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ﻣﻘﺪﻣﻪ
راﺑﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ »ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن« از ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﯾﺎ رھﺮو و راھﺒﺮ
اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺳﻄﺮ ﺳﻄﺮ و ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﻤﻪ آن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهام ،و او اﻧﮕﺸﺖ
ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ و ﮐﺮدار ﻣﺮا راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .درﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺰرگ ﻓﺮدی ﭼﻮن اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﻧﺎﭼﯿﺰ ھﺮ آﻧﭽﻪ
ﺑﻨﮕﺎرد ،ﺑﺎ آﻧﭽﻪ آن را ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ھﯿﭻ راﺑﻄﻪ و ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﻗﺪ
و ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺤﻮه
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن را آﻣﻮﺧﺘﻪ ،ﺑﺎدﺑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا ﺑﮑﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮫﺖ داده،
ﺑﺴﻮی راه ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻌﺎدت آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺮا ﺳﻮق داده از دﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﻗﺪ ﺑﻨﮕﺮم.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﺮأت اﯾﻦ ﺟﺴﺎرت را ﻧﯿﺰ ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻗﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺪرﺷﻨﺎس اﺳﺘﺎدش
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﯽﺷﻤﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ
ﮐﺮده ،اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﮑﺎﻧﺖ آن و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن
ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ آن ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج دھﻢ ﺑﯿﮫﻮده ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
واﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و در او اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﮫﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﺑﺎره اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ دھﺪ و ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮازﻧﻪ و ﻣﻘﺎرﻧﻪ را ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﮫﺎدت و ﮔﻮاھﯽ او ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺎ را در ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪ آن اﺳﺘﺎد ﯾﺎری ﺧﻮاھﺪ داد .اﻣﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدی ﺟﺮأت ﮐﺮده ﺗﺎ
درﺑﺎره اﺳﺘﺎدش ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻠﻢ
اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪه ،اﻧﮕﺸﺘﺎن او را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ
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ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﯾﻨﺪ!
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ...ﭘﮋواک اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ
زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﭘﺎک ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ اﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ،و ھﺮ دم او را زﯾﺮ داﻣﻨﺶ ﭘﺮورش
ﻣﯽدھﺪ ،و ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارد .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ
اﺳﺖ در ﮔﺮدﺑﺎد ﺣﻮادث ،و ﻟﻨﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﺳﺎﺣﻞ اﻣﺎن آرام ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارد .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺖ را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ رﺳﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در او اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ را دﻣﯿﺪه ﺗﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ از ﻋﮫﺪه ﺣﻞ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮآﯾﺪ.
ﻗﺮآن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ رﻣﺰ زﻧﺪﮔﯽ و ﻗﺪرت وﺟﻮد
اﺳﺖ .او در ﮐﺎﻟﺒﺪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ درﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه »ﻗﻠﺐ« را دارد .ﺗﺎ ﻣﯽﺗﭙﺪ ﻣﻠﺖ
زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺗﭙﺶ آن ﻣﻠﺖ را وﺟﻮدی ﻧﯿﺴﺖ و زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ اھﻤﯿﺖ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﺨﻮﺑﯽ
روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﭼﺮا در ھﺮ دور و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖھﺎ و
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽھﺎی ذھﻨﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در راﺳﺘﺎی
ﻓﮫﻢ و درک اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی آن ﺻﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻔﮫﯿﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﺤﺚ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ھﺮ
زﻣﺎن در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﯾﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ آن دوره را اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽدھﺪ،
و در ﭘﮋواک آن ﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮔﻮﯾﺎ و زﻧﺪه از ﺗﻼشھﺎی ﭘﮋوھﺸﮕﺮان و
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ در ھﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ را در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺪون ﺷﮏ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
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ﻣﯿﺪان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺮقھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،و دوات و
ﻗﻠﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ورق ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻣﯿﺪان دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﯾﺰ و درﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد ،از اﯾﻨﺮوﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﭼﮫﺮه و ﺳﯿﻤﺎی درﺳﺖ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ را ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .در ﺳﺎﯾﻪ آن ﻋﮑﺲھﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻤﻖ و وﺳﻌﺖ ﻓﮑﺮ
واﻧﺪﯾﺸﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ .ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪی اﺳﺖ در
ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻢ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ھﯿﭻ ﻣﻠﺖ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ
ﻧﻈﯿﺮ آن را ﺑﯿﺎﺑﯽ.
}در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﺶ از ھﺰار و دوﯾﺴﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺷﺪه وﺟﻮد
دارد ،و ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ،ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .و در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اردو ﺑﯿﺶ از
دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺎﻗﺺ وﺟﻮد دارد .و در ﺟﮫﺎن ھﯿﭻ زﺑﺎﻧﯽ را ﻧﺨﻮاھﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ادﺑﯿﺎت آنھﺎ از ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن
ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ{.
اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﻞ و ﻗﻠﺐ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﺪ و ﮐﺎروان ﻣﻠﺖ در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ اﺳﺖ .ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ از
ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن .اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﻮﻟﯽ و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ھﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﯾﺪ اوﻟﯿﻦ راھﻨﻤﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ و اﺳﺎس آن ادﺑﯿﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻧﺰول آن از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ.
راھﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد از دو
ﺟﺰء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛
ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ.
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و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
راه و رﺳﻢ ھﺪاﯾﺖ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ از ﺣﻀﺮت آدم÷ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ  Ìﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم  Ìﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ
اﺳﻠﻮب و روش اﻟﮫﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ را ﭼﻨﯿﻦ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد:
أ( ﺗﻼوت آﯾﺎت ﮐﻼم اﻟﻠﻪ ﻣﺠﯿﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن ﭘﺎک را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ او وﺣﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و وﺣﯽ اﻟﮫﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او اﻣﻼء ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزد.
ب( ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم :ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ھﺪاﯾﺎت و راھﻨﻤﺎﺋﯽھﺎی اﻟﮫﯽ ﺟﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎنھﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﺪ
ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از او ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ت( ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ آﯾﺎت :ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﮐﻼم اﻟﻠﻪ
ﻣﺠﯿﺪ؛ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم درﺳﺖ آن ،ﺑﺮ ﻃﺮف
ﮐﺮدن اﺷﺘﺒﺎھﺎت و اﺷﮑﺎﻻت و ﮐﺞﻓﮫﻤﯽھﺎ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،رﻓﻊ ﮐﺮدن
ﻣﺸﮑﻼت ذھﻨﯽ و رﻓﺘﺎری آنھﺎ ،ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺧﺎﻃﺮ و ﻗﻮت ﻗﻠﺐ آنھﺎ ﻣﯽﺷﻮد .و آنھﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،و ﻣﻘﺎﺻﺪ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آن ،ﺷﯿﻮه ﺳﺎﺧﺘﺎری و اﺻﻼح و روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آن ،و
ﻧﺤﻮه و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و راه و رﺳﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ،آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ .ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻓﻦ و ﻓﻮت زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮآن ﻣﺎھﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم  Ìاﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد را ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﭘﯿﺎم و دﻋﻮت
ﻗﺮآن را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﺑﻼغ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ را ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،در ﺳﺎﯾﻪ آن ﻧﻘﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻓﺮدی و راه و رﺳﻢ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﮑﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺴﻠﻤﺎن و
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺎت درﺧﺸﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ آن
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ﻣﺮﺣﻠﻪای را آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮ اوﻟﯿﻦ ﻧﻮرش در ﻏﺎر ﺣﺮا ﺗﺎﺑﯿﺪن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻓﮫﻤﺎﻧﺪن ﻗﺮآن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  Ìﺳﺮزده ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﻤﻪ
آﻧﭽﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺷﺮح آن ﺑﻪ ﻟﺐ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﭘﺎک ﻧﺎم دارد.
ﭘﺲ از آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،
در روﺷﻨﺎﯾﯽ ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  Ìدر ﻋﻤﻞ و ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ آﯾﺎت ﮐﻼم
اﻟﻠﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻼشھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی
ﺳﻪ ﭘﮫﻠﻮ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
اول :ﺗﻼش ﺑﺮای روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم  Ìو ﺷﺎﮔﺮدان
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آن ﻣﻘﺎم ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﺮآن ﺑﺎ آنھﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ و اﺣﮑﺎم
و دﺳﺘﻮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪهاﻧﺪ ،و درک و ﻓﮫﻢ و ﺑﺮداﺷﺖ آنھﺎ
از آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ!
ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻟﻐﺘﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،و رواﯾﺎت وارده از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا  Ìدر ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ آﯾﺎت آن اھﺘﻤﺎم ورزﯾﺪهاﻧﺪ ﺣﻠﻘﻪ وﺻﻞ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻪ ﯾﺎ
زﻧﺠﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
دوم :در ھﺮ دوره ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت و ﻗﻀﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﺮداﺷﺖھﺎ و
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽھﺎ و ﮔﺮهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻤﺪنھﺎی ﺑﺸﺮی ،ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ در
ﺳﺎﯾﻪ ارﺷﺎدات و ﻣﻔﺎھﯿﻢ واﻻی ﻗﺮآﻧﯽ راه ﺣﻞھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ اراﺋﻪ دارﻧﺪ ،و
در ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮔﺮهھﺎی ﮐﻮر ﺳﮫﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﮑﻼت و ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮔﺮهھﺎی ﮐﻮر را ﭘﯿﺶ روی
ﺧﻮد ﻧﮫﺎده ،ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﻗﺮآن ﭘﺎک ﺷﺪهاﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﺎ
ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ در آﯾﺎت ﮐﻼم اﻟﻠﻪ ﻣﺠﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻼش
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ روﺷﻦ ﺳﺎزﻧﺪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری و راه
ﺣﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ در ﻣﻮرد ھﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﯽﮔﺬارد ،ﭼﯿﺴﺖ.
آنھﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﻟﻮده زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﺪ و
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ﺧﺎل ﺷﺎھﺮاه زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ھﺮ دور و زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﭘﮫﻠﻮ و ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﻮدن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ
از ﻧﯿﺎزھﺎ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ!
}ﺟﺎی دارد روﺷﻦ ﺳﺎزﯾﻢ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺷﺎﻣﻞ
آن در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه آن اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺣﺎﻻت ﻗﻠﺒﯽ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ آنھﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﺪﯾﻦ
دﺳﺘﻮرات و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ
از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺷﻌﻮر و
ھﯿﺠﺎن و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮی ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﯾﻨﺪ.{.
ﺳﻮم :در ھﺮ دورهای ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﮫﻢ و درک ﻣﺮدم و
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻄﺮح در ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺷﮑﺎلھﺎی ﺧﺎص ھﺮ روزﮔﺎر ﺣﮑﻤﺖھﺎ و اﻧﺪرزھﺎ و
آﻣﻮزهھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ واﺿﺢ و روﺷﻦ اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﺎت ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد،
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و اﺷﺘﺒﺎھﺎت و اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﺳﺘﺎن ﻧﺎدان ﯾﺎ
ﺟﺎھﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد رﻓﻊ ﮔﺮدد .در روﺷﻨﯽ ﻗﺮآن ﻓﺘﻨﻪھﺎی روز از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ
ﮐﻨﺪه ﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪھﺎ
و ﻣﻌﺮﻓﻪھﺎی ﻗﺮآن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﺷﺮح ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﻣﺮاﺗﺐ درک و ﻓﮫﻢ و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﺮای ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدد.
ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮاﻧﻪ
دﻟﭽﺴﭙﯽ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد در ھﺮ دوره از زﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و اھﻞ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
را ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻧﺎزﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ اﺷﺖ .در ﺳﺎﯾﻪ
اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎی ﺑﯿﺪرﯾﻎ ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﯿﺸﻤﺎری از ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﺮﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ
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ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻓﻦ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ و ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ ﺑﻪ ھﺪف ﻓﮫﻤﯿﺪن درﺳﺖ
ﮐﻠﻤﺎت و ﺗﺮاﮐﯿﺐ و ﻣﺤﺎورهھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﻓﻦ ﺗﻼوت و ﺗﺠﻮﯾﺪ و ﻋﻠﻢ
اﺻﻮات ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن درﺳﺖ آﯾﺎت ﮐﻼم اﻟﻠﻪ ﻣﺠﯿﺪ وﺿﻊ ﺷﺪ .ﻓﻦ ﮐﺘﺎﺑﺖ و
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺧﻄﺎﻃﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻼء درﺳﺖ ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
داﻧﺶ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ادﯾﺎن و ﻣﺬاھﺐ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﮫﻢ ﺑﮫﺘﺮ
ﺣﮑﺎﯾﺎت و داﺳﺘﺎنھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﺮﻗﯽ داده ﺷﺪ .رﺷﺘﻪھﺎی؛ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ،ﻓﻘﻪ و
ﺗﺼﻮف در ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج و اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﻓﮫﻢ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮآﻧﯽ،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده و داﯾﺮه ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش آنھﺎ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای درک
روح و ﻣﻌﺮﻓﺖ آنھﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
ﻓﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،اﺳﻤﺎء اﻟﺮﺟﺎل و اﺻﻮل ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ در راﺳﺘﺎی ﻓﮫﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺪون ﺷﺪ ،ﺗﺎ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ درﯾﺎﺑﻨﺪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  Ìﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺣﮑﺎم اﻟﮫﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
آﯾﺎت اﻟﮫﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮح دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮاد و ﻣﻔﮫﻮم درﺳﺖ آﯾﻪ را
ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﺋﺾ ﯾﺎ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮای اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و ﻗﺎﻧﻮن وراﺛﺖ ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪ .ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻗﺮآن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .و در زﯾﺮ ﺷﻤﻊ ﭘﺮ ﻓﺮوغ اﺷﺎرات
ﮔﺬرای ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ رﺷﺘﻪھﺎ و داﻧﺶھﺎﯾﯽ ﭼﻮن :زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﻮان
ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺷﯿﻤﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ و اﺳﺘﻘﺮاﺋﯽ ،و رﺷﺘﻪھﺎی ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﯽﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی ﺗﺮﻗﯽ و ﻓﺮوغ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن در داﯾﺮه و
ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮآن رﺷﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن داﻧﺶھﺎی ﭘﺎﯾﻪ و
ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻓﮫﻢ درﺳﺖ آﯾﺎت ﮐﻼم اﻟﻠﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ داﻧﺶھﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻨﮫﺎ در ﺗﺼﻮر ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻔﺴﯿﺮ
ادای ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﻪای ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ
ﺷﻐﻒ و ﻋﺸﻖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﻪھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در
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ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد اﻟﻔﺎظ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﺼﻮرت درﺳﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽداد.
در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﮔﺮدآﻟﻮد ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻤﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻼش
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎر دﮔﺮ ﺷﺎھﺮاه زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮآﻧﯽ را واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارﻧﺪ ،و
اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﮐﺞﻓﮫﻤﯽھﺎ و ﮔﻤﺮاھﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﻓﮑﺮی و
ﻋﻤﻠﯽ روﻧﻤﺎ ﺷﺪه را در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮآن ﭘﺎک اﺻﻼح ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن در ﻓﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﻮر و ﻣﺮﮐﺰ و داﯾﺮه را داراﺳﺖ .ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آﯾﻨﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺤﻮه ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﮕﺮش آنھﺎ را ﺑﺎزﺗﺎب دھﺪ .و
ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را در آﯾﻨﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ
ﺑﻮد.

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﻋﻤﺮ درس ﻗﺮآن و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ھﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ھﺰار
ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ .ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﺷﺮوع
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل ۲۷۰ھـ ﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ ﻣﻨﺼﻮره »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ« از ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻨﺪی ﻋﺮاﻗﯽ اﻷﺻﻞ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و
داﻧﺶ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.
ﺳﻨﺪ ،راﺟﭙﻮﺗﺎﻧﻪ و ﭘﻨﺠﺎب در ﻋﮫﺪ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﻣﺮاﮐﺰ دﻋﻮت و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ اﺳﻼم
ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ دوران در ﻻھﻮر ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری /ﻧﺎم ﺑﺮد.
اوﻟﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ اﺛﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ از
دﮐﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری دوﻟﺖ آﺑﺎدی /اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی  ۷۳۰ - ۷۲۸ھـ در
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دﮐﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ،و در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ} .ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﮫﺮان
۱۲۸۰ھـ{.
از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن؛
ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اردو ،ﺳﻨﺪی ،ﭘﺸﺘﻮ و زﺑﺎنھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ
درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ھﻤﺎن ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ و
ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺪان ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آنھﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی رواﯾﺘﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش
دارﻧﺪ آﯾﺎت ﮐﻼم اﻟﻠﻪ ﻣﺠﯿﺪ را در ﺳﺎﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮدهھﺎی ﮔﮫﺮﺑﺎر رﺳﻮل اﮐﺮم  Ìو
آﻧﭽﻪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﯾﺎران آن ﺟﻨﺎب رﺳﯿﺪه ،ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ دھﻨﺪ .ﺗﻌﺪادی ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻧﯿﺰ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﻐﺖ ،اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن ،و ﺑﯿﺎن ﻣﺤﺎﺳﻦ و زﯾﺒﺎﺋﯽھﺎ و ﻧﮕﺎرهھﺎی
ادﺑﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺎب اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم در ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎی آن؛ ﻧﻈﻢ
ﻗﺮآن ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎوشھﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺒﻪ ﻗﺎره
ﺧﺪﻣﺖھﺎی ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ اراﺋﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ} .اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ /و اﻣﺎم ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ
رازی /ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪاﻧﺪ .از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ رﺣﻤﺎﻧﯽ  -ﺗﺒﺼﯿﺮ اﻟﺮﺣﻤﻦ  -اﺛﺮ ﺷﯿﺦ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﮫﺎﺋﻤﯽ ھﻨﺪی ،و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪی از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ،و آﺛﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮاھﯽ؛ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺮآن و ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻔﺮﻗﺎن
ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺎن  -ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻓﺮاھﯽ  -ﺑﺎﻷﺧﺺ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮﻧﺪ{.
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص
دارد .و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻلھﺎی ﻋﻘﻠﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ واﻻی ﻗﺮآﻧﯽ را
ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت وارده ﺟﻮاب ﮔﻮﯾﺪ و در اﯾﻦ ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای
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ﻣﺸﮑﻼت روز راه ﺣﻞ و ﺟﻮابھﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﮫﯽ ،و ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺮﻓﺎن و
ﺗﺼﻮف ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .درس ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ھﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ و ﮔﻮﻧﻪھﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ در آن ﻗﻠﻢ زده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ زﺑﺎن اردو از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎه
وﻟﯽ اﻟﻠﻪ دھﻠﻮی /آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .دو ﺗﺎ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮوﻣﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
را ﺑﻪ اردو ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻞ اول ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺎورﻗﯿﮫﺎی
ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ دھﻠﻮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻮﺿﺢ اﻟﻘﺮآن« ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ،و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اھﻞ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻗﺮار دارد .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮادر
اﯾﺸﺎن ﺷﺎه رﻓﯿﻊ اﻟﺪﯾﻦ /ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺪان ﺗﻔﺴﯿﺮ راه ﮔﺸﺎﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ دوره
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﺧﺎن ) /ت ۱۲۲۲ھـ( ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﮑﻮی
وﺟﻮد ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ} .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮوﻓﺴﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎدری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ زﺑﺎن اردوﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :داﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اردو ،ط/
دوم۱۹۵۷ ،م ،ص.{۱۴۴/
اﯾﻦھﺎ ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻨﯿﺎدی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﭘﺲ از آن ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻼم اﻟﻠﻪ ﻣﺠﯿﺪ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﺪھﺎ ﺗﻦ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﺺ و
ﻣﺆﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ذوق و ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺧﻼﻗﯿﺖھﺎی ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ
ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎی اﻟﮫﯽ اﻧﺠﺎم داده ،ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺮﺟﻤﻪای از ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ﻋﺮﺿﻪ دارﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی اردو ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻨﮫﺎ از دﯾﺪﮔﺎه و
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮآن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش داﺷﺘﻪاﻧﺪ داﻣﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن؛ ﻟﻐﺖ ،رواﯾﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋﻠﻢ ﮐﻼم،
ﻓﻘﻪ ،و ﻋﺮﻓﺎن را ﯾﮑﺠﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﻨﮕﻔﺖ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ »ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن«
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ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪای را ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﻧﯿﻤﻪ راه ﻧﺎﻗﺺ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،و
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و در راﺳﺘﺎی ﻓﮫﻢ
ﻗﺮآن اﺳﻠﻮب و روﺷﯽ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم راه دﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ او را ﺑﺴﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻋﺮوج ﻣﯽدھﺪ ،و در ھﯿﭻ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺗﻨﮫﺎ
رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﻔﻬﯿﻢ اﻟﻘﺮآن و ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻮدودی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻼﺣﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪی ﺧﻮد را در ﺳﺎلھﺎی - ۱۹۲۵
 ۱۹۲۶م آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﺷﮑﺴﺖ ﻇﺎھﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،و در ﭘﯽ آن
اﻓﺖ ﻓﮑﺮی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ روز او را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر آﻣﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ درد ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و اھﻤﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ
را درک ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ اﻧﺪک اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺖ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدﯾﺸﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺳﯿﻨﻪ ﺳﭙﺮ ﮐﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﮑﻼت و آزﻣﺎﯾﺶھﺎ و اﻣﺘﺤﺎنھﺎی ﺳﺨﺖ اﯾﻦ
راه را داﺷﺖ) .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺪای ھﻤﺖ ﺑﺮآورده ،ﻣﻠﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﯿﺪاری و
ﺣﺮﮐﺖ واداﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﻧﯿﻤﻪ راه ﭼﻮن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽھﺎی ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ھﻤﺖھﺎی ﻧﺎﺗﻮاﻧﺸﺎن ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ ﮐﻤﺮ ﺧﻢ
ﮐﺮده ،ﺷﮑﺴﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺧﻮد ﺑﻮﺳﻪ زده آنھﺎ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ از راه ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ!(.
در اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪ روزﮔﺎر ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ و ﺷﯿﺪای دﯾﻦ ﺑﺎ ھﻤﺘﯽ
ﻓﻮﻻدی ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ھﺪف و آرﻣﺎن ﺑﺰرگ دوﺧﺘﻪ ،ﻗﺪم در راه ﻧﮫﺎد.
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوھﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ درﺑﺎره »ﺟﮫﺎد در اﺳﻼم«)  (١او را ﺑﺎ اﯾﻦ راه
 -١ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮدودی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب درﺧﺘﺎن ﺳﺎﯾﻪدار ،ﻧﻮﺷﺘﻪ /ﺣﻤﯿﺮا
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آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﺎل ۱۹۲۸م ﺗﺎ  ۱۹۳۲دوره ﺗﻔﮑﺮ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺿﻄﺮاب و
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و اﺧﯿﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﮫﺎﯾﯽ اوﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ او را ﺳﻮز و ﺗﺎب
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﺪ:
ﺷﺐھﺎیزﻧﺪﮔﯽﻣﻦدراﯾﻦﮐﺸﻤﮑﺶﮔﺬﺷﺘﻨﺪ

ﮔﮫﯽﺳﻮزوﺳﺎزروﻣﯽوﮔﮫﯽﭘﯿﭻوﺗﺎبرازی

ﺑﺎﻷﺧﺮه در ﺳﺎل  ۱۹۳۲م او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ راھﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد،
و در ﺳﺎل ۱۹۳۳م ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺠﻠﻪ »ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﻘﺮآن« دﻋﻮت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮآن را ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺖ .ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز و ﻣﻨﺘﮫﺎی ﻣﻘﺼﻮد دﻋﻮت او ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺮآن ﺑﻮد .در
ﺷﻤﺎره اول »ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﻘﺮآن« ﮐﻪ زﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻮدودی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ،
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»اﻣﺮوز اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ
ﻓﺮﺳﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺨﺘﯽھﺎ و دﺷﻮاریھﺎ و ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐھﺎی راه از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ روﺳﺖ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﮑﻠﺘﺮ و دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻨﺮوﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎزوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺪانھﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد از ﺑﺎزوان ﭘﺮﺗﻮان ﻣﺮدان
دﯾﺮوز ﻧﺎﺗﻮاﻧﺘﺮﻧﺪ ..از ﯾﮏ ﺳﻮ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺑﺎ آن زﯾﺒﺎﯾﯽ وﺟﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﻋﺮﺿﻪ دارﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ و ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎری ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ؛ دوری از ﺷﻤﻊ ﻓﺮوزان
ﻧﺒﻮت ،ﮐﻤﯽ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ درﺳﺖ ،ﻓﻘﺪان ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺛﺎﻗﺐ ،و درک
درﺳﺖ ،ﻓﻠﺴﻔﻪﮔﺮی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽھﺎی ﮔﻨﮓ ،ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪﭘﺮاﮐﻨﯽھﺎی
ﺟﮫﺎن ﻏﺮب ،و ﻣﮫﻤﺘﺮ از ھﻤﻪ ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ و ﭘﯿﺮوی از ﺧﻮاھﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ در
ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و داﻧﺶ ﻗﺮآﻧﯽ ﭘﺮدهھﺎی ﮐﻠﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺮار داده
اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،آﻧﭽﻪ ﻗﺮآن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و آﺳﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺮوزه در
ﻣﻮدودی ،ﺗﺮﺟﻤﻪ /ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺮاء ،ﻧﺸﺮ اﺣﺴﺎن .١٣٨٦
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ﻧﻈﺮھﺎ از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﺷﻮارﺗﺮ و ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮔﯿﺮ و دار اﯾﻦ وﺿﻊ
اﺳﻔﺒﺎر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻠﯽ آن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ«.
و او اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻋﺸﻖ و ﺷﯿﺪاﯾﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۸۰
ﮐﺘﺎب از ﻗﻠﻢ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻮدودی در آﻣﻮزهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ،ﻟﯿﮑﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در دھﻪ اول اﯾﻦ ﺟﮫﺶ ﻧﻮﯾﻦ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻮدودی ﭼﻨﯿﻦ
اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ او ﺗﺼﻮر و دﯾﺪﮔﺎه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ
ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﻮی
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﺮآن و ﺗﺼﻮر درﺳﺖ دﯾﺎﻧﺖ اﻟﮫﯽ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ او ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺶ - ..دﻋﻮت ﺑﺴﻮی ﺧﯿﺮ و ﺳﻌﺎدت و واداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری
و دوری از زﺷﺘﯽھﺎ و ﻣﻨﮑﺮات -...ﻧﯿﺎز اﺳﺖ راﺑﻄﻪ او ﺑﺎ ﻗﺮآن از ﺳﺮ ﻧﻮ ﭘﺎﯾﺪار
و اﺳﺘﻮار ﮔﺮدد ،و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮآن دﺳﺘﻮر زﻧﺪﮔﯽ او ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دﻋﻮت ﺟﮫﺎﻧﯽ او ﮔﺮدد .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺮآن را ﭘﺎﯾﻪ و
اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎد ﻗﺮار داد ،ﺗﺎ در اﻣﺖ ﺑﺸﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﮫﻢ درﺳﺖ ﻗﺮآن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
ﻏﺎﻟﺒﺎ اﯾﻦ ھﻤﺎن اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ دھﻠﻮی /را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﺤﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،آن
ﺗﺮﺟﻤﻪای ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺟﮫﺖ ﭼﺮﺧﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ھﻨﺪ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﺮآن ،ﺗﺼﻮری ﺟﺎﻣﻊ و
ﺷﻤﻮﻟﯽ از زﻧﺪﮔﯽ در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﺣﺠﺔ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ« ﺑﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎھﮑﺎر ارزﻧﺪه او در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای از اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺎﺑﺶ ﺣﮑﻤﺖ و اﻧﺪرزھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ
و ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ادای اﺳﻼﻣﯽ را ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ،ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻧﺎﭼﯿﺰ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ
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ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺣﮑﻤﺖ و داﻧﺶ و ﺗﺠﺪد ﮔﺮاﺋﯽ
ﮐﻪ ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ دھﻠﻮی ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﮐﺘﺎب »ﺣﺠﺔ اﻟﻠﻪ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ« داراﺳﺖ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از آن ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻼﺣﯽ و ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻣﻮدودی در »ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن« اﺳﺖ.
او ﺷﯿﻮه و روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و دﻋﻮت ﻗﺮآن را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ
ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ» :ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن« ﺗﻨﮫﺎ ﺛﻤﺮه ﺟﮫﺪ و ﺗﻼش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻮدودی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣﺎل و
آﯾﻨﺪه اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﭼﮫﺮهای ﻧﻮﯾﻦ و درﺧﺸﺎن از آن..
»ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن« راﺑﻄﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ دارد .ﺟﻨﺎب
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻮدودی در ﺳﺎل  ۱۹۳۸ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﮔﺮوه و ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ را
رﯾﺨﺖ ﺗﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در رگ و رﯾﺸﻪ آنھﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
روح و روان آنھﺎ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﮔﺮدد.
) (١
ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻮدودی در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ دار اﻻﺳﻼم را
اداره ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺮوه و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺮآن ﭘﺎک ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮد ،و او از آﻧﺮوز ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ آﻣﺎده
ﺳﺎﺧﺖ.
از آن روز او ذھﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن« ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺖ ،و
اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﻓﮑﺮی اﯾﻦ ﺷﺎھﮑﺎر ارزﻧﺪه آﻏﺎز ﮔﺸﺖ.
و از اوﻟﯿﻦ روزی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺪن ﻧﻤﻮد،
درس ﻗﺮآن آﻏﺎز ﮔﺸﺖ .و اﯾﻦ ھﻤﺎن درس ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻮرﯾﻪ ۱۹۴۲م
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن« در ﻣﯿﺪان ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮد ..و
 -١ﻧﮕﺎه :درﺧﺘﺎن ﺳﺎﯾﻪ دار ،ص.۴۰-۳۳ /
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ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت اﯾﻦ درس ﺗﻨﮫﺎ در دھﻠﯿﺰھﺎی اﻓﺮاد ﺧﺎص ﺟﻤﺎﻋﺖ و رﻓﯿﻘﺎن و
ﯾﺎران و ھﻤﮑﺎران ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ھﻤﻪ اﻣﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺳﻔﺮه ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮﺑﺎر ﻧﻤﻮد.
اﮔﺮ در آﻧﭽﻪ رﻓﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ اھﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ »ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن« ﺑﺮاﯾﻤﺎن
ﺑﻪ روﺷﻨﯽ واﺿﺢ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر
دﺷﻮار و ﺑﺤﺮاﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻗﺮآن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎﮐﺖ و
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﻮد ...اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ و ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.

دو وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﻔﻬﯿﻢ اﻟﻘﺮآن
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ »ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن« اﻧﺠﺎم داده ،و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ
ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺑﺰرگ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎه »ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن« ﺑﺴﯿﺎر
واﻻﺳﺖ .اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮنھﺎ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺟﺰﺋﯽ از ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در »ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن« ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ
ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺬرا اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ دو وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاج ،اﺳﻠﻮب و ﺷﯿﻮه ،اﻧﺪاز و
ﺑﯿﺎن ،ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺑﺤﺚھﺎ ،ادب ،ھﺪف و ﺗﻤﺎم ﮐﯿﺎن ﺗﻔﯿﮫﻢ
اﻟﻘﺮآن را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮐﺮده و در ﺣﻘﯿﻘﺖ رﻧﮓ و آھﻨﮓ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻣﻌﯿﻦ
ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎر و ﭘﻮد آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ،را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اوﻟﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻨﯿﺎدی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ و دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﮐﻪ »ﺗﻔﮫﯿﻢ
اﻟﻘﺮآن« از روزﻧﻪ آن ﻗﺮآن را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮر ھﺪاﯾﺖ و رﺳﺘﮕﺎری اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ھﺪاﯾﺖ
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و رﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ھﺮ ﻓﺮد ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖ روﺣﯿﻪ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درک و ﺷﻌﻮر را ﺑﺼﻮرﺗﯽ زﻧﺪه و ﻣﺘﺤﺮک ﻓﻌﺎل ﺳﺎزد .ﻗﺮآن در اﻧﺴﺎن
ﯾﮏ اﺣﺴﺎس و ﺷﻌﻮر ﺟﺪﯾﺪ  -اﺣﺴﺎس ﺑﻨﺪﮔﯽ  -ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ .آﻏﺎز اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ و
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﻗﻠﺐ ،و درک ھﻮﯾﺖ ،و ﺳﺮآﻏﺎز اﻧﺪﯾﺸﻪ
و ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ دﯾﺪ و ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﺪاﯾﺖ
و رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺘﮑﺎﻣﻞ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد .ﺗﺼﻮری واﺿﺢ و روﺷﻦ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و راه راﺳﺖ را
ﺟﻠﻮی دﯾﺪﮔﺎن اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .و در ھﺮ زﻣﯿﻨﻪ از زﻧﺪﮔﯽ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و در ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪھﺎ و ﺟﻮاﻧﺐ آن راھﻨﻤﺎﺋﯽھﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ؛ دﺳﺘﻮر و ﻗﺎﻧﻮن ،ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ،اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ،آداب و اﺣﺴﺎﺳﺎت
و ﻋﻮاﻃﻒ ،ﮐﯿﻔﯿﺎت و ﻣﺤﺮﮐﺎت ﻋﻤﻞ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارد .اﯾﻦ
راھﻨﻤﺎﺋﯽھﺎ ﺗﻨﮫﺎ در داﯾﺮه اﺧﻼق ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺒﻪھﺎی
زﻧﺪﮔﯽ را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭼﻪ ﺑﻪ
ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺑﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺪاﻟﺖ و
دادﮔﺴﺘﺮی را درﺑﺮﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ،ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و رواﺑﻂ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ رﺑﻂ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ.
ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﺪاﯾﺖ  -ﮐﻼم اﻟﻠﻪ ﻣﺠﯿﺪ  -ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت،
و ﺟﺬر و ﻣﺪھﺎی زﻣﺎﻧﻪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارداده ،ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ
ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﺗﻨﮫﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ در دﯾﺪﮔﺎن او روﺷﻦ و واﺿﺢ ﺑﻮده
در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺴﻮی ﻗﺮآن ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺟﮫﺖ دھﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﻔﮫﻤﺪ و ﺑﻪ اواﻣﺮ و دﺳﺘﻮرات آن
ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
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اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از »ﺗﻔﮫﯿﻢ« ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﺘﺎب ھﺪاﯾﺖ ﺑﻮدن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ھﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی اﺳﺖ .و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﻮﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮآن در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮده و در دوره ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اوﻟﯿﻦ اھﻤﯿﺖ را ﺑﺪان ﻣﻠﺤﻮظ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎر  -رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ـ ،و ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﻘﺮآن ﻣﻮﻻﻧﺎ آزاد ﻧﺎم ﺑﺮد.
}ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﺮ دو ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ{ .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ ﺗﻨﮓ و اھﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽھﺎ
آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪای روﺷﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺷﺎﻣﻞ و
دﻗﯿﻖ از ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ!
ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺤﺚھﺎ و ﻣﻨﺎﻇﺮهھﺎی ﻋﻘﯿﺪهای را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی اﺧﺒﺎری ﻓﻀﺎ را ﺑﺎ رواﯾﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﺑﺮآﻟﻮد ﻧﻤﻮده ،ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻟﻐﻮی
و ادﺑﯽ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم آﻧﭽﻨﺎن ﻏﺮق ﺑﺤﺚ در زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺎن و ﻣﻌﺠﺰهھﺎی
ادﺑﯽ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم و ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺮاد آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ و ﮐﻠﻤﺎت داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻓﻘﮫﯽ
ﺟﺰﺋﯿﺎت و اﺧﺘﻼفھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻞ و ﻏﻨﭽﻪ
ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ وﻟﯽ دﯾﺪﮔﺎن از دﯾﺪن ﺑﺎغ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺐ روﺣﺎﻧﯽ و ﺗﺰﮐﯿﻪ و ﭘﺎﮐﯽ ﻧﻔﺲ و
زﯾﺒﺎﻧﻤﺎﺋﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺟﺬﺑﺎت ﻓﺮو رﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺑﺘﺪاﺋﯽ آن ﺑﮑﻠﯽ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺎﭘﯿﺪا ﻣﺎﻧﺪه ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻘﺪس ﻣﺂﺑﯽ دﯾﻨﯽ و
رھﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ روﻧﻤﺎ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﺷﻤﻮﻟﯽ و ﺟﺎﻣﻊ ھﻤﻪ اﯾﻦ
ﺟﻮاﻧﺐ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در اﻧﺒﻮه اﯾﻦ ﺗﻨﻮع و رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ و ﺷﻠﻮﻏﯽ
ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪ و ﺧﺎل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﮐﻮز
دارد .ﮔﻮﯾﺎ ﻋﻤﻼ در ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﺖ
زﻧﺪﮔﯽ را واﺿﺢ و روﺷﻦ ﮐﻨﺪ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﮫﻢ
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آﻣﯿﺨﺘﻪ و درھﻢ و ﺑﺮھﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن آنھﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
اﻧﺴﺎن زرﮔﺮ و ﻃﻼ ﺳﺎزی ﻣﺎھﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻔﯿﮫﻢ اﻟﻘﺮآن ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻋﺎﻟﻤﺎن
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ اﺳﺎﺳﯽ دوم در ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ »ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن« اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ؛ ﻗﺮآن ﭘﺎک ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ،ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﻟﮫﺎﻣﯽ ،ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﯾﺎ
ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ اﺳﺎﺳﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﺪاﯾﺘﯽ
اﺳﺖ ﺟﺎوﯾﺪان ،از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮی رﺳﺎﻟﺖ و دﻋﻮﺗﯽ وﯾﮋه ﻣﺮدم را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺟﺪ و ﺟﮫﺪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﻋﻮت و ﺟﻨﺒﺶ و ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ..ﻗﺮآن ﭘﺮﭼﻤﺪار ﭘﯿﺎﻣﯽ و رھﺒﺮ
و داﻋﯽ ﯾﮏ دﻋﻮت و ﺟﻨﺒﺶ و ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،و
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻣﺖ و ﻣﻠﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ھﺪف و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای وﯾﮋه ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورد .ﺑﺮای اﯾﻦ دﻋﻮت و اﯾﻦ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ و
ﺣﺮﮐﺖ ﺟﮫﺖﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﺪف و آرﻣﺎن ،اﺻﻮل و ﻣﻘﺮرات ،دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ و
ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺸﻪ و ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻧﺴﺎنھﺎی در ﺣﺎل ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯽھﺎ و ﺻﻔﺎت ،ﺣﺮﮐﺖ و ﻧﯿﺮو ،ﺟﺬﺑﺎت و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ،و در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و در
ﻧﮫﺎﯾﺖ در ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن ﮐﺸﻤﮑﺶ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد...
ﮐﺸﻤﮑﺶ در ﻣﯿﺎن ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ و
ﺣﻖ ﺟﺎری ﮔﺮدد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺳﻼح ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﮫﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺼﻮر و دﯾﺪﮔﺎھﯽ وﯾﮋه از ﮐﺎﺋﻨﺎت و اﻧﺴﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه و ﺗﺼﻮر ﺣﯿﺎت را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪای ﺧﺎص اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای دراز ﻣﺪت از ﺟﮫﺪ و ﺗﻼش و دﻋﻮت و ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻣﻨﺎﻇﺮه را در ﭘﯿﺶ
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ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺘﺎب دﻋﻮت اﺳﺖ ﺷﺎه ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽھﺎ را از ﺳﺮ راه درک و ﻓﮫﻢ ﻗﺮآن ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از
آن؛ اﺳﻠﻮب و ﺷﯿﻮه ﻗﺮآن ،راه و رﺳﻢ اﺳﺘﺪﻻل آن ،ﻧﻈﻢ آن ،ادب آن ،اﺧﺘﻼف
و ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آن ،ﺗﮑﺮار ﻣﻌﺎﻧﯽ و اﻓﮑﺎر در آن ،آﻣﻮزهھﺎی اﺧﻼﻗﯽ آن،
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ،ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرزھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ،ﺧﻼﺻﻪ ھﻤﻪ
ﺳﺨﻨﺎن آن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ و درک ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ،و در ﮐﺎرزار زﻧﺪﮔﯽ ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز
راه ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش دارد ﻗﺮآن را از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻔﮫﻤﺪ ،و ﺳﻌﯽ دارد در
روﺷﻨﺎﯾﯽ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ،
آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﺮای او آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﯾﺎﺗﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و او اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم زﻧﺪﮔﯽ او را
رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﭘﺪری دﻟﺴﻮز اﻧﮕﺶ دﺳﺘﺶ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ او را ﺑﻪ
ﺟﻠﻮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﻗﺒﺎل ھﻮﯾﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺆﻣﻦ را از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن
داﺷﺘﻪ:
 ....در ﻇﺎھﺮ ﻗﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اوﺳﺖ
ﺧﻮد ﻗﺮآن!
ﻋﻼﻣﻪ اﻗﺒﺎل در ﺟﺎﯾﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﻗﺮآن را ﭼﻨﺎن ﺑﺨﻮان ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮآن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﮫﯽ ،ﻣﻨﺒﻊ
دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻣﺴﯿﺮ رود ﺧﺮوﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻌﺎدت و ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ ﺳﻮق
ﻣﯽدھﺪ.
ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﻧﮕﺎهھﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮآن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ
ﻧﯿﺰ ﺣﺮف ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﮐﺘﺸﺎف ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻮدودی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﯾﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮان در ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی
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ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﭽﻪ در ﺗﻔﯿﮫﻢ اﻟﻘﺮآن ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺮآن اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،و در ھﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺎﺳﯽ و
اﺻﻮﻟﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮﻋﯽ و ﺟﺰﺋﯽ از ﻧﮕﺎهھﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و
ھﺪف ﻗﺮآن از آﻣﺪﻧﺶ ﭘﺮدهای ﻧﻤﯽﮔﺬارد ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ ﭘﺮدهھﺎ و ﺳﺪھﺎ را از ﺳﺮ
راه ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،ﺗﺎ ﺟﺎن و دل و روح و روان ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ھﺪف و آرﻣﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﺄن ﻧﺰول آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد
را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﺗﻼش
ﻧﻤﻮده ﺟﻠﻮی ﺧﻮاﻧﻨﺪهاش ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ و ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ آن
زﻣﺎن؛ در زﻣﺎن ﻧﺰول ﺳﻮرهای ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ آﯾﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﻮره ،ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده
را زﻧﺪه ﮐﻨﺪ ،و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮔﻮﯾﺎ و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ از آن را ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ او ﻗﺮار دھﺪ،
ﺗﺎ او ﺑﺨﻮﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﯽ در آن ﺑﺮھﻪ از
زﻣﺎن ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ داﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮده ،ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
وﺳﺎﺋﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ،و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﺮده .اﯾﻦ
اوﺿﺎع و ﺷﺎﺧﺼﻪھﺎی زﻧﺪه ﻗﺮآﻧﯽ ﭼﻪ راھﻨﻤﺎﺋﯽھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﺑﺮھﻪ از زﻣﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺮای زﻣﺎن ﻣﺎ از ﭼﻪ اھﻤﯿﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮآﻧﯽ را ﺷﺮ ح و ﺑﺴﻂ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺎت آن ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺎرﯾﺦ دﻋﻮت و رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل
اﮐﺮم  ،Ìو ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻗﯿﺎدت و رھﺒﺮی و اﻣﺎﻣﺖ آن
ﺣﻀﺮت ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺷﺎھﮑﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺨﺮ ﺑﺮای
ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
دو وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻓﮫﻢ ودرک ﻗﺮآن در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ آن رﻓﺖ ،ھﺮ دو
ﺑﻪ اﺳﻠﻮب و روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﭘﺮﺷﻮر و ﺗﺎب در ﺗﻔﮫﯿﻢ
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اﻟﻘﺮآن ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ .و ﺑﺪون ﺷﮏ اﺟﺘﻤﺎع اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ در ﯾﮏ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ و زﯾﺒﺎ ،ﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .از اﯾﻨﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮫﯿﻢ
اﻟﻘﺮآن ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﺳﺖ ﺗﺎﺑﺎن در ﮐﮫﮑﺸﺎن ادﺑﯿﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺎ رواﯾﺎت و
اﺧﺒﺎر ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎﻧﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی دارد ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﯿﻦ و ﺣﺎﻓﻆ
آنھﺎﺳﺖ ،و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺑﯿﻦ آنھﺎ رﻧﮓ و روی وﯾﮋه ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ داراﺳﺖ.
ﮔﻮﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ھﻤﻪ اﺳﺖ و از ھﻤﻪ ﺟﺪا!...
اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎی آن
ھﺴﺘﻨﺪ .اھﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻔﺴﯿﺮ داراﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ
در ﺟﺎی ﺧﻮد ،از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ اﺻﻠﯽ و ﻣﮑﺎﻧﺖ وﯾﮋه آن در روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن
آﻧﭽﻪ ﻓﮫﻢ و درک و ﮐﻨﮑﺎوش آن در ﻗﺮآن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،و واﺿﺢ ﮐﺮدن
ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آنھﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد
راﺑﻄﻪای اﺳﺘﻮار ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺗﻔﺴﯿﺮ راه و روش »ﻓﮫﻢ ﻗﺮآن«
را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوردﮔﺎر
و ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﮐﻼم آﺳﻤﺎﻧﯽ در دل ﻣﺆﻟﻒ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را »ﺗﻔﮫﯿﻢ
اﻟﻘﺮآن« ﺑﻨﺎﻣﺪ .و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ »ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن« ﺧﻮاﻧﻨﺪه
را از ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻣﮫﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ارج در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎز
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ و ﺳﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺣﺖ در ﻓﻀﺎی
ﺑﯽﮐﺮان آنھﺎ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد.
در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺮآن ﺑﺼﯿﺮت و روﺷﻨﺎﺋﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺲ از
آن او ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﮫﯿﻢ از ﺗﻤﺎم ادﺑﯿﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد ،و از ذﺧﯿﺮه و ﻣﯿﺮاث ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
اﺳﺘﻔﺎدهھﺎ را ﺑﺒﺮد.
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وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﭼﻮن ﺷﺎخ و ﺑﺮگ و ﮔﻞ از رﯾﺸﻪ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (1راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه  -ﻗﺎرئ  -ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
اﺳﺘﻮار و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺒﺎﭼﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭘﺎورﻗﯽھﺎ ،اﺑﺰارھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﻣﺒﺎﺷﺮ و ﭘﺎﯾﺪار .دﯾﺒﺎﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻮرھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ را ﺟﻠﻮی روی ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ .ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .در ﭘﺎورﻗﯽھﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم آﯾﻪ ،ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮی از ﻗﺮآن ﮐﻪ روﺷﻨﮕﺮیھﺎ و راھﻨﻤﺎﺋﯽھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﺪه ،ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ آﻣﻮزهھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﺗﻤﺪﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﻣﺎ،
ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﮫﻢ دﻋﻮت و ارﺷﺎد ،و زدودن ﺷﮏ و
ﺷﺒﻪھﺎ و ﮔﺮد و ﺧﺎکھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎورﻗﯽھﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ وﻟﯽ ﺟﺎﻣﻊ و در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهاﻧﺪ ،و در ھﺮ ﺟﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰی و
ﻣﺤﻮری ﻗﺮآن را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ رواﯾﺎت و اﺧﺒﺎر در ﺗﻔﮫﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .از ﺣﮑﺎﯾﺎت و
ﻗﺼﻪھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ھﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺤﺚھﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ در روزﮔﺎران
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ،و اﮐﻨﻮن در زﯾﺮ ﺧﺎک زﻣﺎن دﻓﻦ ﮔﺸﺘﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺤﺚھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودﻧﺪ .ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﺪور از
ﺗﻌﺼﺐھﺎی ﮔﺮوھﯽ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺮآن ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺑﺎزﺗﺎب ھﻤﺎن
وﯾﮋﮔﯽھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ آن رﻓﺖ.
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در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ھﯿﭻ اﺛﺮی از ﺑﺤﺚھﺎی ﺗﻘﻠﯿﺪی اﺻﻮل ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ .ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺄن ﻧﺰول ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،آﻧﮫﻢ ﺑﻪ اﺳﻠﻮب و ﺷﯿﻮهای ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﻧﻪ
اﺛﺮی از ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ،ﻧﻪ از ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ،و ﻧﻪ از ﺑﺤﺚھﺎی ﺗﻘﻠﯿﺪی و
ﺗﮑﺮاری اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن ،و ﻧﻪ از ﻣﺜﺎلھﺎ و ﻓﺮعھﺎ و ﻗﺼﻪھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ را در ﺗﻔﮫﯿﻢ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪه ﺑﺮ ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻈﺮ و دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭼﯿﺮه ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ؛ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮآن ،ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰی آن و ﻣﻘﺼﺪ و ھﺪف و آرﻣﺎن آن
واﺿﺢ و روﺷﻦ ﮔﺮدد ،دﻋﻮت و ﺗﺼﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ آن ﺑﺮ دل و دﯾﺪﮔﺎن ﭼﯿﺮه
و ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد ،و ﻗﺎری ﺑﺎ آن »ﺳﻠﻮک ﻗﺮآﻧﯽ« آﺷﻨﺎ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﻗﺮآن
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻮﯾﻦ آﻣﺎده ﺳﺎزد .ﺑﮫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﺑﺠﺎی درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺤﺚھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺗﻮﺟﻪاش را ﺑﺮ
روﺷﻦ ﮐﺮدن اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺤﻮری ﻗﺮآن ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ ،ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه
اﺳﺎﺳﯽ اﺻﻼح ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ:
ﺟﺎن ﭼﻮ دﯾﮕﺮ ﺷﻮد ﺟﮫﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﻮد...
 (2ﻧﻈﻢ ﻗﺮآن
وﯾﮋﮔﯽ دوم ﺗﻔﮫﯿﻢ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺼﻮر ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ از ﻧﻈﻢ ﻗﺮآن .ﻧﻈﻢ
ﻗﺮآن ھﻤﻮاره در درس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ اھﻤﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
ﻣﻔﺴﺮان ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺧﺎدﻣﺎن ﻗﺮآن
ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ آﯾﻪھﺎی ﮐﻼم اﻟﻠﻪ ﻣﺠﯿﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ از اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ھﺮ ﺳﻮره را ﯾﮏ ﮐﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده
ﺑﺮای آن ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮاﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و آﯾﺎت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺘﻮن
راﺑﻄﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻮره را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﮋواک ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ در ﺗﻔﮫﯿﻢ
اﻟﻘﺮآن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺗﺼﻮر ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮآن ﻗﺮار
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ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ؛ راﺑﻄﻪ ھﺮ آﯾﻪ و ھﺮ ﺳﻮره ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮآن ،و ﻣﻔﺎھﯿﻢ
ﻣﺤﻮری و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ و آرﻣﺎﻧﮫﺎی آن ﭼﯿﺴﺖ .اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﮐﻪ؛ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب در ھﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺎر ﻣﻮﯾﯽ از ﻣﻮﺿﻮع و آرﻣﺎن و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰی
ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﺑﺘﺪای ﻗﺮآن ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎی آن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮم اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺤﻮری آن ،ﭼﻨﺎن ﺑﮫﻢ دوﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
داﻧﻪھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻟﻌﻞ و ﺟﻮاھﺮ و زﻣﺮد ﯾﮏ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ
ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﯾﻨﺪ...
»ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺎن آن در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﻧﺴﺠﺎم و ﺑﺮاﺑﺮی دور ﻣﺤﻮر  -دﻋﻮت -
ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ«) .ج/اول ،ص(۲۰/
اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻔﮫﯿﻢ ،و ﺧﺪﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺲ ﺑﺰرگ
و ﺷﺎﯾﺎن در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ »ﻧﻈﻢ ﻗﺮآن« .ﺳﯿﺪ ﻣﻮدودی ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻔﮫﯿﻢ
اﻟﻘﺮآن از ﮔﻮﺷﻪای ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﻈﻢ ﻗﺮآن ﭘﺮده ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
او ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ھﺮ ﺳﻮره و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و آﯾﺎت آن ،را ﺑﺎ ھﺪف و ﻣﺮام
و دﻋﻮت ﻗﺮآن ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن راﺑﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪور از ﺗﺪﺧﻞ
ﺗﺄوﯾﻼت و ﭘﺮﺗﻮھﺎی آن ﺧﻮد ﺑﺨﻮد از ﻗﺮآن ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و اﯾﻦ ﯾﮏ اﺑﺘﮑﺎر ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ از ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﮕﺎهھﺎ را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻈﺮ واﻗﻌﯽ و درﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﻗﺮآن و اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ را در ھﺮ ﺳﻮره ،و در ﻣﻘﺎم آن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .دﯾﺒﺎﭼﻪھﺎی ﺳﻮرهھﺎ در
ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن در اﯾﻦ ﻣﻮرد راھﮕﺸﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،و ﭘﺎورﻗﯽھﺎ ﻧﯿﺰ ھﺮ
ﮔﻮﺷﻪای از اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
 (3ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮآن
ﻣﻮرد ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺗﻔﮫﯿﻢ
اﻟﻘﺮآن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ .
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اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﻠﻮب ﺗﺮﺟﻤﻪ روان را
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ وﯾﮋﮔﯽ آن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ از ﻣﺮز
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪھﺎی روان ﯾﺎ ﻣﺤﺎورهای ﻧﯿﺰ ﻓﺮق
دارد .ﺗﺮﺟﻤﻪھﺎی ﻣﺤﺎورهای ھﺮ آﯾﻪ را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﻮر ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻌﻨﺎ در ﻣﯿﺎن آﯾﺎت ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺗﻔﮫﯿﻢ اوﻟﯿﻦ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ و
روان و ﺑﮫﻢ دوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﺧﻮاﻧﻨﺪه آن ﺗﺄﺛﯿﺮی
ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ ھﺪف ﻗﺮآن اﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﺼﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﯿﮫﻢ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺎﯾﺸﯽ ﻗﺮآن را
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺠﺎی
آورده ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﮫﻢ ﻗﺮآن ﺑﻮﺟﻮد آورده ،و راھﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ
روی آﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻮدودی در اﺛﻨﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن از ﺷﯿﻮه
ﮔﻮﯾﺎﯾﺸﯽ ﯾﺎ ﺧﻄﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﻠﻮب ﻧﻮﺷﺘﺎری ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﺮی ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی
ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺳﺨﻦ ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ از ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﻨﺪی در ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺰرگ و ﯾﮏ اﻗﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻓﮫﻢ و درک ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺮآﻧﯽ آﺳﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .وﻇﯿﻔﻪای را ﮐﻪ
ﻣﮑﺚ ﯾﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﻮﺗﺎه ،ﻧﻔﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺒﺮه ﺻﺪا و ﻟﮫﺠﻪ ﮔﻔﺘﺎر در ﺳﺨﻦ
ﮔﻮﯾﺎﯾﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،در ﺷﯿﻮه ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﭘﺮاﻧﺘﺰھﺎی ﺑﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﻨﺪی ادا ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﻔﮫﯿﻢ
اﻟﻘﺮآن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻔﮫﯿﻢ در ھﯿﭻ زﺑﺎﻧﯽ در ﺟﮫﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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از اﯾﻨﺮو ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ را از اوﻟﯿﻦ اﺑﺘﮑﺎرات ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد ،ﮐﻪ
در آن ﮐﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از ھﻤﻪ رﺑﻮده اﺳﺖ.
 (4دﯾﺒﺎﭼﻪ ﺳﻮرهھﺎ
دﯾﺒﺎﭼﻪھﺎی ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ از اﺑﺘﮑﺎرات ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎن ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﺮ ﺳﻮره ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﻔﺎھﯿﻢ
رﺋﯿﺴﯽ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ و اﻧﺴﺠﺎم آن ﻣﻌﺎﻧﯽ رﺋﯿﺴﯽ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻮره ﺑﺎ آرﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺻﻠﯽ و ﻣﺤﻮری آن و
دﻋﻮت و ﭘﯿﺎم آن ﺑﯿﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم درﺑﺎره اﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﺑﺤﺚھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﺑﮫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،و ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻟﻄﯿﻒ و زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻠﻮﺑﯽ ﺷﯿﻮا
ﺑﯿﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﮐﺴﯽ را ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮاھﯽھﺎی روﺷﻦ و دﻻﯾﻞ ﮔﻮﯾﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﯾﺒﺎﭼﻪھﺎی
ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺮآن را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و زﻧﺠﯿﺮوار ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ارزﻧﺪه را در ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن ﺑﺠﺎی آورده ﺑﺎﺷﺪ.
 (5اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫﯽ اﺳﺖ .ﺗﻼش ﺷﺪه
ﺗﺎ ھﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ از آﯾﺘﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد .و در ﮐﻨﺎر
آن ﺑﻪ ھﻤﻪ آﯾﺎت و ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺣﮑﺎم ﺑﮕﻮﻧﻪای رﺑﻂ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺳﻠﺴﻠﻪ از اﺣﮑﺎم در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﺷﺎره ﮔﺮدد.
ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻗﺮآن را از زﺑﺎن ﺧﻮد ﻗﺮآن ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮐﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ھﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع
آﻣﻮزهھﺎی ﻗﺮآن ﭘﺎک و ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ آن دﺳﺘﻮرات و اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎم
ﻗﺮآﻧﯽ روﺷﻦ و واﺿﺢ ﮔﺮدﻧﺪ ،و در ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه آنھﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد.
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ﺳﭙﺲ ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﺗﻼش ﻧﻤﻮده ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم  ،Ìﯾﺎ
ﺷﺎﮔﺮدان آن ﻣﻘﺎم واﻻ Ôﮐﻪ درﺑﺎره آﯾﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﯽ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه را ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺷﺎﮔﺮدان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم  ،Ìﯾﺎ در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎی
ﭘﺲ از آنھﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی در ﻓﮫﻢ آﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ ﺑﻮده آن را واﺿﺢ ﻧﻤﻮده
ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﯾﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﺑﺮداﺷﺖھﺎ ﺷﺪه اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر
ﮐﻠﯽ در ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آراء ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ
را ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺬاھﺐ ﻓﻘﮫﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن در ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺬاھﺐ ﻓﻘﮫﯽ
ﺗﻼش ﻣﻔﯿﺪی ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﮋوھﺸﮕﺮان و اھﻞ ﻋﻠﻢ در آﯾﻨﺪه
ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ و ارﺟﻤﻨﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
راھﮑﺎرھﺎی ﺗﻌﺎون و ﮔﺴﺘﺮش را در ﺑﯿﻦ اﻣﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
 (6ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ادﯾﺎن

ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ درﺑﺎره ﯾﮫﻮدﯾﺎن × ﮐﻠﯿﻤﯽھﺎ  -و ﻣﺴﯿﺤﯽھﺎ
و ﻗﺮآن ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶھﺎ رﻧﮓ و ﺑﻮی ﻣﻨﺎﻇﺮه را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ
در آن از ﯾﮏ ﺳﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻏﺮﺑﯽ درﺑﺎره ﻗﺮآن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﺟﻮابھﺎی ﻣﻔﺼﻞ و ﺷﺎﻓﯽ داده ﺷﻮد ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﺳﻠﻮب ﻗﺮآن
و ﺷﯿﻮه اﻧﺠﯿﻞ و ﺗﻮرات ﻣﻮﺟﻮد را واﺿﺢ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ وﺣﯽ ﺧﺎﻟﺺ و
وﺣﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺟﻠﻮی دﯾﺪﮔﺎن ھﻤﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدد.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻮدودی ﻗﺮآن را اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار داده ،ﺷﯿﻮه و
روش ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع زﯾﺮ ﺑﺤﺚ را زﯾﺮ ذره ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ ،و ﻓﺮق ﺑﯿﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪھﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺑﺎﯾﺒﻞ  -اﻧﺠﯿﻞ و
ﺗﻮرات  ،-و ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻨﺎد
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ﻣﯽورزد .ﺑﮫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت او ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ﺟﻨﺒﺸﮫﺎ را ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،و اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎ
و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻼش داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهھﺎی ﻏﻠﻄﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ و
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،را ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺗﻔﺴﯿﺮ او ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﯽﺷﻤﺎری از زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺣﯿﻮان ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﺘﺎره
ﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺷﯿﻤﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،و ﻋﻤﺮان و ﺑﺎزﺳﺎزی ،و روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ،و ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺗﻘﺎﺑﻞ ادﯾﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .او از ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺎدﯾﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ در ھﻤﻪ ﻣﻮارد ﻗﺮآن را ﺑﻌﻨﻮان داور و ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ .و اﯾﻦ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ ھﺮﮔﺰ و در ھﯿﭻ ﻣﻮردی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ او را از
ﻣﺴﯿﺮش دور ﯾﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن از اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ روش
اﺟﺘﮫﺎدی ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﮋوھﺶھﺎ و ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑﯿﻦ ادﯾﺎن و ﻧﻈﺮﯾﺎت و
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺪان اﺑﺘﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ او را ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺮار داده ﮐﻪ
ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﺴﺎﺋﻞ روز و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری
ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺑﺮاق زﻣﺎﻧﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﯿﺎﻻت ﻣﻄﺮح روزﮔﺎر ﺑﺮ او
ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه و روش او ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﺑﻪ رﻧﮓ درﯾﺎ ،ﺳﺎﺣﻞ آﺷﻨﺎ ﮔﺸﺘﻪ ...ﺑﺮ ﻟﺐ ﺳﺎﺣﻞ داﻣﻨﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ
 (7ﻧﻮﮔﺮاﺋﯽ
از آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺗﻔﮫﯿﻢ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ...و آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﻧﻮﮔﺮاﺋﯽ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و اﺳﺘﺤﮑﺎم
رواﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﻪ وﺳﻂ ﺑﯿﻦ ﻗﺪاﻣﺖ و ﮔﮫﻨﻪﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺠﺪد و
ﻧﻮﮔﺮاﺋﯽ ﻗﺮار دارد.
او در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻘﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻠﯽ دﯾﻦ ﺧﺪا را در
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ﭼﮫﺎرﭼﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و ﻣﺴﺠﺪ و ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺷﻮرﯾﺪ ،و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻇﺎھﺮی اﺳﻼم ﺗﻼش داﺷﺖ ھﻤﻪ
اﺳﺎﻟﯿﺐ و روشھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ روز را ﺑﻪ زور ﺷﺎﻣﻞ دﯾﻦ
ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﺑﭽﻪھﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﻧﯿﺎزھﺎی زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ او
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ﺳﻮء ﻓﮫﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ  -اﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ  -آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر آﺳﻤﺎن و
زﻣﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎھﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن آورده ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﯽ آن را
ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﯿﻢ! ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻮدودی آن ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻋﻘﻞھﺎی
ﺑﯿﻤﺎرﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺗﻼش
داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﺮآن را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ھﺴﺖ ﺑﯿﺎن دارد .او ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﻮر و
ﺷﻮق و اﺣﺴﺎس را در اﻓﺮاد ﺑﯿﺪار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ؛ ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ،رﻧﮓ و ﺑﻮی ﻗﺮآﻧﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺳﯿﻤﺎی روﺷﻦ ﺗﺠﺪدﮔﺮاﺋﯽ و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن
ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم  Ìآﻏﺎز ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﭘﺎک ﺳﺮﺷﺘﺎن اﻣﺖ
آن را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،و ﺗﻔﮫﯿﻢ ﺗﻼش داﺷﺘﻪ در ﻣﺴﯿﺮ آن ﮔﺎم ﻧﮫﺎده،
آن را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ واﺿﺤﺘﺮ و روﺷﻨﺘﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ دارد.
 (8ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻧﻮﯾﻦ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻧﻮﯾﻨﯽ را
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﺮ دوره از زﻣﺎن را ﻗﻀﺎﯾﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻣﺎنھﺎی دﯾﮕﺮ
ﻓﺮق دارد .ھﺮ ﺑﺮھﻪای از زﻣﺎن ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮدش را داراﺳﺖ .و ﻋﻠﻮم و
داﻧﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رواج ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﻘﻞھﺎ ﭼﯿﺮه
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻨﺪ.
ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاب دادن و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﺣﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
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روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﺳﺨﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺪرﺳﻪ »ﺳﺮ ﺳﯿﺪ
اﺣﻤﺪ ﺧﺎن«)  (١ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﺪ ،در ﻧﺰد ﻣﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺒﻮل داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﮑﺮی ﻏﺮب ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ ﺑﻮد را ھﺪف ﻗﺮار ﻧﻤﯽداد.
اﮔﺮ در زﻣﺎن ھﺠﻮم ﻓﮑﺮی ﯾﻮﻧﺎن ،و ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮدن اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و
اﻋﺘﺰاﻟﯽ ،ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺟﺪﯾﺪی اﺣﺴﺎس ﺷﺪه
ﺑﻮد ،اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻏﺮب ﺑﺮ ھﻤﻪ ﺟﺎ ﭼﯿﺮه ﺷﺪه ،ﻓﺮھﻨﮓ آن
ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎی ﻣﺎ را ﺑﺸﺪت ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻼﻣﻪ ﺷﺒﻠﯽ ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺑﻮاﻟﮑﻼم آزاد در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﮐﻮﺷﺶھﺎی
ارزﻧﺪهای ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻼشھﺎی آنھﺎ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺮﻓﺖ .ﻋﻼﻣﻪ اﻗﺒﺎل ﻧﯿﺰ ﺗﻼشھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ و ﭘﺮﺑﺎری اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺧﻂ
ﻣﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻧﻮﯾﻦ را ﺗﻨﮫﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻣﻮدودی ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.
از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﺗﻨﻘﯿﺤﺎت ،ﺣﺠﺎب ،رﺑﺎ ،اﺳﻼم و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ ،ﺗﻔﮫﯿﻤﺎت،
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻨﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه و ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎی
 -١ﺳﺮ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن )۱۸۹۸ – ۱۸۱۷م( ﻣﺆﺳﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﯿﮑﺮه ھﻨﺪ ،و از ﺷﺎﺧﺼﺘﺮﯾﻦ
ﻧﺎمھﺎی اﺻﻼحﮔﺮای ﻗﺮن ﻧﻮزده ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ .در ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد ﺗﻼش داﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺒﮫﺎت ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻮاب دھﺪ .او ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی اﯾﻦ
دوره از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻏﺮب ﻣﻨﺒﮫﺮ ﺷﺪه دﭼﺎر اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻤﺘﺮﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد .در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﺮآﻧﭽﻪ از اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﺎرﯾﮏ
ﻏﺮب ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺄوﯾﻞ  -و ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ  -ﮐﻨﺪ! او
ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺣﯽ اﻟﮫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  Ìﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ و
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ از ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ! و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮدن آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺟﻦ« را ﻃﻮری
ﮐﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﻦ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ! )م(
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ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻮدودی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺎھﮑﺎر اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در آن اﯾﻦ
ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن« اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﮫﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در آﯾﻨﺪه
ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدر ﻋﻤﺪه آن ﺑﺸﻤﺎر ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ
ﮐﻼم ﺟﺪﯾﺪ را در ﯾﮏ ﺟﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر آﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
آن را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻼﺷﯽ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
ﺣﺮفھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی ﻋﻠﻢ ﮐﻼم »ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن« ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ:
اﻟﻒ( دﻟﯿﻞ از ﻣﺠﻤﻮع آﻣﻮزهھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺑﺮﯾﺪن ﯾﮏ ﯾﮏ
آﯾﺖھﺎی ﻗﺮآن و ﺟﺪا ﮐﺮدن آنھﺎ از ﻣﺘﻦ و ﺳﯿﺎﻗﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و
ﻣﻔﮫﻮم واﻗﻌﯽ ﯾﮏ آﯾﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ آﯾﺎت دﯾﮕﺮی از ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺑﺪان
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻣﺒﺤﺜﯽ را ﺗﻨﮫﺎ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪرﺳﺘﯽ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮای آن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده را در ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ} .ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت اﯾﻦ ﻋﻠﻢ
ﮐﻼم راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻤﻮﻟﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮآن را اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ
را ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﮐﺞ ﻓﮫﻤﯽھﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و
ﺗﻌﺒﯿﺮھﺎی ﺑﯽرﺑﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه راﺋﺞ ﺷﺪه ،در وھﻠﻪ اول ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮐﯿﺎن ﻗﺮآن ،و ﺗﺼﻮر ﺷﻤﻮﻟﯽ از آﻣﻮزهھﺎ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت آن ،و
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﻋﻤﻠﯽ آن )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم  (Ìﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرهھﺎﯾﯽ از
آن ﮐﻪ از ﻣﺘﻦ و ﺳﯿﺎق ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪاﻧﺪ{.
ب( در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﮫﺎرﺟﻮب اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺟﮫﺎﻟﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ ،وﺣﺸﺖ از اﻓﮑﺎر
و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻨﺎﻗﺾ و دوﮔﺎﻧﮕﯽ ،و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ
آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ و در روز روﺷﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان
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ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ آﻣﻮزهھﺎ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼم ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻋﺎم ﻓﮫﻢ ﺑﯿﺎن
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﮫﺎﻟﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ درﺑﺎره دﯾﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد .ﺑﻪ اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎد اﻓﮑﺎر و
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺟﮫﺎن ﻏﺮب ،و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎ و ﺟﻨﺒﺶھﺎی آن ﺑﺸﺪت ﺣﻤﻠﻪ
ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ روﺷﻦ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از آن درﺳﺖ
اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﯿﺮ و ﺳﻌﺎدت ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد و
وﯾﺮاﻧﯽ .اﯾﻦ ھﺠﻮم ﻣﻮاﻗﻒ اﺧﻼﻗﯽ ﻏﺮب )اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ
ﻣﻠﺖھﺎ( ،و ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ،و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺟﻨﺒﺶھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﯿﺮ رس ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت
ﻃﻠﺴﻢ و ﺟﺎدوی وﺣﺸﺖ درھﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ﺧﻮد ﮐﻤﺘﺮﺑﯿﻨﯽ و اﺣﺴﺎس ﺑﻪ
ﺧﻮاری ،از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ دور ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﭙﺲ ﺗﻨﺎﻗﺾ و دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺗﺎ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﺳﺎﯾﻪ اﺳﻼم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻧﻈﺎمھﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از آنھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ھﯿﭻ ﻧﻘﺎﺑﯽ از
ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﮐﺞ ﻓﮫﻤﯽ ﺑﺮ ﭼﮫﺮهاش ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﺠﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎداﻧﯽ و ﺣﻘﺎرت و ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯿﺸﺎن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻼ
ﺷﻮد ،و ﺑﺎ رﻧﮓ و روی واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻧﺰد ھﻤﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ) .اﯾﻦ ﻧﻘﺪ و
ﺑﺮرﺳﯽھﺎ و ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﻋﻠﻤﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺿﻌﻒھﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
اﺧﻼﻗﯽای ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﺑﺮدﮔﯽ و رﮐﻮد در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه
ﺑﻮد را ﺟﻠﻮی دﯾﺪﮔﺎن ھﻤﻪ ﻗﺮار داد ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و اﺳﺎس ﻓﺘﻨﻪ
و ﻓﺴﺎدھﺎی دور ﺟﺪﯾﺪ  -ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎده ﭘﺮﺳﺘﯽ اروﭘﺎ و ﺟﻨﺒﺶھﺎ و ﺣﺮﮐﺖھﺎی
آن  -را در ﺗﯿﺮ رس ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ھﺪف ﺑﺨﻮرد ،و ﻓﺴﺎد از
رﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪه ﺷﻮد ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ ﭘﮋواکھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
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ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد درﮔﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ(.
ت( ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻢ ﺑﻄﻮر ﻓﻄﺮی در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم از
اھﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﺻﻞ ادﻋﺎی اروﭘﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وﺣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﻋﻘﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف آن اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻔﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در روﺷﻨﯽ وﺣﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ
دﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن و درک ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .و ﻧﻮر و
روﺷﻨﺎﯾﯽ وﺣﯽ ھﻤﺎن ﻗﺮآن ﭘﺎک اﺳﺖ) .در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻼش ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ وﺣﯽ ،ﻋﻘﻞ ،و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﻣﻮرد روﺷﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه از ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎدهاﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺪان اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺮز و ﺣﺪ دﻗﯿﻖ آنھﺎ ﭼﯿﺴﺖ(.
ث( ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ در روش اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻧﻪ ﻋﻘﻞ را ﺑﮑﻠﯽ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﮕﺎم ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ را ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ ،و
ﺗﻼش دارد ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ
ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد ﻗﺮآن اﺳﺖ.
رﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﺗﻔﺎق دروﻧﯽ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم از اھﻤﯿﺖ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﺷﻌﻮر و اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻔﺲ
اﻷﻣﺮی و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ و
دادهھﺎ ﯾﮏ روش ﺧﺎص ﺑﺮای ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻨﮫﺎ
ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻋﻘﻞ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر ﻋﻘﻞ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ،از وﺟﻮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ او ،از
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ﺷﻮق و ﺷﻮر و اﺣﺴﺎﺳﺎت او ،و از ﺗﻮان ﻣﻮازﻧﻪ و ﺗﻘﺎﺑﻞ او ﯾﺎری ﻣﯽﮔﯿﺮد ،از
اﯾﻨﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺮدد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺗﻨﮫﺎ
او را ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮑﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ .در آن ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻌﻠﻮم و
ﺻﻐﺮی و ﮐﺒﺮای دﻟﯿﻞ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ آ ﮔﺎھﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺒﺎب ﺗﻔﮑﺮ در
ﺣﻘﺎﯾﻖ و درک ﻣﻌﺮﻓﺖ درﺳﺖ آن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻧﻮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
اﺳﺘﺪﻻل را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ج( ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﯿﻮهھﺎی اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻗﺮآن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺑﺎ
اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ وﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺪان اﯾﻤﺎن دارد و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺖ
ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل؛ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻗﻮم ﺣﻀﺮت اﺑﺮاھﯿﻢ÷ را ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﺪا و ﻣﻌﺒﻮد و ﺣﺎﺟﺖ روای ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺖھﺎی دروﻏﯿﻦ
ﺷﻤﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!(.
ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻏﺮب از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه و روش ﺑﺼﻮرت
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ از
اﯾﻦ روش را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﯽ.
ح( در ﻋﻠﻢ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﮐﺮده ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻤﺖ از
اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ،و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ آنھﺎ ﺑﺎ ﻗﻀﺎﯾﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی اﺟﺮاﺋﯽ روز
اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از ﯾﮏ ﻃﺮف اﻋﺘﻤﺎد و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و
آﻣﻮزهھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ را رﺷﺪ ﻣﯽدھﺪ ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻗﺎﻃﻊ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﮐﻼم اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت آن ﺑﺮ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و آﻣﻮزهھﺎی ﻗﺮآن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮی ﻧﻤﯽﮔﺬارد ،و او در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﻣﯿﻼدی ھﻤﺎن ﺗﺎزﮔﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﺷﯿﻮاﯾﯽ و اھﻤﯿﺘﯽ را داراﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن
ھﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی در ﺑﯿﻦ اھﻞ ﻣﮑﻪ در ﺻﺤﺮای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
خ( ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﯿﻮهھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺘﺪﻻل در ﻗﺮآن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
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اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺐ و اﺳﺘﻘﺮار ﻓﮫﻢ ،در ھﺮ ﻗﺪم ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﺗﺰﮐﯿﻪ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻮی راه و ھﺪف ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻗﯽ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن دﻗﯿﻘﺎ ھﻤﯿﻦ روش را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻔﮫﯿﻢ
و ﺗﺰﮐﯿﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ آن ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ھﻢ در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ
ﮐﻼم اﺻﻞ ﮔﻮھﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ اﺳﺖ .در ھﺮ ﻗﺪم ﺗﻼش ﺷﺪه
اﯾﻦ دو ﺑﻪ ھﻢ رﺑﻂ داده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ در رگھﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ از ﭼﺸﻢھﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺮون ﺟﮫﺪ!
اﯾﻦ ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﺧﺪ و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﮫﺮه ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ.
 (9ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺧﺎص ﺗﻔﯿﮫﻢ اﻟﻘﺮآن ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آن
اﺳﺖ.
ﻓﮫﺮﺳﺖھﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﯾﯽ در زﺑﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای
ﮐﻼم اﻟﻠﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﺗﺮﺗﯿﺐ
داده ،در ﺑﺎب ﺧﻮد ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﯾﻨﻪای اﺳﺖ از ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﺣﺚ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﮫﻢ ﻗﺮآن و ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن .اﯾﻦ ﻓﮫﺮﺳﺖ ھﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺻﻮﻟﯽ ﯾﺎ
ﻓﺮﻋﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و اھﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ روی ﻗﺮآن ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت و ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺮآﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﻌﻤﺖ و
ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﻮم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ھﺮ ﺟﺎی اﯾﻦ داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ اﯾﻦ »ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ« را ﻧﯿﺰ از اﺑﺘﮑﺎرات ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﺑﺸﻤﺎر
ﻣﯽآورم ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﻔﻬﯿﻢ اﻟﻘﺮآن و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی روزﮔﺎر ﻧﻮﯾﻦ
از ﭼﺎﻟﺶھﺎی دور ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ آن را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺎور
دارم ،و ﺷﺎﮔﺮدی از ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ھﺴﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﮕﺮم.
ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺐ از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ دور ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ
ﺟﻠﻮی دﯾﺪﮔﺎﻧﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮدد:
اﻟﻒ( دور ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ وﺣﯽ را اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺑﺪون از آن ﻧﻘﺸﻪ
ﮐﺎﻣﻠﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و ﻗﻮم ﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی دﯾﻦ
ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﻪ ﺟﮫﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﺑﺎورھﺎ و
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﻠﺖھﺎی ﺑﯽدﯾﻦ اروﭘﺎﯾﯽ در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ اﯾﻦ وﺣﯽ ﺳﺘﯿﺰی ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﯿﺮوان ھﻨﺪوﯾﺰم ،و ﺳﯿﮏھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دﯾﺎﻧﺖھﺎی ﻏﯿﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ
ﺣﺪی ﺟﺰو اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ب( آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ آن
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم  Ìرﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آن وﺣﯿﯽ را آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
آﻧﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ! آنھﺎ آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ اﺳﻼم دﯾﻨﯽ اﻟﮫﯽ و ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
وﺣﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ج( ﺟﺰء ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ  Ìﺑﺎور دارﻧﺪ،
در ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ را از ھﻢ ﺟﺪا ﻗﺮار داده ،اﯾﻦ را
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ را در ﭼﻨﺪ داﺋﺮه
ﻣﺨﺼﻮص از زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺎر ﻣﺤﺪود از زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی در
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زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ را ﺗﺮک ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ واﻗﻌﯽ
آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ،و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﯿﻦ اﺳﻼم و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎمھﺎ و
اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺼﻮرھﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻗﻮاﻧﯿﻦ واﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ آن ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺎ آن را ﭼﺎﻟﺶھﺎی دور ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر
دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺤﺮانﮔﺮا را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﭼﮫﺮه از آن
ﭼﺎﻟﺶھﺎﺳﺖ .ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎ روش ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﻄﻪ اول ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﻣﻮﺿﻮع اﺛﺒﺎت وﺣﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار
داده ،ﺑﺎ دﻻﯾﻞ و ﺑﺮھﺎنھﺎی ﻗﻮی ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و
ھﺪاﯾﺖ از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد دارد .و ﺳﻌﺎدت و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ او ﺗﻨﮫﺎ
در ﭘﺬﯾﺮش راھﻨﻤﺎﺋﯽھﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﻪ آنھﺎﺳﺖ.
درﺑﺎره ﻧﻘﻄﻪ دوم ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﻣﺎﻟﮑﺎن و اﺟﺎرهدارھﺎی وﺣﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ
را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده ،ﭼﮫﺮه واﻗﻌﯽ آن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس  -اﻧﺠﯿﻞ و
ﺗﻮرات  -در ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ھﻤﺎن دﻋﻮت و ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﭘﺎک آن را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارد ،وﻟﯽ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺷﮑﻞ و
ﺻﻮرت آنھﺎ را ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻣﺴﺦ ﮐﺮده ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺮوزه در آنھﺎ ﺗﺼﻮر
ﮐﺎﻣﻠﯽ از وﺣﯽ اﻟﮫﯽ را ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﯽ.
در دو ﻣﻮرد آﺧﺮ ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن آن دو ﮔﺮوه را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده اﺷﺘﺒﺎھﺎت
آنھﺎ را در روﺷﻨﯽ ﻗﺮآن و ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و آﻣﻮزهھﺎی ﻗﺮآن را ﺑﻪ
ﺻﻮرت؛ دو دو ﺗﺎ ﭼﮫﺎرﺗﺎ ،واﺿﺢ و روﺷﻦ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﻨﺶ ﺧﺸﮏ و ﺗﻨﮓ ﻣﺬھﺒﮕﺮاﯾﯽ را از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺎم اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻗﺮآن را روﺷﻦ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪ زﻧﺪﮔﯽ را
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ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮده ،آن را از ﺳﺮ ﻧﻮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﮐﻮره راھﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻧﺠﺎت و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
ﺗﻨﮫﺎ ﺷﯿﻮه درﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﻨﺪﮔﯽ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر
ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﺪا ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺎﻧﻮن و دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد او ﺟﺎری و ﻧﺎﻓﺬ
ﮔﺮدد .ﺣﻖ ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ادا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﺮای آزادی و رھﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻈﺎم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن از ﮔﻨﺎه و ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻃﺎﻏﻮت و
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن ھﻤﻮاره ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﮐﺞﻓﮫﻤﯽھﺎی ﺗﺠﺪدﮔﺮاﯾﺎن ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻨﺘﺮ آن
ﮐﺞﻓﮫﻤﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎزﻧﺪ ،را دور ﮐﺮده،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ راه و روش ﭘﯿﺮوی ﯾﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﻧﮑﺎر و
ﺳﺮﮐﺸﯽ از ﺣﻖ ﭘﺲ از درک و ﻓﮫﻢ و اﯾﻤﺎن ﺑﺪان ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻘﻞ و ﻗﺮآن و
ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺧﻼق اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﺗﻔﮫﯿﻢ اﻟﻘﺮآن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﭼﺎﻟﺶھﺎی دور ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
ﻧﻤﻮده ،ﺟﻮابھﺎی ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺜﺒﺖ داده اﺳﺖ.
وﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﮫﻤﺘﺮ از ھﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺼﻮر ﻗﺮآن از
دﯾﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ روش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎﺳﺖ .ﺗﻔﮫﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ دوره از زﻣﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎد و ادب
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﺎد و ادب ﺳﺎز و اﻧﺴﺎنﮔﺮاﺳﺖ...
در ﭘﺮﺗﻮ آن اﻧﺴﺂنھﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﻨﺸﮕﺮاﺋﯽ و ﭼﺎﻟﺶھﺎ و ﺗﺸﻨﺞ ﺳﺎزی دور ﺟﺪﯾﺪ را ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و از اﯾﻦ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آن درﯾﺎھﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺟﮫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﯾﺮھﺎ و
ﺻﺤﺮاھﺎی ﺗﺸﻨﻪ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻠﻢ و ادب را ﺳﯿﺮاب ﺳﺎزﻧﺪ..

