، و یم

؟ یـا آنکـه   گوید میببینم قرآن چه : ، با خود بگویدکند میاز آیات فکر و بحث  ياپیرامون آیه یفرق است بین اینکه یک دانشمند، وقت يآر

خـود   یعلمـ  يهامعلومات و نظریه ی، باید تمامگوید میبفهمد آیه قرآن چه  خواهد میکه  یحمل کنیم، اول یبگوید این آیه را به چه معنای

هـا  نظریات خود را در مسئله دخالت داده، و بلکه بر اسـاس آن نظریـه   یدوم یتکیه نکند، ول یرا موقتا فراموش کند، و به هیچ نظریه علم

  .خود آیه نیست ي، و معلوم است که این نوع بحث، بحث از معناکند میبحث را شروع 

  

  روش فالسفه مشاء و اشراقی و متصوفه در تفسیر قرآن و رد بر آنها

آیـات   تأویـل به بحث در پیرامون قـرآن پرداختنـد، سـر از تطبیـق و      یشدند، وقت متکلمانو اما فالسفه؟ آنان نیز به همان دچار شدند که 

نیسـت، بلکـه منظـور،     یبه تنهای یفلسفه اله یاخص آن یعن به معناي، فلسفه شان در آوردند، البته منظور ما از فلسفهمخالف با آراء مسلم

  .شود مییاعم آن است، که شامل همه علوم ریاضیات و طبیعیات و الهیات و حکمت عمل به معنايفلسفه 

تحقیـق را تنهـا از راه    مشرب مشـاء، کـه بحـث و    ی، یکشود میاز هم تقسیم  يالبته خواننده عزیز توجه دارد که فلسفه به دو مشرب جدا

حقایق و معارف را باید از راه تهـذیب نفـس و جـال دادن دل، بـه وسـیله       گوید میمشرب اشراق است که  ياستدالل معتبر میداند و دیگر

  .ریاضت، کشف کرد

قت و حدوث آسـمانها و زمـین   خل دربارهحقایق ماوراء طبیعت و نیز  دربارهبه تحقیق در قرآن پرداختند، هر چه از آیات قرآن  یمشائیان وقت

که با مسلمیات فلسـفیان ناسـازگار بـود     یآیات تأویلرا آن قدر توسعه دادند، که به  تأویلباب  یکردند، حت تأویلو برزخ و معاد بود، همه را 

  .نمودند تأویلرا هم که با فرضیاتشان ناسازگار بود  یقناعت نکرده، آیات

دیوارها چیدند، و باال بردند،  یاین اساس فرض يخود فرض کردند، و رو يبرا یهایو فرضیه ي، تئورمثال در طبیعیات، در باب نظام افالك

فرض کردنـد، عناصـر    یو جزئ ینامند، افالك کلیم) اصول موضوعه(ها را این فرضیه یریزد یا خیر، که در اصطالح علمیببینند آیا فرو م

درسـت کردنـد، و معـذلک بـا اینکـه       یافـالك و عناصـر، احکـام    يرتیب قائل شدند، و بـرا را مبدأ پیدایش موجودات دانسته، و بین آنها ت

آن نداریم، با این حال اگـر   يبرا یچیده شده، و هیچ شاهد و دلیل قطع یفرض ياپایه يها رواند که همه این خشتخودشان تصریح کرده

  ).ینصافا یب یزه(ش کردند تأویلها بود از قرآن مخالف همین فرضیه ياآیه

ـ یو اما آن دسته دیگر فالسفه که متصوفه از آنهایند، بخاطر اشتغالشان به تفکر و سیر در باطن خلقت، و اعتنایشان بـه آیـات انفسـ     ی، و ب

 آن پرداختنـد، و ایـن باعـث    تأویـل ظاهر قرآن را رها نموده، تنها به  یباب تنزیل یعن یطور کله ، بیعالم ظاهر، و آیات آفاقه توجهیشان ب

آن نشناسند، و هر کس هر چه دلـش خواسـت بگویـد، و مطالـب      يبرا ي، جرأت یافته، دیگر مرز و حدیآیات قرآن تأویلشد که مردم در 

بر هـر  که مطابق میلشان بود يهر چیزا را با آن معنا کنند، و خالصه ب یندارد، بر هم بافته آیات قرآن یکه جز در عالم خیال موطن يشعر

 یاصطالح بازتر و بیشتر و حـروف نـوران  ه را با حساب جمل و ب یند، و این جنایت خود را به آنجا بکشانند، که آیات قرآناستدالل کن يچیز

نام گذاشته، حروف هر کلمه از آیات را به ایـن دو قسـم حـروف تقسـیم      یدیگر را ظلمان یو حروف یرا نوران یتفسیر کنند، حروف یو ظلمان

  .اند، بر آن کلمه و آن آیه مترتب سازنداین دو قسم حروف تراشیده يدشان برانموده، آنچه از احکام که خو

علـم اعـداد، و    يدر آیات آن، تنها علما مخاطبانو پر واضح است که قرآن کریم نازل نشد که تنها این صوفیان خیالباف را هدایت کند، و  

شده باشد؟ و حـال  نشده، و چگونه  يریزیاست، پ منجمانو پرداخته ف و حروف نیستند، و معارف آنهم بر پایه حساب جمل که ساخته اقوا

  .ترجمه شد ییونان است، که به زبان عرب يهااتیغآنکه نجوم از سو

قـرآن   يبـرا : اندرسیده، که مثال فرموده ) السالم معلیه(اهل بیتو ائمه  )وسلم وآله علیه اهللا صلی(از رسول خدا  يخواهید گفت روایات بسیار

  ).تا آخر حدیث(است، تا هفت بطن، و یا هفتاد بطن،  يباطن آن باز باطن دیگر ياست، و برا یو باطن يظاهر

هم به ظاهر قرآن پرداختند، و هم به بـاطن آن،   )السالم علیهم(ائمهبله ما نیز منکر باطن قرآن نیستیم، و لکن پیغمبر و : گوئیمیدر پاسخ م

حـرف داریـم،   هـم  تأویـل دربـاره ظاهر قرآن را رها کنند، آن وقت تازه  یکله چون نامبردگان که ب ش، نهتأویلهم به تنزیل آن، و هم به 

آقایان عبارتسـت   به اصطالحتأویلاند، چه نیست که نامبردگان پیش گرفته تأویلیآن  )السالم علیهم(ائمهدر لسان پیامبر و  تأویلمنظور از 

که در زبان مسلمانان و بعـد از نـزول قـرآن و انتشـار اسـالم رایـج        یمستحدث يهاغات و واژهکه مخالف ظاهر کالم باشد، و با ل یاز معنای
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از قرآن نامش برده شده، اصال از مقولـه معنـا و مفهـوم نیسـت، کـه       یکه منظور قرآن کریم است، و در آیات تأویلییگشته جور درآید، ول

  .واهد آمدشاء اللَّه در اوائل سوره آل عمران توضیح بیشتر آن خان

  

  در قرن حاضر قرآن تفسیر 

 یدر تفسیر پیدا شـد، و آن ایـن اسـت، جمعـ     يااین وضع تفسیر قرآن در قرون گذشته بود، و اما در قرن حاضر؟ در این اعصار مسلک تازه

و نیـز غـور در مسـائل    ، و امثال آن، که اساسش حس و تجربه اسـت،  یو غور در علوم طبیع یدانند، در اثر فرورفتگیکه خود را مسلمان م

 یسـابق اروپـای   یو حسـ  يطرف مـذهب فالسـفه مـاد   ه پیدا کرده، یا ب يگریاست، روحیه حس ي، که اساسش تجربه و آمارگیریاجتماع

ادراکـات انسـان نیسـت، مگـر آن      يبرا یهیچ ارزش: (گوید میکه  یتمایل پیدا کردند، و یا به سمت مذهب اصالت عمل لیز خوردند، مذهب

  .)کند میآن را معین  یکه جبر زندگ یبخورد، حوائج يماد یکه به درد حوائج زندگ یعمل باشد، آنهم عمل منشأکه  یادراکات

مخالف با علـم باشـد، و    تواند مین یمعارف دین:انداند، و در نتیجه گفتهآن گرائیده يمسلمان نما به سو يااین مذهب اصالت است که پاره

ماده و خواص محسوس آنست، پس در دین و معارف آن هم هر چه که از دائره مادیات بیرون اسـت،  براي ا اصالت وجود تنه گوید میعلم 

  .شود تأویل، و لوح، و قلم، و امثال آن باید به یک صورت ی، مانند عرش، و کرسکند نمیو حس ما آن را لمس 

  .توجیه شود يد و جزئیات آن، باید با قوانین مادخبر دهد که علوم متعرض آن نیست، مانند وجود معا يو اگر از وجود هر چیز

 ی، و فرشته، و شیطان، و نبوت، و رسـالت، و امامـت، و امثـال آن، همـه امـور روحـ      یو نیز آنچه که تشریع بر آن تکیه کرده، از قبیل وح 

از خـواص مـاده    یو نوع يماد ياهگذاریم، و روح هم خودش پدیدیرا ملک و غیره م يو نام دیگر یرا وح ینام یک ،هستند که به تناسب

 یقوانین خود را بر پایه افکـار صـالح بنـا کنـد، تـا اجتمـاع       تواند میاست، که  یاست، و مسئله تشریع هم اساسش یک نبوغ خاص اجتماع

  .بسازد یصالح و راق

ـ  یکه در میان روایات احادیث یآنجای از: گویند میروایات  دربارهمعارف قرآن است، و اما  دربارهاعصار جدید  ياین آراء مسلمان نماها  یجعل

قرآن کریم موافـق باشـد، و    یکه با کتاب یعن یتوان اعتماد نمود، مگر آن حدیثینم یبه هیچ حدیث یدسیسه شده، و راه یافته، لذا بطور کل

تدالل از راه عقل است، چـون علـم   علم، تفسیر شود، نه به آراء و مذاهب سابق، که اساسش اس یکتاب هم باید با آیات خودش و با راهنمای

  .همه آنها را باطل کرده، زیرا اساس علم حس و تجربه است

کـرد، و مـا در    ياند، و یا الزمه این گفتارشان است، که باید طریـق حـس و تجربـه را پیـرو    است که آقایان یا صریحا گفته یها سخناناین

  .اند بحث کنیماین اساس چیده يکه رو يدیوار دربارهنموده، و  یبررس آنان را یو فلسف یاینجا در صدد آن نیستیم که اصول علم

ـ گذشته کرده مفسرانکه بر طریقه  یکه اشکال: گوییمیتنها این را م خـود آنـان   ه اند، که تفسیرشان تفسیر نیست، بلکه تطبیق است، عینا ب

  .قرآن همین است که ما داریم یقعکنند که تفسیر وایم يهر چه بیشتر دعو یوارد است، هر چند که با طمطراق

را اصـل مسـلم گرفتـه،     یعلمـ  يهـا اند، پس چرا نظریهسلف معلومات خود را بر قرآن تحمیل نکرده مفسراناینکه اگر آقایان مانند  يبرا

  .ح نکردنداز آنچه را که آنان فاسد کردند اصال يتجاوز از آن را جایز نمیدانند، پس اینان نیز در انحراف سلف شریکند، و چیز

  

  هاي تفسیري نقص و انحراف مشترك تمام مسلک

که نقـص بسـیار   (تفسیر برایش نقل کردیم دقت بفرماید، خواهد دید که همه در این نقص  دربارهکه  یهایخواننده عزیز در این مسلک اگر

اند، بدون اینکه مـدالیل آیـات بـر    حمیل نمودهاند، بر قرآن کریم تبدست آورده یو یا فلسف یکه آنچه از ابحاث علم: شریکند) است یبزرگ

در آنها داللت داشته باشد، و در نتیجه تفسیر اینان نیز تطبیق شده، و تطبیق خود را تفسیر نام نهادند، و حقایق قرآن را به صـورت مجازهـا   

  .کردند تأویلاز آیات را  ياآورده، تنزیل عده

و  4،)نُـوراً مبِینـاً  (و  3،)هدي للْعـالَمینَ (که خودش را به  یاین شد که قرآن) فتار اشاره کردیمهمانطور که در اوائل گ(-و الزمه این انحراف

)کُلِّ شَییاناً لبتنور مبین مستنیر به غیرش باشد، از غیر خودش نـور   به جايمگر به کمک غیر خودش، و نموده، هدایت نباشد، یمعرف 5،)ء

! ؟دهـد  مـی ، و به قـرآن نـور و بیـان    کند میقرآن هدایت  به سويان شود، حال آن غیر چیست؟ که ما را غیر خودش بی به وسیلهبگیرد، و 
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کـه مـورد   (آنسـت، و خـودش مـورد اخـتالف شـد،       به سوييزعم آقایان نور بخش و مبین قرآن و هاده که ب ی، و اگر آن علمدانیم نمی

  .دانیم نمی! بود؟آیا مرجع چه خواهد ) ياختالف هم شده، و چه اختالف شدید

ـ  یو عرفـ  يلغـو  يش اختالف نظر در مفهوم لفظ آیه، و معنامنشأکه ذکر شد،  یهر حال هیچیک از این اختالفاته و ب مفـرد آن، و   یعرب

آشـکار، آن چنـان کـه در فهـم      ی، و آنهم عربیاست عرب یاینکه هم کلمات قرآن، و هم جمالت آن، و آیاتش کالم ياش نبوده، براجمله

که بیش از چنـد هـزار   (و در میان همه آیات قرآن، . کند نمیاست توقف  یکه عارف به لغت و اسالیب کالم عرب یچ عرب و غیر عربآن هی

آن دچـار حیـرت و    يکه ذهـن خواننـده در فهـم معنـا     يباشد، بطور يیابیم که در مفهومش اغالق و تعقیدییک آیه نم ی، حت)آیه است

ترین شرط فصاحت این اسـت کـه اغـالق و    یترین کالم عرب است، و ابتدایاشد و حال آنکه قرآن فصیحشود، و چطور چنین نب یسرگردان

آیند، مانند آیات نسـخ شـده، و امثـال آن، در مفهـومش غایـت      یمتشابهات قرآن بشمار م ءهم که جز یآن آیات یتعقید نداشته باشد، و حت

  .ظاهرش نامعلوم باشد ي، نه اینکه معنادانیم نمیمراد از آن را را دارد، و تشابهش بخاطر این است که  یوضوح و روشن

کلمـات و   یکلمات پیدا نشده، بلکه همه آنها از اختالف در مصداق کلمات پیدا شده، و هر مذهب و مسلک يپس این اختالف از ناحیه معنا

فهمیـده، و آن   يکلمـه، چیـز   یو تصـدیق  يتصـور قبول ندارد، ایـن از مـدلول    ياند، که آن دیگرحمل کرده یمصداقه جمالت قرآن را ب

  .دیگر يچیز يدیگر

در هنگام شـنیدن یـک کلمـه، و یـا یـک جملـه، بـه         یکه ذهن آدم شود می، باعث )که گفته شده يهمانطور(توضیح اینکه انس و عادت 

کـه   ییـد، و مـا انسـانها از آنجـای    و یـا لواحـق آن بـه ذهـن در آ     يماد يدیگر، آن معنا يآن سبقت جوید، و قبل از هر معنا يماد يمعنا

ور است، و سر و کارش همه با ماده اسـت، لـذا مـثال اگـر     هستیم، در ماده غوطه يماد يبدنیمان، مادام که در این دنیا يبدنهایمان، و قوا

 يمـاد  يشـنویم، فـورا معنـا   یلفظ حیات، و علم، و قدرت، و سمع، و بصر، و کالم، و اراده، و رضا، و غضب، و خلق، و امر، و امثال آن را م

  .که از این کلمات در خود سراغ داریم یآید، همان معناییاینها به ذهن ما در م

ریان او، از پیـاده نظـام،   کشته، و بال فرشته، و شیطان، و لش، و فریکلمات آسمان، و زمین، و لوح، و قلم، و عرش، و کرس یو همچنین وقت

  .شود میداخل در فهم ما  يدیگر يآن به ذهن ما سبقت میجوید، و قبل از هر معنا يماد یطبیعشنویم، مصادیق یو سواره نظامش را م

فالن چیز عالم است، و یا فالن چیز را اراده کـرده، و  ه خدا عالم را خلق کرده، و یا فالن کار را کرده، و یا ب: گویند میشنویم که یو چون م

، چون معهود در ذهن ما ایـن  کنیم میزمانش ه مقید ب ،نند خلق، و علم، و اراده، و مشیت خودمان، همه اینها را ماخواهد مییا خواسته، و یا 

خـدا  ) خواهد میخواسته و (دربارهمضارع و مربوط به آینده است،  ،خواهد میو مربوط به گذشته است، و  یماض ،خواستهمثال فعل است که 

  .گذاریمیهمین فرق را مهم 

)و لَدینا مزِید(: فرمایدیم یتعال يخداشنویم که یم یباز وقت
)لَاتَّخَذْناه منْ لَدنَّا(: فرمایدینزد ما بیشتر هم هست، و یا م 6

: فرمایدیو یا م 7

)و ما عنْد اللَّه خَیرٌ(
8

)إِلَیه تُرْجعونَ(
، و دهـد  مـی ما  دربارهکه ، دهد میخدا  دربارهرا  یهمان معنای) نزد(رسد که کلمه یذهنمان مه ، فورا ب9

)و إِذا أَردنـا أَنْ نُهلـک قَرْیـۀً، أَمرْنـا متْرَفیهـا     (: فرمایدیشنویم که میو چون مکه ما هستیم یآن عبارت است از حضور در مکان
چـون  10

)نُرِید أَنْ نَمنَّ و(: فرمایدیشنویم که می، و یا م...دهیم که یعیاشهایش دستور مه را هالك کنیم ب يابخواهیم قریه
ایـم کـه   اراده کرده 11

)یرِید اللَّه بِکُم الْیسرَ(: فرمایدیشنویم که می، و یا م...منت نهیم 
رسد که اراده خدا هم از سنخ اراده مـا اسـت، و از   ی، فورا به ذهنمان م12

  .مقید به آنها استکه در خود ما  کنیم میيشنویم، مقید به آن قیودیم یاین قبیل کلمات را وقت

این وضـع   يرا وضع کردیم، برا) دیگر یو چه هر زبان یچه عرب یچه فارس(اینکه از روز اول که ما ابناء بشر لفظ،  يهم نداریم، برا ياچاره

، لـذا بـا   واهـد خ مـی يابودیم، و ناگزیر بودیم، منویات خود را به یکدیگر بفهمانیم، و فهماندن منویات وسـیله  یاجتماع يکردیم که موجود

یرا میگـویم، کـه رفـع تشـنگ     يکـه مـن آن چیـز    یرا از خود در آوردم، تو بـدان ) آب(يیکدیگر قرار گذاشتیم قبال که هر وقت من صدا

  ).، و به همین منوال الفاظ دیگرکند می
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از  یم داده، هـر یـک، یکـ   به گردن ما گذاشت، چون منظور از آن این بود که دسـت بـه دسـت هـ     يحوائج ماد ،را هم یاجتماع یو زندگ

، و لوازم آنست، نـاگزیر  يهمه مربوط به امور ماد یاجتماع ياجتماع را انجام دهیم، تا به این وسیله استکمال کرده باشیم، و کارها يکارها

مـادیش بـه    يمعنـا شنویم، فورایرا که م یاین جهت هر لفظ ي، روکند میتأمینکه غرض ما را  یهاییمسم يالفاظ را وضع کردیم، برا

  .رسدیذهنمان م

، حـاال اگـر آن چیـز    دهـد  میوضع کردیم که فالن فائده را بما  يآن چیز يلکن باید این را هم بدانیم که اگر ما الفاظ را وضع کردیم، برا

هـر یـک    يکه ما برا ییاشیا: ، باز لفظ نام برده، نام آن چیز هست، توضیح اینکهدهد میاش تغییر کرد، مادام که آن فائده را شکل و قیافه

یابـد، مـثال   یرو به تبدل است، و روز بـه روز تکامـل مـ    یهستند، محکوم به تغیر و تبدلند، چون حوائج آدم يایم از آنجا که مادنهاده ینام

در آن روغـن   ياریختیم، و فتیلـه یبود، که روغن در آن م یکردیم، بعنوان نام یک ظرف يجار به زبانکه  يکلمه چراغ را ما در اولین روز

ما را روشن کند، و هر وقت کلمـه   يتاریک پیش پا يهاکردیم، تا در شبیانداختیم، و لبه فتیله را از لبه ظرف بیرون گذاشته، روشن میم

شـکل داد،  روز بروز در اثر پیشرفت ما، چراغ هم پیشرفت کرد، و تغییر  یفهمید، ولیاز آن م يآوردیم شنونده چنین چیزیبه زبان م) چراغ(

آن هسـت، نـه    یکه از اجزاء چراغ اولیه ما، هیچ چیز در آن وجـود نـدارد، نـه ظـرف سـفال      یتا امروز که بصورت چراغ برق در آمد، بصورت

بـریم کـه از پیـه    یاینکه از المپ همان فائده را مـ  يچه؟ برا يگوییم چراغ، برایدر عین حال باز به المپ م یاش، ولروغنش، و نه فتیله

  .بردیمیسابق مسوز 

این آن را وضع کـردیم، کـه شـنونده از     يبرا یآوردیم، طبق قرار قبل به زبانکه آن را  يو همچنین کلمه میزان یا ترازو، که در اولین روز

ت، را هـم  ایم، که با آن حرارت، و بروددرست کرده یامروز آالت ی، ولشود میآن سنجیده  به وسیلهرا بفهمد که کاال و اجناس ما  يآن چیز

که هست میزان الحرارة است، و همچنین کلمه سالح کـه در روز اول چـوب و چمـاق بـود،      يسنجیم، پس این هم میزان هست، چیزیم

  .بعدا شمشیر و گرز شد، و امروز توپ و تفنگ شده است

 ی، و لکـن نامهـا هـم چنـان بـاق     یه صفاتمانده، و ن یکه از اجزاء سابقش نه ذات ينامها تغییر کرده، بحد يپس بنابراین هر چند که مسما

شد، نـه شـکل و   یبود که از مسماها عاید ما م ی، فائده و غرضيگذارخاطر اینکه منظور روز اول ما از نامه مانده است، و این نیست مگر ب

، يسنجش، و نـورگیر  اسم هم بر آن صادق است، در نتیجه مادام که غرضآن صورت آنها، و مادام که آن فائده و آن غرض حاصل است، 

  .است یاست نام میزان، و چراغ، و اسلحه، نیز باق یو دفاع، و غیره باق

باید توجه داشته باشیم، که مالك و مدار در صادق بودن یک اسم، و صادق نبودن آن، موجـود بـودن غـرض، و غایـت، و موجـود       بنابراین

گوییم، باز همـان  یآن را نام یک صورت بدانیم، و تا قیامت هر وقت چراغ م نبودن آنست، و نباید نسبت به لفظ اسم جمود به خرج داده، و

  .پیه سوز را اراده کنیم

  

  از اصحاب حدیث به ظواهر آیات و رد بر آنها مقلدانجمود 

ـ   مقلدانکهاما متاسفانه انس و عادت نمیگذارد ما این توجه را داشته باشیم، و همین باعث شده  ه حشـویه، و  از اصحاب حدیث، چـون فرق

مجسمه، به ظواهر آیات جمود کرده، و آیات را به همان ظواهر تفسیر کنند، گو اینکه این جمود، جمود بر ظـواهر نیسـت، بلکـه جمـود بـر      

  .انس و عادت است در تشخیص مصادیق

آیـات، بـر    یکردن در فهم معـان که اتکاء و اعتماد  سازد می، و روشن کند میهست که این جمود را تخطئه  يو در بین خود ظواهر، ظواهر

ال تُدرِکُه الْأَبصـار  (: و آیه 13،)ءلَیس کَمثْله شَی(: ، مانند آیهسازد میانس و عادت، مقاصد آیات را در هم و بر هم نموده، امر فهم را مختل 

چون اگر درك خدا، چون درك ما باشد، او مثل ما خواهـد   15،)ه عما یصفُونَسبحانَ اللَّ(: و آیه 14،)و هو یدرِك الْأَبصار و هو اللَّطیف الْخَبِیرُ

  .داردیاش بگوئیم، منزه مدربارهاو را از آنچه که ما  یاو مثل ندارد، و آیه سوم: گوید مییکه آیه اول یبود، در حال

نوس در ذهن اکتفاء نکنند، هم چنان کـه دور  أم يقهاو مصدا يآیات، به فهم عاد یو همین جهت باعث شده که دیگر مردم در درك معان

شود، و تجویز کنـد کـه بحـث را در فهـم      یعلم يبودن از خطا و به دست آوردن مجهوالت، انسان را وادار کرده تا دست به دامان بحثها

  .حقایق قرآن و تشخیص مقاصد عالیه آن دخالت دهد
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 يکنـد، و از سـو   ی، مـو شـکاف  یساده، نه با عینک معلومات شخص یایق قرآن را با ذهناز یک سو ناگزیر بود دنبال علم تفسیر برود، و حق

را حمل بر پیـه سـوز نکنـد،    ) چراغ(نوس در ذهن خود قناعت ننموده، و در مثل کلمه أو مصداق م يآیات، به فهم عاد یدیگر در فهم معان

این بود کـه   يدامن علم را چسبید، برا یرفت، و اگر دو دستیلم نمخود قناعت کند، دنبال ع يفهم عاده خواست بیچون اگر از روز اول م

  .کند نمیانسان کشف  يمجهوالت را برا یبه تنهای ينیست، عالوه بر اینکه فکر عاد مصون از خطا یفهمید فکرش بدون بحث علم

  

  روش مقبول در فهم حقائق قرآن 

د، نه آن قدر علم را در درك حقایق قرآن دخالت دهد، کـه سـرانجام سـر از علـم     راه میانه را برو تواند میی، کمتر کسیبر سر این دو راه

فکر ساده خود جمود دهد، که تا روز قیامت چراغ را بر پیه سـوز، و سـالح را بـر گـرز و کمنـد،      ه ف و زبر و بینه در آورد، و نه آن قدر باقوا

  .حمل کند

نتائج حاصله را بر قرآن تحمیل نکند، چون فهمیدن حقـایق قـرآن، و تشـخیص    ، شود میمتمسک  یبلکه در عین اینکه به ذیل ابحاث علم

را آغاز کنـیم، و   ی، و یا فلسفیعلم یکه قرآن متعرض آنست، بحث يااینکه ما در مسئله یدو جور است، یک یمقاصد آن، از راه ابحاث علم

هـر چنـد کـه مـورد     ، این روشگوید میآیه هم همین را : یمهم چنان دنبال کنیم، تا حق مطلب برایمان روشن و ثابت شود، آن وقت بگوئ

  .پسنددیاست، و لکن قرآن آن را نم يو نظر یعلم يپسند بحثها

آن گـاه  (فهم آن مسئله، و تشخیص مقصود آن آیه، از نظائر آن آیه کمک گرفته، منظور از آیه مورد نظر را بدست آوریـم،   يدوم اینکه برا

پسـندد، چـون   یاست که میتوان آن را تفسیر خوانـد، خـود قـرآن آن را مـ     ی، و این روش)ندارد یعیب گوید میا اگر بگوئیم علم هم همین ر

، و ياز هـد  یء میداند، آن وقت چگونه ممکن است که بیان خودش نباشد، قرآن خود را هـدایت مـردم و بینـات   یقرآن خود را تبیان کل ش

آن وقت چطور ممکن است هـدایت، و   16،)، و الْفُرْقانِهدي للنَّاسِ، و بینات منَ الْهدي(: یدفرماینموده، م یجدا سازنده حق از باطل معرف

ترین حاجتشان که فهم خود قرآن است، نه هدایت باشـد، و نـه   يدر ضرور یحوائج زندگیشان باشد، ول یبینه، و فرقان، و نور مردم در تمام

  .تبیان، و نه فرمان، و نه نور؟

و الَّـذینَ  (: ، و فرمـوده کنـد  مـی خـود هـدایت    يهـا کنند مژده داده، که ایشان را به راهیکه در راه خدا مجاهدت م يافراد یتمامه قرآن ب

و بـه  (ترین جهادشان که همانا فهم کالم پروردگارشان اسـت، ایشـان را هـدایت نکنـد؟     آن وقت در مهم 17،)جاهدوا فینا لَنَهدینَّهم سبلَنا

او هـدایت   يسوه بشر را ب ،بهتر از سبیل قرآن یاعظم از مجاهدت در فهم کتاب خدا، و چه سبیل ي، و چه جهاد)احاله کند یضیات علمفر

شاء اللَّه در بحث محکم و متشابه، در اوائل سوره آل عمران بـه همـه   بسیار است، که ان کند مییکه قرآن را چنین معرف یو آیات! ؟کند می

  .کنیم میموده، در اطرافش بحث مفصل آنها اشاره ن

  

  در تفسیر قرآن ) السالم معلیه(و ائمه اهل البیت ) وسلم وآله علیه اهللا صلی(طریقه رسول خدا 

کـه خـدا قـرآن را     یانـد، رسـول  و امامان اهل بیت او در تفسیر سلوك نمـوده  )وسلم وآله علیه اهللا صلی(که رسول خدا  يامیماند طریقه یباق

و أَنْزَلْنـا إِلَیـک   (: و نیـز فرمـوده   18،)قَلْبِـک  نَزَلَ بِه الرُّوح الْأَمینُ، علی(: او تعلیم کرده، و او را معلم سایرین قرار داده، و فرموده نخست به

هِملنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَینَ لیتُبزَکِّ(: و نیز فرموده19،)الذِّکْرَ، لی و ،هآیات هِملَیتْلُوا عۀَیکْمالْح و تابالْک مهلِّمعی و ،یهِم(
20.  

تارك فیکم الثقلـین، مـا ان    یان(یایشان را در حدیث مورد اتفاق بین شیعه و سن )وسلم وآله علیه اهللا صلی(و امامان اهل بیت که رسول خدا 

الحـوض، مـن دو چیـز گـران در شـما       ییردا عل ییفترقا، حت، و انهما لن ی، اهل بیتیأبدا، کتاب اللَّه و عترت يتمسکتم بهما لن تضلوا بعد

دو عترتم اهل بیـتم را، و ایـن   یکتاب خدا، و یک یشوید، یکیگذارم، که مادام به آن دو تمسک جویید، ابدا بعد از من گمراه نمیجانشین م

کرده، و خدا هـم تصـدیقش    یچنین مقام يرامنصوب ب 21،)شوند، تا کنار حوض بر من در آیندیاز یکدیگر جدا نم یچشم بر هم زدن یحت
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و نیـز علـم بـه قـرآن را از غیـر ایشـان کـه         22،)إِنَّما یرِید اللَّه لیذْهب عنْکُم الرِّجس أَهلَ الْبیـت و یطَهـرَکُم تَطْهِیـراً   (: کرده، که فرموده

  23.)کتابٍ مکْنُونٍ، ال یمسه إِلَّا الْمطَهرُونَ إِنَّه لَقُرْآنٌ کَرِیم، فی(:کرده، و فرموده یاند نفمطهرین

آیـد،  یآنان بر م يکه از احادیث تفسیر يشان در تعلیم و تفسیر قرآن کریم، بطور، طریقه) السالم معلیه(اهل بیتاین پیغمبر و این امامان 

ـ  ياهمین طریقه ایـن کتـاب از نظـر خواننـده عزیـز       یروایـ  يهـا بحـث آن احادیـث را در ضـمن    يزوده است که ما بیان کردیم، و ما ب

اهـل  به یک حدیث برنمیخـورد، کـه رسـول خـدا و یـا ائمـه        یدر آن همه روایت حت یگذرانیم، آن وقت خواهید دید که هیچ اهل بحثیم

  .کمک گرفته باشند یعلم ياو یا فرضیه يو نظر یعلم یاز حجت و برهان يادر تفسیر آیه ) السالم معلیه(بیت

ـ : (قرآن کریم فرمود درباره)وسلم وآله علیه اهللا صلی(کرده باشند؟ با اینکه رسول خدا  يو چطور ممکن است چنین کار هـا چـون   فتنـه  یوقت

اسـت، کـه شـفاعت و     یقـرآن، کـه او شـافع   ه دیجور راه خدا و راه نجات را بر شما مشتبه کردند، در آن هنگام بر شما باد ب یشب يهاپاره

خـود   ياز نقائص بشر است که خدا او را تصدیق کرده، هـر کـس آن را بـه عنـوان کارنامـه پـیش رو       يگراء شده، و شکوهوساطتش امض

دیگر عمل کنـد، همـان    یهایکشاند، و هر کس آن را پشت سر اندازد، و به برنامهیبهشت م يرا به سو يبگذارد، تا به آن عمل کند، او و

  .راندیمآتش  يقرآن او را از پشت سر به سو

حق از باطل است، و کتاب بیان اسـت، کـه هـر     ينماید، و آن کتاب تفصیل، و جداسازیبهترین سبیل راه م يسوه است که ب یقرآن دلیل

دارد، ظاهرش همه حکمـت اسـت، و بـاطنش     یو باطن ياست که ظاهر ی، کتابی، کتاب فصل است، نه شوخدهد مییلحظه به تو سعادت

داللتهـا و عالمتهـا اسـت، و تـازه داللتهـایش هـم        يو لطیف، و باطنش بسیار ژرف و عمیق اسـت، قـرآن دارا  همه علم، ظاهرش ظریف 

حکمـت اسـت، قـرآن     يهاهدایت، و مناره ي، در آن چراغهاشود میتوان شمرد، غرائب آن هرگز کهنه نیعجائب قرآن را نم ،دارد یدالالت

  24.باشد که انصاف داشته یدلیل بر هر پسندیده است نزد کس

تـا  ) و با این صفات به قرآن نظر کند(اند، و نظر خود را به این صفات برساند درگالزم است که دیدگان خود را در آن ب یبر هر کس بنابراین

ماننـد چـراغ    ییابد، چه تفکر مایه حیات قلب شخص بصیر اسـت، چنـین کسـ    یرهایچشمش يدچار هالکت نشود، و از خلیدن خار به پا

یابـد، عـالوه بـر     یآفرینـد رهـای  یم یکه تاریک یاز خطرهای تواند مییشب نور دارد، او به سهولت و بخوب يماند که در تاریکیهامی یبدست

از آن  ياقرآن چنین است کـه پـاره  : (فرمایدیم) که در نهج البالغه آمده يبه طور(هم  )السالم علیه(علیندارد،  یاینکه در مسیر خود توقف

ـ 25) ....دیگر است یاز آن شاهد بعض ی، و بعضکند میا بیان دیگر ر ياپاره اسـت کـه معلمـین     ینقصـ  یو این یگانه راه مستقیم و روش ب

  .اندپیموده )السالم علیهم(ائمهقرآن و هادیان آن، 

  

  جهات و محورهاي مورد بحث در این تفسیر

ـ کنـیم  مـی بحـث   یدهیم، و از آیات قرآن در ضمن بیانـات یخود را به همین طرز قرار م يسبحان روش تفسیر يخدا يیاره ما نیز ب ه ، و ب

  .کنیم می، تکیه نیعرفان يا، یا مکاشفهیعلم يا، و یا به فرضیهی، و فلسفينظر یهیچ وجه بحث

را بیـان  محتاج به آن هسـتیم، و تـا آن نکتـه     یکه در فهم معنا از اسلوب عرب يقرآن بیش از آن مقدار یو نیز در این تفسیر در جهات ادب

که فهم اشخاص در آن اختالف نـدارد، ذکـر    یعلم يا، و یا مقدمهیبدیه يافهمیم، و یا مقدمهیکالم آن معنا را نم ینکنیم از اسلوب عرب

  . کنیم مین

تفسـیر کـرده    ) السـالم  معلـیه (اهـل بیـت  از آنچه تاکنون بیان کردیم به دست آمد، که ما در این تفسیر به منظور اینکه به طریقه  بنابراین

  :کنیم میباشیم تنها در جهات زیر بحث 

، و امثـال آن، و امـا   یسبحان و صفات او، از حیات، و علم، و قدرت، و سـمع، و بصـر، و یکتـای    يکه مربوط است به اسماء خدا یمعارف -1

  .داندیاز بیان م یدید که قرآن کریم آن ذات مقدس را غن یخواه به زوديعز و جل،  يذات خدا

، چون خلق، و امر، و اراده، و مشیت، و هدایت، و اضالل، و قضاء، و قدر، و جبر، و تفویض، و رضـا،  یتعال يمعارف مربوط به افعال خدا-2

  .متفرقافعال و غضب، و امثال آن، از 
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، و بیـت المعمـور، و   یکه بین او و انسان هستند، مانند حجب، و لوح، و قلم، و عـرش، و کرسـ   یهایکه مربوط است به واسطه یمعارف -3

  .ن، و جن، و غیر ذلکطیآسمان، و زمین، و مالئکه، و شیا

  .قبل از دنیا یکه مربوط است به خود انسان در زندگ یمعارف -4

، و ی، و مسـئله نبـوت، و رسـالت، و وحـ    یاصول اجتماع یکه مربوط است بانسان در دنیا، چون تاریخ پیدایش نوع او، و شناسای یمعارف -5

کـه قـرآن   ی، همـان داسـتانهای  شـود  میآنان استفاده  يو کتاب، و دین، و شریعت، که از این باب است مقامات انبیاء، که از داستانها الهام،

  .کریم از آن حضرات حکایت کرده است

  .عالم برزخ و معاد یمعارف مربوط به انسان در عوالم بعد از دنیا، یعن -6

اسالم و ایمان و احسان و اخبـات و اخـالص و غیـر     ییعن ینسان، که مقامات اولیاء در صراط بندگمعارف مربوط به اخالق نیک و بد ا -7

  .ذلک مربوط به این معارف است

، در این تفسیر پیرامون آنها بحث نشده، چون که بحث پیرامون آنها مربوط به کتاب فقـه اسـت   یکه مربوط است به احکام دین یو اما آیات

  .نه تفسیر

 یرا بـر معنـای   ياکـه آیـه   یبینـ ییک بار هم نمـ  یاین کتاب و در تفسیر همه آیات قرآن یطریقه از تفسیر این شده که در تمامنتیجه این 

کـه قـرآن    یبه آن معنـای  تأویل، بله یبینینمپردازند،  به آن میکه دیگران بسیار  تأویلیخالف ظاهر حمل کرده باشیم، پس در این کتاب 

  .نیست یاصال از قبیل معان تأویلدید که آن  یخواه ي، به زودندک میدر چند جا اثباتش 

ن مقدار که برایمـان  ه آایم، و در آن بمتفرق از روایات قرار داده یهای، بحثيسپس در هر چند آیه بعد از تمام شدن بحثها و بیانات تفسیر

هـم از طـرق عامـه و هـم      )اجمعـین علیهماللَّهسالم(ائمه اهل بیت و  )وسلم وآله علیه اهللا صلی(امکان داشت، از روایات منقوله از رسول خدا 

اینکـه صـرف    ي، در این کتاب نقل نکـردیم، بـرا  کند مینقل  يچیز تابعانصحابه و  مفسرانکه از  یایم، و اما آن روایاتخاصه ایراد نموده

که بعنوان موقوفه نقـل شـده    یمگر روایات(لمانان ندارد، مس يبرا یحجیت تابعاناست در هم و بر هم، کالم صحابه و  ینظر از اینکه روایات

  ).است

که بیانات این کتـاب   یدقت بفرمایند مطلع خواهد شد که این طریقه نوین )السالم علیهم(ائمهاهل بحث اگر در روایات منقوله از  به زوديو 

ن تفسـیر  افن تفسیر سلوك شـده، و طریقـه معلمـ   ه در است ک ياترین طریقهیجدید نیست، بلکه قدیم يابر آن اساس نهاده شده، طریقه

  .است )علیهماللَّهسالم(

، هست، که در آنها نیـز بـه مقـدار وسـعمان     ی، و اخالقی، و اجتماعی، و تاریخی، و علمیمختلف فلسف يهاالبته در خالل این کتاب بحث

که مقـدمیت نـدارد، و    یداشته اکتفاء نموده، و از ذکر مقدمات که سنخیت با بحث یها به ذکر آن مقدماتایم، و در همه این بحثبحث کرده

  .نمودیم يخارج از طور بحث است خوددار

  .نمائیم که بهترین یاور و راهنما استیمسئلت م یتعال يو سداد و رشاد را از خدا

  فقیر الی اللَّه محمد حسین طباطبائی


