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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمه تفسیر المیزانتلخیص 

  

  قرآنى، و کشف مقاصد و مدالیل آنبیان معانى آیات : معناي تفسیر

  

  تاریخچه تفسیر.1

  صحابه: طبقه اول  

رسول روایات استفاده از ، شان نزول، استدالل به آیات براى توضیح آیاتى دیگر، ادبىبیان مباحث 

  منهج عالمه در روایات/ و امثال آن معارف مبدأ و معاددر باب قصص و ) ص(خدا

  )صحابهتداوم (تابعین : طبقه دوم  

  )در مباحث تکوینی و قصص و لغزش انبیاء(استفاده بیشتر از روایات و ورود اسرائیلیات 

  

  تفسیري مختلف علل پیدایش روش هاي.2

  آشنایی با مباحث کالمی ادیان مختلف= فتوحات

وع مباحث عقلی و فلسفیشی= نهضت ترجمه 

  )کم رنگ شدن مباحث استداللی و عقلی= شیوع مباحث عرفانی در میان خواص 

  )کم رنگ شدن مباحث استداللی و عقلی= شیوع اخباریگري و تقلید و تعبد صرف در میان عوام 

  ...)اختالف در توصیف خدا و قضا و قدر و (و فرق داخلی مسلمانان  مذاهب فاختال

  اختالف روش و برداشت از معانی آیات= نتیجه کلی 

  

  گونه هاي تفسیري.3

  : ینمحدث.3-1

  اکتفاء صرف به روایات و تقلید محض از صحابه بدون تعقل

  .؛ فقط بدان ایمان داریم)و الرَّاسخُونَ فی الْعلْمِ یقُولُونَ آمنَّا بِه(به  اشتباه تمسک: علت  

  تقلید و توقف در فهم آیات: نتیجه  

  :نقد

  مخالف با دعوت قرآن به تعقل و تدبر #عقل و اندیشهتعطیلی - 1

  مخالف با حجیت قرآن و عقل# کالم صحابه حجیت ندارد  - 2

  مخالف با نص قرآن در عدم اختالف داشتن #وجود اختالف هاي فاحش در کالم صحابه  - 3

  کردهء معرفى نور و تبیان کل شی ،قرآن خود را هدایت#] استفاده براي فهم[- 4

  نیازمند غیر براي فهم آن نیست: پس

  



٢

  :متکلمین.3-2

  استفاده از آراء فرقه اي در تفسیر

  :نقد

  تفسیر به رأي است

  )پیش فرض داشتن(ورود به تأویل با مبناي اشتباه 

  !!تطبیق و شاهد مثال آوردن است، نه تفسیر

  

  فالسفه و عرفا.3-3

  : ءمشانقد 

  )آسمانها و زمین و برزخ و معادخلقت و حدوث (وراء طبیعت حقایق ماتأویل  - 1

  )نظام افالك و طبیعیات(تاویل آیاتى که با فرضیاتشان ناسازگار بود- 2

  

  :نقد اشراق و تصوف

  مخالف با روش ائمه در استفاده از ظاهر و عبور به باطن #رها کردن ظاهر قرآن  - 1

  دستور تدبر که آموزش پذیر استمخالف با # ) عمومی کردن آن بطور عوامانه(تأویل بدون روش و متد  - 2

مخالف تبیان و نور بودن قرآن و بی  #) حساب جمل و نجوم، کلمات نورانی و ظلمانی(استفاده از ابزارهاي نادرست  - 3

  نیازي به غیر

  )7:ذیل آل عمران(تأویل، کشف مصادیق است  #) مخالف ظاهر بودن(مفهوم اشتباه از تأویل  - 4

  

  دانشمندان عصر جدید.3-4

  ماوراءالطبیعه و نامحسوسات باید تأویل شود چون حقیقی نیست) = پوزیتیویسم(تفسیر بر اساس حس و تجربه مادي - 1

  )اومانیسم(تفسیر بر اساس نظریات جامعه شناسی و اصالت عمل انسان  - 2

  پدیده مادي و از خواص ماده است ؛روح= 

  بوده یک نبوغ خاص اجتماعى ،اساس تشریع= 

  تحریف، نگاه بدبینانه به احادیث داشتنبه علت = 

  

  :نقد

  مخالف مسلمات دینی است) نامحسوسات... (تأویل معاد و برزخ و 

  !، تطبیق است نه تفسیر]نه استفاده ابزاري[مبنا قرار دادن هر نوع علمی و تحمیل فرضیات آن 

  

  

هاى تفسیرى یاد شدهمشترك تمام مسلک مشکل.4



٣

  )استفاده مبنایی و پیشفرضی نه ابزار(تطبیق و نه تفسیر - 1

  ل گرایی صرف تأویو عدم توجه به ظاهر و تنزیل  - 2

  :مخالف با ویژگی هاي قرآن

  )ءتبیاناً لکُلِّ شَی(، )نُوراً مبِیناً(، )هدى للْعالَمینَ(: منبع مستقل و کافی بودن - 1

  )علم لغت براي همگان ممکن است فهم آن با استفاده ابزاري از(زبان عربی مبین است  - 2

  

  وجه به سیالیت منطق ها در قرآنعدم ت - 3

  به جهان مادي انس و عادتسبقت معانی مادي در ذهب به علت : علت

  !خداوند با خود خواسته ماضى و میخواهد مضارع/ مقایسه خالق بودن خدا با نوع اختراعات انسانی : مثال

  

  بر مفهوم غایی و کارکردي اشیاء نه اوصاف ظاهري عهداللت الفاظ موضوعدم توجه به  - 4

  سالح براي مصادیقی که فایده و کارکرد مشخصی دارند/ میزان / لفظ چراغ : مثال

  !تغییر شرایط و اوصاف، موجب تغییر داللت الفاظ نیست که بخواهیم تأویل کنیم= لذا 

  اندرا الفاظ براي ارواح معانی وضع شدهشود زیتحوالت گوناگون مصادیق، موجب تحول تفسیر نمی: جوادي

  

  به ظواهر آیات)حشویه و مجسمه(اصحاب حدیثمود ج - 5

  مخالف با مسلمات دینی

  ،)سبحانَ اللَّه عما یصفُونَ(، )ال تُدرِکُه الْأَبصار و هو یدرِك الْأَبصار(، )ءلَیس کَمثْله شَی(: مخالف با نص قرآن

  

  

  بهترین روش تفسیر.5

  )گفته شد(اشتباه  #رف بر علوم و مبنا قرار دادن آن تمرکز ص: روش اول

  تفسیر قرآن به قرآن= استفاده ابزاري از علوم + مبنا قرار دادن قرآن و کمک از نظائر آیات  :دومروش 

المصادیق وب إلیه فی نفس القرآن، و نشخص أن نفسر القرآن بالقرآن و نستوضح معنى اآلیۀ من نظیرتها بالتدبر المند: و ثانیهما

ء و و حاشا أن یکون القرآن تبیانا لکل شی. »ء اآلیۀو نَزَّلْنا علَیک الْکتاب تبیاناً لکُلِّ شَی«و نتعرفها بالخواص التی تعطیها اآلیات

  ال یکون تبیانا لنفسه

  

  در تفسیر است )ع(روش اهل بیت همان

  :نکته

  :به عنوان مفسر پیامبراه جایگتبیین 

یتْلُوا علَیهِم آیاته، و (، )و أَنْزَلْنا إِلَیک الذِّکْرَ، لتُبینَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم(، )قَلْبِک نَزَلَ بِه الرُّوح الْأَمینُ، على(

لِّمعی و ،زَکِّیهِمۀَیکْمالْح و تابالْک مه(  

  :به عنوان مفسر) ع(اهل بیتگاه تبیین جای

  )قرآن ناطق و صامت= همطرازي اهل بیت با قرآن (حدیث ثقلین - 1



٤

  و معرفی اهل بیت آیه تطهیر - 2

  )إِنَّه لَقُرْآنٌ کَرِیم، فی کتابٍ مکْنُونٍ، ال یمسه إِلَّا الْمطَهرُونَ(اختصاص فهم قرآن براي مطهرون - 3

  

  

قرآن به قرآنتبیین روش تفسیر .6

  )کنیماز آیات قرآن در ضمن بیاناتى بحث مى: (استفاده از نظائر - 1

)کنیمتکیه نمىاى عرفانى، اى علمى، یا مکاشفههیچ وجه بحثى نظرى، و فلسفى، و یا به فرضیهه و ب: (مبنا قرار ندان علوم  - 2

  :استفاده ابزاري از علوم  - 3

  )آن مقدارى که در فهم معنا از اسلوب عربى محتاج به آن هستیم(ازمورد نیاکتفا به حداقل مباحث ادبی 

  )و علمى که فهم اشخاص در آن اختالف ندارد اى بدیهىمقدمه اکتفا به(مورد توافق همگاناکتفا به مقدمات علمی 

  

  نتیجه این طریقه از تفسیر.6-1

  هیچ آیه اي بر خالف ظاهر نیست - 1

  صورت گرفته) بر مبناي مفهوم قرآنی آن(تأویل  - 2

  براي تأیید و شاهد مثال آوردن پس از تفسیر) ائمه و نه صحابه(استفاده از روایات  - 3

  )حث فلسفى، و علمى، و تاریخى، و اجتماعى، و اخالقىابم(استخراج نکات علمی  - 4

  


