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ترمجه تفسري امليزان ج7 1
جلد اول
[مقدمه مؤلف (در توضيح روش تفسريى كتاب)]
بِس ِم هِ
اَّلل الهر ْْح ِن الهرِحي ِم
ْ
اَّلل ابذنه و سراجا منريا و
احلمد هَّلل الذى انزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا ،و الصالة على من جعله شاهدا و مبشرا و نذيرا ،و داعيا اىل ه
على آله الذين اذهب عنهم الرجس ،و طهرهم تطهريا.
در اين مقدمه روشى را كه ما در اين كتاب در حبث و جستجو از معاىن آايت قرآن كرمي اختاذ منودهامي ،براى خواننده معرىف ميكنيم.
[معىن تفسري و اترخيچه آن]
خنست ابيد بگوئيم :تفسري كه مبعناى بيان معاىن آايت قرآىن ،و كشف مقاصد و مداليل آنست ،از قدميىترين اشتغاالت علمى است ،كه دانشمندان
اسالمى را به خود جلب و مشغول كرده است .و اتريخ اين نوع حبث كه انمش تفسري است ،از عصر نزول قرآن شروع شده ،و اين معنا از آيه:
احلِ ْكمة ،هم چنان كه در مشا رسوىل از خود مشا فرستادمي ،ات بر
(كما أ ْرسلْنا فِي ُك ْم ر ُسواال ِمنْ ُك ْم ،ي تْلُوا علْي ُك ْم آايتِنا ،و يُزكِي ُك ْم و يُعلِ ُم ُك ُم الْ ِكتاب و ْ
مشا خبواند آايت ما را ،و تزكيهاتن كند ،و كتاب و حكمتتان بياموزد) 1به خوىب استفاده ميشود ،چون مىفرمايد :مهان رسوىل كه كتاب قرآن به او
انزل شد ،آن كتاب را به مشا تعليم مىدهد.
ترمجه تفسري امليزان ،ج ،1ص8 :
[روش تفسريى طبقات اول و دوم مفسرين و بيان علل اختالف روش اهل علم در تفسري قرآن پس از رسول خدا (ص)]
طبقه اول از مفس رين اسالم ،مجعى از صحابه بودند( ،كه البته مراد ما از صحابه غري على ع و ائمه اهل بيت عليهم السالمند ،براى اينكه در ابره
اَّلل بن عمر ،و اىب ،و غري ايشان ،كه دامن مهت
آن حضرت سخىن جداگانه دارمي ،كه بزودى از نظر خواننده مىگذرد) ،مانند ابن عباس ،و عبد ه

به كمر زده ،و دنبال اين كار را گرفتند.

آن روز حبث از قرآن از چارچوبه جهات ادىب آايت ،و شان نزول آهنا ،و خمتصرى استدالل به آايت براى توضيح آايتى ديگر ،و اندكى تفسري
برواايت وارده از رسول خدا (ص) ،در ابب قصص و معارف مبدأ و معاد ،و امثال آن جتاوز منيكرد.
در مفسري ن طبقه دوم ،يعىن اتبعني ،چون جماهد ،و قتاده ،و ابن اىب ليلى ،و شعىب ،و سدى ،و ديگران نيز كه در دو قرن اول هجرت بودند ،جراين
به مهني منوال بود ،ايشان هم چيزى به آنچه مفسرين طبقه اول ،و صحابه ،در طريقه تفسري سلوك كرد ،بودند ،نيفزودند ،تنها چيزى كه به آن اضافه
كردند ،اين بود كه بيشرت از گذشتگان در تفسري خود ،روايت آوردند( ،كه متاسفانه در بني آن رواايت ،احاديثى بود كه يهوداين جعل كرده ،و در
بني قصص و معارف مربوط به آغاز خلقت ،و چگونگى ابتداء خلقت آمساهنا ،و تكوين زمني ،و درايها ،و هبشت شداد ،و خطاهاى انبياء و
حت ريف قرآن ،و چيزها ى ديگر از اين قبيل دسيسه و داخل احاديث صحيح منودند ،و هم اكنون در رارهاى رواايت تفسريى و غري تفسريى ،از آن
قبيل رواايت ديده مىشود).
بعد از رسول خدا (ص) در عصر خلفاء ،فتوحات اسالمى شروع مىشود ،و مسلماانن در بالد فتح شده اب فرقهها ى خمتلف ،و امتها ى گونهگون،
و اب علماى اداين و مذاهب خمتلف آشنا ميشوند ،و اين خلطه و آميزش سبب مىشود حبثهاى كالمى در مسلماانن شايع شود.
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از سوى ديگر در اواخر سلطنت امواين و اوائل عباسيان ،يعىن در اواخر قرن اول هجرت ،فلسفه يوانن بزابن عرىب ترمجه شده ،در بني علماى اسالم
انتشار ايفت ،و مهه جا مباحث عقلى ورد زابهنا و نقل جمالس علماء شد.
و از سوى سوم مقارن اب انتشار حبثهاى فلسفى ،مطالب عرفاىن و صوىفگرى نيز در اسالم راه ايفته ،مجعى از مردم به آن متايل منودند ،ات جباى برهان
و استدالل فقهى ،حقايق و معارف ديىن را از طريق جماهده و رايضتهاى نفساىن درايبند.
و از سوى چهارم ،مجعى از مردم سطحى به مهان تعبد صرف كه در صدر اسالم نسبت بدستورات رسول خدا (ص) داشتند ،ابقى ماندند ،و بدون
اينكه كارى به عقل و فكر خود داشته ابشند ،در فهم آايت قرآن به احاديث اكتفاء منوده ،و در فهم معناى حديث هم هيچگونه مداخلهاى ننموده،
به ظاهر آهنا تعبد مىكردند ،و اگر هم احياان حبثى از قرآن مىكردند ،تنها از جهات ادىب آن
ترمجه تفسري امليزان ،ج ،1ص9 :
بود ،و بس .اين چهار عامل ابعث شد كه روش اهل علم در تفسري قرآن كرمي خمتلف شود ،عالوه بر اين چهار عامل ،عامل مهم ديگرى كه در اين
اختالف اثر به سزا ى داشت ،اختالف مذاهب بود ،كه آن چنان در ميان مسلماانن تفرقه افكنده بود ،كه ميان مذاهب اسالمى هيچ جامعهاى،
اَّلل) ،و گر نه در متامى مسائل اسالمى اختالف پديد آمده بود.
اَّلل و حممد رسول ه
كلمه واحدى منانده بود ،جز دو كلمه (ال اله اال ه
در معناى امساء خدا ،در صفات و افعال خدا ،در معناى آ مساهنا ،و آنچه در آن است ،در زمني و آنچه بر آنست و قضاء و قدر و جرب ،و
تفويض ،و ثواب ،و عقاب ،و نيز در مرگ ،و برزخ ،و در مسئله بعث ،و هبشت ،و دوزخ ،و كواته سخن آنكه در متامى مسائلى كه اب حقايق و
معارف ديىن ارتباط داشت ،حىت اگر كوچكرتين ارتباطى هم داشت اختال فات مذهىب در آن نيز راه ايفته بود ،و در نتيجه در طريقه حبث از معاىن
آايت قرآىن متفرق شدند ،و هر مجعيىت براى خود طريقهاى بر طبق طريقه مذهىب خود درست كرد.
[روش تفسريى حمدثني و انتقاد آن]
اما آن عده كه به اصطالح حمدث ،يعىن حديثشناس بودند ،در فهم معاىن آايت اكتفاء كردند آبنچه كه از صحابه و اتبعني روايت شده ،حاال
صحابه در تفسري آيه چه گفتهاند؟ و اتبعني چه معنا ى براى فالن آيه كردهاند؟ هر چه ميخواهد ابشد ،مهني كه دليل انمش روايت است ،كاىف است،
اما مضمون روايت چيست؟ و فالن صحابه در آن روايت چه گفته؟ مطرح نيست ،هر جا هم كه در تفسري آيه روايىت نرسيده بود توقف ميكردند،
و مىگفتند در ابره اين آيه چيزى منيتوان گفت ،براى اينكه نه الفاظش آن ظهورى را دارد كه احتياج به حبث و اعمال فكر نداشته ابشد ،و نه روايىت
در ذيلش رسيده كه آن را معنا كرده ابشد ،پس ابيد توقف كرد ،و گفت :مهه از نزد پروردگار است ،هر چند كه ما معنايش را نفهميم ،و متسك
ميكردند جبمله (و الهر ِاس ُخون ِِف الْعِلْ ِم ي ُقولُون آمنها بِِهُ ،ك ٌّل ِم ْن ِعْن ِد ربِنا) راسخان در علم گويند :ما بدان اميان دارمي ،مههاش از انحيه پروردگار ما
است ،نه تنها آهنا ى كه ما مىفهميم 2.اين عده در اين روشى كه پيش گرفتهاند خطا رفتهاند ،براى اينكه اب اين روش كه پيش گرفتهاند ،عقل و انديشه
را از كار انداختهاند ،و در حقيقت گفتهاند :ما حق ندارمي در فهم آايت قرآىن عقل و شعور خود را بكار برمي ،تنها ابيد ببينيم روايت از ابن عباس
و اي فالن صحابه ديگر چه معنا ى نقل كرده و حال آنكه اوال قرآن كرمي نه تنها عقل را از اعتبار نينداخته ،بلكه معقول هم نيست كه آن را از اعتبار
بيندازد ،براى اينكه اعتبار قرآن و كالم خدا بودن آن (و حىت وجود خدا)،
ترمجه تفسري امليزان ،ج ،1ص11 :
بوسيله ع قل براى ما اثبت شده ،و در اثىن قرآن كرمي حجيىت براى كالم صحابه و اتبعني و امثال ايشان اثبات نكرده ،و هيچ جا نفرموده اي ايها
الناس هر كس صحاىب رسول خدا ابشد ،هر چه به مشا گفت بپذيريد ،كه سخن صحاىب او حجت است ،و چطور ممكن است حجت كند اب اينكه
ميان كلمات اصحاب اختالفهاى فاحش هست ،مگر آنكه بگو ى قرآن بشر را به سفسطه يعىن قبول تناقضگوئيها دعوت كرده ،و حال آنكه چنني
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دعوتى نكرده ،و بلكه در مقابل دعوت كرده ات در آايتش تدبر كنند ،و عقل و فهم خود را در فهميدن آن بكار ببندند ،و بوسيله تدبر اختالىف كه
ممكن است در آايتش بنظر برسد ،بر طرف منايند ،و اثبت كنند كه در آايتش اختالىف نيست ،عالوه ،خداى تعاىل قرآن كرمي خود را هدايت و نور
و تبيان كل شي ء معرىف كرده ،آن وقت چگونه ممكن است چيزى كه خودش نور است ،بوسيله غري خودش ،يعىن قتاده و امثال او روشن شود ،و
چطور تصور دارد چيزى كه هدايت است ،خودش حمتاج ابن عباسها ابشد ،ات او را هدايت كنند ،و چگونه چيزى كه خودش بيان هر چيز است،
حمتاج سدىها ابشد ات آن را بيان كنند؟!
[اشاره به روش متكلمني در تفسري قرآن و بيان فرق بني تفسري و تطبيق]
و اما متكلمني كه اقوال خمتلفهاى در مذهب داشتن د ،مهني اختالف مسلك وادارشان كرد كه در تفسري و فهم معاىن آايت قرآىن اسري آراء مذهىب
خود ابشند ،و آايت را طورى معنا كنند كه اب آن آراء موافق ابشد ،و اگر آيهاى خمالف يكى از آن آراء بود ،اتويل كنند ،آهنم طورى اتويل كنند كه
ابز خمالف ساير آراء مذهبيشان نباشد.
و ما فعال به اين جهت كارى ندارمي ،كه منشا اختاذ آراء خاصى در تفسري در برابر آراء ديگران ،و پريوى از مسلك خمصوصى ،آاي اختالف نظريههاى
علمى است ،و اي منشا آن تقليدهاى كوركورانه از ديگران است ،و اي صرفا تعصبهاى قومى است ،چون اينجا جاى بررسى آن نيست ،تنها چيزى
كه ابيد در اينجا بگوئيم اين است كه انم اين قسم حبث تفسريى را تطبيق گذاشنت مناسبتر است ،ات آن را تفسري خبوانيم ،چون وقىت ذهن آدمى
مشوب و رابند نظريه هاى خاصى ابشد ،در حقيقت عينك رنگيىن در چشم دارد ،كه قرآن را نيز به مهان رنگ مىبيند ،و مىخواهد نظريه خود را
بر قرآن حتميل منوده ،قرآن را اب آن تطبيق دهد ،پس ابيد آن را تطبيق انميد نه تفسري.
آرى فرق است بني اينكه يك دانشمند ،وقىت پريامون آيهاى از آايت فكر و حبث مىكند ،اب خود بگويد :ببينم قرآن چه ميگويد؟ اي آنكه بگويد اين
آيه را به چه معنا ى ْحل كنيم ،اوىل كه ميخواهد بفهمد آيه قرآن چه ميگويد ،ابيد متامى معلومات و نظريههاى علمى خود را موقتا فراموش كند ،و
به هيچ نظريه علمى تكيه نكند ،وىل دومى نظرايت خود را در مسئله دخالت داده ،و بلكه بر اساس آن نظريهها حبث را شروع مىكند ،و معلوم
است كه اين نوع حبث ،حبث از معناى خود آيه نيست.
ترمجه تفسري امليزان ،ج ،1ص11 :
[روش فالسفه مشاء و اشراقى و متصوفه در تفسري قرآن و رد بر آهنا]
و اما فالسفه؟ آانن نيز به مهان دچار شدند كه متكلمني شدند ،وقىت به حبث در پريامون قرآن پرداختند ،سر از تطبيق و اتويل آايت خمالف اب آراء
مسلم شان در آوردند ،البته منظور ما از فلسفه ،فلسفه مبعناى اخص آن يعىن فلسفه اهلى به تنها ى نيست ،بلكه منظور ،فلسفه مبعناى اعم آن است،
كه شامل مهه علوم رايضيات و طبيعيات و اهليات و حكمت عملى ميشود.
البته خواننده عزيز توجه دارد كه فلسفه به دو مشرب جداى از هم تقسيم مىشود ،يكى مشرب مشاء ،كه حبث و حتقيق را تنها از راه استدالل معترب
ميداند و ديگرى مشرب اشراق است كه ميگويد حقايق و معارف را ابيد از راه هتذيب نفس و جال دادن دل ،به وسيله رايضت ،كشف كرد.
مشائيان وقىت به حتقيق در قرآن پرداختند ،هر چه از آايت قرآن در ابره حقايق ما وراء طبيعت و نيز در ابره خلقت و حدوث آمساهنا و زمني و برزخ
و معاد بود ،مهه را اتويل كردند ،حىت ابب اتويل را آن قدر توسعه دادند ،كه به اتويل آايتى كه اب مسلميات فلسفيان انسازگار بود قناعت نكرده،
آايتى را هم كه اب فرضياتشان انسازگار بود اتويل منودند.
مثال در طبيعيات ،در ابب نظام افالك ،تئورى و فرضيهها ى براى خود فرض كردند ،و روى اين اساس فرضى ديوارها چيدند ،و ابال بردند ،ببينند آاي
فرو مىريزد اي خري ،كه در اصطالح علمى اين فرضيهها را (اصول موضوعه) مىانمند ،افالك كلى و جزئى فرض كردند ،عناصر را مبدأ پيدايش
موجودات دانسته ،و بني آهنا ترتيب قائل شدند ،و براى افالك و عناصر ،احكامى درست كردند ،و معذلك اب اينكه خودشان تصريح كردهاند كه
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مهه اين خشتها روى رايه اى فرضى چيده شده ،و هيچ شاهد و دليل قطعى براى آن ندارمي ،اب اين حال اگر آيهاى از قرآن خمالف مهني فرضيهها
بود اتويلش كردند (زهى ىب انصاىف).
و اما آن دسته ديگر فالسفه كه متصوفه از آهنايند ،خباطر اشتغالشان به تفكر و سري در ابطن خلقت ،و اعتنايشان به آايت انفسى ،و ىب توجهيشان
بعامل ظاهر ،و آايت آفاقى ،بطور كلى ابب تنزيل يعىن ظاهر قرآن را رها منوده ،تنها به اتويل آن پرداختند ،و اين ابعث شد كه مردم در اتويل آايت
قرآىن ،جرأت ايفته ،ديگر مرز و حدى براى آن نشناسند ،و هر كس هر چه دلش خواست بگويد ،و مطالب شعرى كه جز در عامل خيال موطىن
ندارد ،بر هم ابفته آايت قرآىن را اب آن معنا كنند ،و خالصه هبر چيزى بر هر چيزى استدالل كنند ،و اين جنايت خود را به آجنا بكشانند ،كه آايت
قرآىن را اب حساب مجل و ابصطالح ابزتر و بيشرت و حروف نوراىن و ظلماىن تفسري كنند ،حروىف را نوراىن و حروىف ديگر را ظلماىن انم گذاشته،
حروف هر كلمه از آايت را به اين دو قسم حروف تقسيم منوده ،آنچه از احكام كه خودشان براى اين دو قسم حروف تراشيدهاند ،بر آن كلمه و
آن آيه مرتتب سازند.
ترمجه تفسري امليزان ،ج ،1ص11 :
و پر واضح است كه قرآن كرمي انزل نشد كه تنها اين صوفيان خيالباف را هدايت كند ،و خماطبني در آايت آن ،تنها علماى علم اعداد ،و ايقوف
و حروف نيستند ،و معارف آهنم بر رايه حساب مجل كه ساخته و پرداخته منجمني است ،پى ريزى نشده ،و چگونه شده ابشد؟ و حال آنكه جنوم
از سوقاتيهاى يوانن است ،كه به زابن عرىب ترمجه شد.
خواهيد گفت رواايت بسيارى از رسول خدا (ص) و ائمه اهل بيت ع رسيده ،كه مثال فرمودهاند :براى قرآن ظاهرى و ابطىن است ،و براى ابطن
آن ابز ابطن ديگرى است ،ات هفت بطن ،و اي هفتاد بطن( ،ات آخر حديث).
در راسخ مىگوئي م :بله ما نيز منكر ابطن قرآن نيستيم ،و لكن پيغمرب و ائمه ع هم به ظاهر قرآن پرداختند ،و هم به ابطن آن ،هم به تنزيل آن ،و
هم به اتويلش ،نه چون انمربدگان كه بكلى ظاهر قرآن را رها كنند ،آن وقت اتزه در ابره اتويل حرف دارمي ،منظور از اتويل در لسان پيامرب و ائمه
ع آن اتويلى نيست كه انمربدگان پيش گرفتهاند ،چه اتويل ابصطالح آقااين عبارتست از معنا ى كه خمالف ظاهر كالم ابشد ،و اب لغات و واژههاى
مستحدثى كه در زابن مسلماانن و بعد از نزول قرآن و انتشار اسالم رايج گشته جور درآيد ،وىل اتويلى كه منظور قرآن كرمي است ،و در آايتى از
اَّلل در اوائل سوره آل عمران توضيح بيشرت آن خواهد آمد.
قرآن انمش برده شده ،اصال از مقوله معنا و مفهوم نيست ،كه انشاء ه
[وضع تفسري در قرن حاضر و پيدايش روش تفسري قرآن بر مبناى علوم طبيعى و اجتماعى]
اين وضع تفسري قرآن در قرون گذشته بود ،و اما در قرن حاضر؟ در اين اعصار مسلك اتزهاى در تفسري پيدا شد ،و آن اين است ،مجعى كه خود
را مسلمان مى دانند ،در اثر فرورفتگى و غور در علوم طبيعى ،و امثال آن ،كه اساسش حس و جتربه است ،و نيز غور در مسائل اجتماعى ،كه
اساسش جتربه و آمارگريى است ،روحيه حسىگرى پيدا كرده ،اي بطرف مذهب فالسفه مادى و حسى سابق ارورا ى متايل پيدا كردند ،و اي به مست
مذهب اصالت عمل ليز خوردند ،مذهىب كه مىگويد( :هيچ ارزشى براى ادراكات انسان نيست ،مگر آن ادراكاتى كه منشا عمل ابشد ،آهنم عملى
كه به درد حوائج زندگى مادى خبورد ،حوائجى كه جرب زندگى آن را معني مىكند ).اين مذهب اصالت است كه رارهاى مسلمان منا به سوى آن
گرائيدهاند ،و در نتيجه گفتهاند:
معارف ديىن منيتواند خمالف اب علم ابشد ،و علم ميگويد اصالت وجود تنها مال ماده و خواص حمسوس آنست ،پس در دين و معارف آن هم هر
چه كه از دائره مادايت بريون است ،و حس ما آن را ملس منيكند ،مانند عرش ،و كرسى ،و لوح ،و قلم ،و امثال آن ابيد به يك صورت اتويل شود.
و اگر از وجود هر چيزى خرب دهد كه علوم متعرض آن نيست ،مانند وجود معاد و جزئيات آن ،ابيد اب قوانني مادى توجيه شود.
ترمجه تفسري امليزان ،ج ،1ص11 :
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و نيز آنچه كه تشريع بر آن تكيه كرده ،از قبيل وحى ،و فرشته ،و شيطان ،و نبوت ،و رسالت ،و امامت ،و امثال آن ،مهه امور روحى هستند كه
به تناسب انم يكى را وحى و انم ديگرى را ملك و غريه مىگذارمي ،و روح هم خودش پديدهاى مادى و نوعى از خواص ماده است ،و مسئله تشريع
هم اساسش يك نبوغ خاص اجتماعى است ،كه ميتواند قوانني خود را بر رايه افكار صاحل بنا كند ،ات اجتماعى صاحل و راقى بسازد.
[نظر مسلمان مناهاى پريو اين روش درابره رواايت]
اين آراء مسلمان مناهاى اعصار جديد در ابره معارف قرآن است ،و اما در ابره رواايت ميگويند :از آجنا ى كه در ميان رواايت احاديثى جعلى
دسيسه شده ،و راه ايفته ،لذا بطور كلى به هيچ حديثى منىتوان اعتماد منود ،مگر آن حديثى كه اب كتاب يعىن قرآن كرمي موافق ابشد ،و كتاب هم
ابيد اب آايت خودش و اب راهنما ى علم ،تفسري شود ،نه به آراء و مذاهب سابق ،كه اساسش استدالل از راه عقل است ،چون علم مهه آهنا را ابطل
كرده ،زيرا اساس علم حس و جتربه است.
اينها سخناىن است كه آقااين اي صرحيا گفته اند ،و اي الزمه اين گفتارشان است ،كه ابيد طريق حس و جتربه را پريوى كرد ،و ما در اينجا در صدد
آن نيستيم كه اصول علمى و فلسفى آانن را بررسى منوده ،و در ابره ديوارى كه روى اين اساس چيدهاند حبث كنيم.
[روش اينها نيز تطبيق است نه تفسري]
تنها اين را مىگوييم :كه اشكاىل كه بر طريقه مفسرين گذشته كردهاند ،كه تفسريشان تفسري نيست ،بلكه تطبيق است ،عينا خبود آانن وارد است،
هر چند كه اب طمطراقى هر چه بيشرت دعوى مىكنند كه تفسري واقعى قرآن مهني است كه ما دارمي.
براى اينكه اگر آقااين مانند مفسرين سلف معلومات خود را بر قرآن حتميل نكردهاند ،پس چرا نظريههاى علمى را اصل مسلم گرفته ،جتاوز از آن را
جايز منيدانند ،پس اينان نيز در احنراف سلف شريكند ،و چيزى از آنچه را كه آانن فاسد كردند اصالح نكردند.
[نقص و احنراف مشرتك متام مسلكهاى تفسريى ايد شده و الزمه اين نقص]
و خواننده عزيز اگر در اين مسلك ها ى كه در ابره تفسري برايش نقل كردمي دقت بفرمايد ،خواهد ديد كه مهه در اين نقص (كه نقص بسيار بزرگى
است) شريكند :كه آنچه از احباث علمى و اي فلسفى بدست آوردهاند ،بر قرآن كرمي حتميل منودهاند ،بدون اينكه مداليل آايت بر آهنا داللت داشته
ابشد ،و در نتيجه تفسري اينان نيز تطبيق شده ،و تطبيق خود را تفسري انم هنادند ،و حقايق قرآن را به صورت جمازها در آورده ،تنزيل عدهاى از
آايت را اتويل كردند.
[مفاهيم آايت قرآىن بدون اهبام و اغالق است و منشا اختالفات ،اختالف در مصاديق است]
دى لِلْعال ِمني) 3،و (نُورا ُمبِينا) 4،و (تِْبياانا لِ ُك ِل
و الزمه اين احنراف( -مهانطور كه در اوائل گفتار اشاره كردمي) اين شد كه قرآىن كه خودش را به ُ
(ه ا
ش ْي ٍء) 5،معرىف منوده ،هدايت نباشد،
ترمجه تفسري امليزان ،ج ،1ص11 :
مگر به كمك غري خودش ،و جباى نور مبني مستنري به غريش ابشد ،از غري خودش نور بگريد ،و بوسيله غري خودش بيان شود ،حاال آن غري چيست؟
كه ما را بسوى قرآن هدايت مىكند ،و به قرآن نور و بيان ميدهد؟! منيدانيم ،و اگر آن علمى كه بزعم آقااين نور خبش و مبني قرآن و هادى بسوى
آنست ،و خودش مورد اختالف شد( ،كه مورد اختالف هم شده ،و چه اختالف شديدى) آاي مرجع چه خواهد بود؟! منيدانيم.

 -)1 ( 3سوره آل عمران آيه 96
 -)1 ( 4سوره نساء آيه 171
 -)1 ( 5سوره حنل آيه 89
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و هبر حال هيچيك از اين اختالفاتى كه ذكر شد ،منشاش اختالف نظر در مفهوم لفظ آيه ،و معناى لغوى و عرىف عرىب مفرد آن ،و مجلهاش نبوده،
براى اينكه هم كلمات قرآن ،و هم مجالت آن ،و آايتش كالمى است عرىب ،و آهنم عرىب آشكار ،آن چنان كه در فهم آن هيچ عرب و غري عرىب كه
عارف به لغت و اساليب كالم عرىب است توقف منيكند .و در ميان مهه آايت قرآن( ،كه بيش از چند هزار آيه است) ،حىت يك آيه منىايبيم كه در
مفهومش اغالق و تعقيدى ابشد ،بطورى كه ذهن خواننده در فهم معناى آن دچار حريت و سرگرداىن شود ،و چطور چنني نباشد و حال آنكه
قرآن فصيحترين كالم عرب است ،و ابتدا ى ترين شرط فصاحت اين است كه اغالق و تعقيد نداشته ابشد ،و حىت آن آايتى هم كه جزو متشاهبات
قرآن بشمار مىآيند ،مانند آايت نسخ شده ،و امثال آن ،در مفهومش غايت وضوح و روشىن را دارد ،و تشاهبش خباطر اين است كه مراد از آن را
منيدانيم ،نه اينكه معناى ظاهرش انمعلوم ابشد.
پس اين اختالف از انحيه معناى كلمات پيدا نشده ،بلكه مهه آهنا از اختالف در مصداق كلمات پيدا شده ،و هر مذهب و مسلكى كلمات و
مجالت قرآن را مبصداقى ْحل كردهاند ،كه آن ديگرى قبول ندارد ،اين از مدلول تصورى و تصديقى كلمه ،چيزى فهميده ،و آن ديگرى چيزى ديگر.
[توضيح و حتقيق درابره علت سبقت معاىن مادى كلمات وضع شده به ذهن]
توضيح اينكه انس و عادت (مهانطورى كه گفته شده) ،ابعث ميشود كه ذهن آدمى در هنگام شنيدن يك كلمه ،و اي يك مجله ،به معناى مادى آن
سبقت جويد ،و قبل از هر معناى ديگر ،آن معناى مادى و اي لواحق آن به ذهن در آيد ،و ما انساهنا از آجنا ى كه بدهناميان ،و قواى بدنيمان ،ما
دام كه در اين دنياى مادى هستيم ،در ماده غوطه ور است ،و سر و كارش مهه اب ماده است ،لذا مثال اگر لفظ حيات ،و علم ،و قدرت ،و مسع،
و بصر ،و كالم ،و اراده ،و رضا ،و غضب ،و خلق ،و امر ،و امثال آن را مىشنومي ،فورا معناى مادى اينها به ذهن ما در مىآيد ،مهان معنا ى كه
از اين كلمات در خود سراغ دارمي.
و مه چنني وقىت كلمات آمسان ،و زمني ،و لوح ،و قلم ،و عرش ،و كرسى ،و فرشته ،و ابل فرشته ،و شيطان ،و لشگراين او ،از پياده نظام ،و سواره
نظامش را مىشنومي ،مصاديق طبيعى و
ترمجه تفسري امليزان ،ج ،1ص11 :
مادى آن به ذهن ما سبقت ميجويد ،و قبل از هر معناى ديگرى داخل در فهم ما مىشود.
و چون مى شنومي كه ميگويند :خدا عامل را خلق كرده ،و اي فالن كار را كرده ،و اي بفالن چيز عامل است ،و اي فالن چيز را اراده كرده ،و اي خواسته،
و اي مى خواهد ،مهه اينها را مانند خلق ،و علم ،و اراده ،و مشيت ،خودمان مقيد بزمانش مىكنيم ،چون معهود در ذهن ما اين است كه خواسته
ماضى و مربوط به گذشته است ،و ميخواهد مضارع و مربوط به آينده است ،در ابره (خواسته و ميخواهد) خدا مهني فرق را مىگذارمي.
ابز وقىت مىشنومي كه خداى تعاىل مىفرمايد( :و لديْنا م ِزي ٌد) 6نزد ما بيشرت هم هست ،و اي مىفرمايد( :ال هخت ْذانهُ ِم ْن ل ُد هان 7،از نزد خود مىگريمي نه
از ميان مشا) و اي مىفرمايد( :و ما ِعنْد هِ
اَّلل خ ٌْري 8،آنچه نزد خدا است هبرت است ،و اي مىفرمايد) (إِلْي ِه تُ ْرج ُعون 9،به نزد او بر مىگرديد) ،فورا
بذهنمان مىرسد كه كلمه (نزد) مهان معنا ى را در ابره خدا مىدهد ،كه در ابره ما مىدهد ،و آن عبارت است از حضور در مكاىن كه ما هستيم.

 -)1 ( 6سوره ق آيه 11
 -)1 ( 7انبياء آيه 17
 -)1 ( 8آل عمران آيه 198
 -)1 ( 9بقره آيه 18
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و چون مىشنومي كه مىفرمايد( :و إِذا أرْدان أ ْن نُ ْهلِك ق ْري اة ،أم ْران ُم ْرتفِيها) 10چون خبواهيم قريهاى را هالك كنيم بعياشهايش دستور مىدهيم كه  ،...و
11
اَّللُ بِ ُك ُم الْيُ ْسر 12،خدا آساىن براى
يد ه
يد أ ْن منُ هن) اراده كردهامي كه منت هنيم  ،...و اي مىشنومي كه مىفرمايد( :يُِر ُ
اي مىشنومي كه مىفرمايد( :و نُِر ُ
مشا اراده كرده) ،فورا به ذهنمان مىرسد كه اراده خدا هم از سنخ اراده ما است ،و از اين قبيل كلمات را وقىت مىشنومي ،مقيد به آن قيودى مىكنيم
كه در خود ما مقيد به آهنا است.
چارهاى هم ندارمي ،براى اينكه از روز اول كه ما ابناء بشر لفظ( ،چه فارسى چه عرىب و چه هر زابىن ديگر) را وضع كردمي ،براى اين وضع كردمي كه
موجودى اجتماعى بودمي ،و انگزير بودمي ،منوايت خود را به يكديگر بفهمانيم ،و فهماندن منوايت وسيلهاى مىخواهد ،لذا اب يكديگر قرار گذاشتيم
قبال كه هر وقت من صداى (آب) را از خود در آوردم ،تو بدان كه من آن چيزى را ميگومي ،كه رفع تشنگى مىكند ،و به مهني منوال الفاظ ديگر).
و زندگى اجتماعى را هم حوائج مادى به گردن ما گذاشت ،چون منظور از آن اين بود كه دست به دست هم داده ،هر يك ،يكى از كارهاى
اجتماع را اجنام دهيم ،ات به اين وسيله استكمال كرده ابشيم ،و كارهاى اجتماعى مهه مربوط به امور مادى ،و لوازم آنست ،انگزير الفاظ را وضع
كردمي ،براى مسمىها ى كه غرض ما را اتمني مىكند ،روى اين جهت هر لفظى را كه مىشنومي ،فورا
ترمجه تفسري امليزان ،ج ،1ص16 :
معناى ماديش به ذهنمان مىرسد.
[داللت الفاظ موضوعه اب تغيري شكل موضوع له تغيري منىايبد]
لكن ابيد اين را هم بدانيم كه اگر ما الفاظ را وضع كردمي ،براى آن چيزى وضع كردمي كه فالن فائده را مبا مىدهد ،حاال اگر آن چيز شكل و قيافهاش
تغيري كرد ،ما دام كه آن فائده را مى دهد ،ابز لفظ انم برده ،انم آن چيز هست ،توضيح اينكه :اشيا ى كه ما براى هر يك انمى هنادهامي از آجنا كه
مادى هستند ،حمكوم به تغري و تبدلند ،چون حوائج آدمى رو به تبدل است ،و روز به روز تكامل مىايبد ،مثال كلمه چراغ را ما در اولني روزى كه
بزابن جارى كردمي ،بعنوان انم يك ظرىف بود ،كه روغن در آن مىرخيتيم ،و فتيلهاى در آن روغن مىانداختيم ،و لبه فتيله را از لبه ظرف بريون گذاشته،
روشن مىكردمي ،ات در شبهاى اتريك پيش راى ما را روشن كند ،و هر وقت كلمه (چراغ) به زابن مىآوردمي شنونده چنني چيزى از آن مىفهميد،
وىل روز بروز در اثر پيشرفت ما ،چراغ هم پيشرفت كرد ،و تغيري شكل داد ،ات امروز كه بصورت چراغ برق در آمد ،بصورتى كه از اجزاء چراغ اوليه
ما ،هيچ چيز در آن وجود ندارد ،نه ظرف سفاىل آن هست ،نه روغنش ،و نه فتيلهاش ،وىل در عني حال ابز به المپ مىگوييم چراغ ،براى چه؟
براى اينكه از المپ مهان فائده را مىبرمي كه از پيه سوز سابق مىبردمي.
و مهچنني كلمه ميزان اي ترازو ،كه در اولني روزى كه آن را بزابن آوردمي ،طبق قرار قبلى براى ،اين آن را وضع كردمي ،كه شنونده از آن چيزى را بفهمد
كه كاال و اجناس ما بوسيله آن سنجيده مىشود ،وىل امروز آالتى درست كردهامي ،كه اب آن حرارت ،و برودت ،را هم مىسنجيم ،پس اين هم ميزان
هست ،چيزى كه هست ميزان احلرارة است ،و مهچنني كلمه سالح كه در روز اول چوب و مچاق بود ،بعدا مششري و گرز شد ،و امروز توپ و
تفنگ شده است.
پس بنا بر اين ه ر چند كه مسماى انمها تغيري كرده ،حبدى كه از اجزاء سابقش نه ذاتى مانده ،و نه صفاتى ،و لكن انمها هم چنان ابقى مانده
است ،و اين نيست مگر خباطر اينكه منظور روز اول ما از انمگذارى ،فائده و غرضى بود كه از مسماها عايد ما مىشد ،نه شكل و صورت آهنا،
و ما دام كه آن فائده و آن غرض حاصل است ،اسم هم بر آن صادق است ،در نتيجه ما دام كه غرض سنجش ،و نورگريى ،و دفاع ،و غريه ابقى
است انم ميزان ،و چراغ ،و اسلحه ،نيز ابقى است.
 -)1 ( 10سوره اسراء آيه 16
 -)6 ( 11سوره قصص آيه 1
 -)7 ( 12سوره بقره آيه 181
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بنا بر اين ابيد توجه داشته ابشيم ،كه مالك و مدار در صادق بودن يك اسم ،و صادق نبودن آن ،موجود بودن غرض ،و غايت ،و موجود نبودن
آنست ،و نبايد نسبت به لفظ اسم مجود به خرج داده ،و آن را انم يك صورت بدانيم ،و ات قيامت هر وقت چراغ مىگوييم ،ابز مهان پيه سوز را
اراده كنيم
[مجود مقلدين از اصحاب حديث به ظواهر آايت و رد بر آهنا]
اما متاسفانه انس و عادت منيگذارد ما اين توجه را داشته ابشيم ،و مهني ابعث شده كه
ترمجه تفسري امليزان ،ج ،1ص17 :
مقلدين از اصحاب حديث ،چون فرقه حشويه ،و جمسمه ،به ظواهر آايت مجود كرده ،و آايت را به مهان ظواهر تفسري كنند ،گو اينكه اين مجود،
مجود بر ظواهر نيست ،بلكه مجود بر انس و عادت است در تشخيص مصاديق.
و در بني خود ظواهر ،ظواهرى هست كه اين مجود را ختطئه مىكند ،و روشن مى سازد كه اتكاء و اعتماد كردن در فهم معاىن آايت ،بر انس و
13
ِ ِِ
ِ
صار و ُهو يُ ْد ِرُك
عادت ،مقاصد آايت را در هم و بر هم منوده ،امر فهم را خمتل ميسازد ،مانند آيه( :لْيس كمثْله ش ْيءٌ) ،و آيه( :ال تُ ْدرُكهُ ْاْلبْ ُ
ْاْلبصار و هو الله ِطيف ا ْْلبِري) 14،و آيه( :سبحان هِ
اَّلل ع هما ي ِ
ص ُفون) 15،چون اگر درك خدا ،چون درك ما ابشد ،او مثل ما خواهد بود ،در حاىل كه
ُ
ُْ
ْ
ُ ُ
آيه اوىل ميگويد :او مثل ندارد ،و آيه سومى او را از آنچه كه ما در ابرهاش بگوئيم ،منزه مىدارد.
و مهني جهت ابعث شده كه ديگر مردم در درك معاىن آايت ،به فهم عادى و مصداقهاى مانوس در ذهن اكتفاء نكنند ،هم چنان كه دور بودن از
خطا و به دست آوردن جمهوالت ،انسان را وادار كرده ات دست به دامان حبثهاى علمى شود ،و جتويز كند كه حبث را در فهم حقايق قرآن و تشخيص
مقاصد عاليه آن دخالت دهد.
[دو راهى استفاده از علم براى درك حقائق قرآن و مجود به ظواهر آن]
از يك سو انگزير بود دنبال علم تفسري برود ،و حقايق قرآن را اب ذهىن ساده ،نه اب عينك معلومات شخصى ،مو شكاىف كند ،و از سوى ديگر در
فهم معاىن آايت ،به فهم عادى و مصداق مانوس در ذهن خود قناعت ننموده ،و در مثل كلمه (چراغ) را ْحل بر پيه سوز نكند ،چون اگر از روز
اول مىخواست بفهم عادى خود قناعت كند ،دنبال علم منىرفت ،و اگر دو دسىت دامن علم را چسبيد ،براى اين بود كه فهميد فكرش بدون حبث
علمى مصون از خطاء نيست ،عالوه بر اينكه فكر عادى به تنها ى جمهوالت را براى انسان كشف منيكند.
[دو روش براى فهم حقائق قرآن از راه احباث علمى و روش مقبول از اين دو]
بر سر اين دو راهى ،كمرت كسى مىتواند راه ميانه را برود ،نه آن قدر علم را در درك حقايق قرآن دخالت دهد ،كه سراجنام سر از علم ايقوف و زبر
و بينه در آورد ،و نه آن قدر بفكر ساده خود مجود دهد ،كه ات روز قيامت چراغ را بر پيه سوز ،و سالح را بر گرز و كمندْ ،حل كند.
بلكه در عني اينكه به ذيل احباث علمى متمسك مى شود ،نتائج حاصله را بر قرآن حتميل نكند ،چون فهميدن حقايق قرآن ،و تشخيص مقاصد
آن ،از راه احباث علمى دو جور است ،يكى اينكه ما در مسئله اى كه قرآن متعرض آنست ،حبثى علمى ،و اي فلسفى را آغاز كنيم ،و هم چنان
دنبال كنيم ،ات حق مطلب براميان روشن و اثبت شود ،آن وقت بگوئيم :آيه هم مهني را ميگويد ،اين روش
ترمجه تفسري امليزان ،ج ،1ص18 :

 -)1 ( 13سوره الشورى ،آيه 11
 -)1 ( 14سوره انعام ،آيه 111
 -)1 ( 15املؤمنون ،آيه 91

9

هر چند كه مورد پسند حبثهاى علمى و نظرى است ،و لكن قرآن آن را منىپسندد.
دوم اينكه براى فهم آن مسئله ،و تشخيص مقصود آن آيه ،از نظائر آن آيه كمك گرفته ،منظور از آيه مورد نظر را بدست آورمي( ،آن گاه اگر بگوئيم
علم هم مهني را مىگويد عيىب ندارد) ،و اين روشى است كه ميتوان آن را تفسري خواند ،خود قرآن آن را مىپسندد ،چون قرآن خود را تبيان كل شىء
ميداند ،آن وقت چگونه ممكن است كه بيان خودش نباشد ،قرآن خود را هدايت مردم و بيناتى از هدى ،و جدا سازنده حق از ابطل معرىف منوده،
هاس ،و ب يِ ٍ
نات ِمن ا ْهلدى ،و الْ ُفر ِ
دى لِلن ِ
قان) 16،آن وقت چطور ممكن است هدايت ،و بينه ،و فرقان ،و نور مردم در متامى حوائج
ُ
مىفرمايدُ :
ْ
(ه ا

زندگيشان ابشد ،وىل در ضرورىترين حاجتشان كه فهم خود قرآن است ،نه هدايت ابشد ،و نه تبيان ،و نه فرمان ،و نه نور؟.

قرآن بتمامى افرادى كه در راه خدا جماهدت مىكنند مژده داده ،كه ايشان را به راههاى خود هدايت مىكند ،و فرموده( :و اله ِذين جاه ُدوا فِينا
لن ْه ِدي ن ُهه ْم ُسبُلنا) 17،آن وقت در مهمترين جهادشان كه مهاان فهم كالم پروردگارشان است ،ايشان را هدايت نكند؟ (و به فرضيات علمى احاله كند)،
و چه جهادى اعظم از جماهدت در فهم كتاب خدا ،و چه سبيلى هبرت از سبيل قرآن بشر را بسوى او هدايت ميكند؟! و آايتى كه قرآن را چنني
اَّلل در حبث حمكم و متشابه ،در اوائل سوره آل عمران به مهه آهنا اشاره منوده ،در اطرافش حبث مفصل مىكنيم.
معرىف مىكند بسيار است ،كه انشاء ه
[طريقهاى كه رسول خدا (ص) و ائمه اهل البيت (ع) در تفسري قرآن سلوك كردهاند]
ابقى ميماند طريقهاى كه رسول خدا (ص) و امامان اهل بيت او در تفسري سلوك منودهاند ،رسوىل كه خدا قرآن را خنست به او تعليم كرده ،و او را
ِ
ني ،على ق لْبِك)( 18،روح االمني آن را بر قلب تو انزل كرده) ،و نيز فرموده( :و أنْزلْنا إِلْيك
معلم سايرين قرار داده ،و فرموده( :ن زل بِِه ُّ
وح ْاْلم ُ
الر ُ
ِ
الذ ْكر ،لِتُبِني لِلن ِ
هاس ما نُ ِزل إِلْي ِه ْم)( 19،ما كتاب را بر تو انزل كردمي ،ات براى مردم بيان كىن ،كه چه چيز براى آانن انزل شده)  ،...و نيز فرموده:
(ي تْلُوا علْي ِه ْم آايتِِه ،و يُزكِي ِه ْم ،و يُعلِ ُم ُه ُم الْ ِكتاب و ا ْحلِ ْكمة)( 20،آايت آن را بر مشا ميخواند و مشا را تزكيه منوده ،كتاب و حكمت را تعليمتان مىدهد)
....
و امامان اهل بيت كه رسول خدا (ص) ايشان را در حديث مورد اتفاق بني شيعه و سىن (اىن اترك فيكم الثقلني ،ما ان متسكتم هبما لن تضلوا بعدى
اَّلل و عرتتى ،اهل بيىت ،و اهنما لن يفرتقا ،حىت يردا على احلوض ،من دو چيز گران در مشا جانشني مىگذارم ،كه ما دام به آن دو متسك
أبدا ،كتاب ه
جوييد ،ابدا بعد از من گمراه منىشويد ،يكى كتاب خدا ،و يكى عرتمت اهل بيتم را ،و اين
ترمجه تفسري امليزان ،ج ،1ص19 :
دو حىت چشم بر هم زدىن از يكديگر جدا منىشوند ،ات كنار حوض بر من در آيند) 21،منصوب براى چنني مقامى كرده ،و خدا هم تصديقش كرده،
يد ه ِ ِ
الرجس أهل الْبي ِ
ت و يُط ِهرُك ْم تطْ ِهريا) 22،و نيز علم به قرآن را از غري ايشان كه مطهريناند نفى كرده ،و
كه فرموده( :إِهمنا يُِر ُ
اَّللُ ليُ ْذهب عْن ُك ُم ِ ْ ْ ْ
فرموده:
تاب م ْكنُ ٍ
(إِنههُ ل ُقرآ ٌن ك ِرميٌِِ ،ف كِ ٍ
ون ،ال مي ُّسهُ إِهال الْ ُمطهُرون( 23،به درسىت كه اين قرآن كتاىب است كرمي و خواندىن در كتاىب مكنون كه احدى جز
ْ
مطهرين اب آن متاس ندارد).

 -)1 ( 16سوره البقره -آيه 181
 -)1 ( 17سوره عنكبوت -آيه 69
 -)1 ( 18سوره شعراء -آيه 191

 -)1 ( 19سوره حنل آيه 11
 -)1 ( 20آل عمران آيه 161
 -)1 ( 21احقاق احلق ج  9ص  171 -119و بصائر الدرجات ص 111
 -)1 ( 22احزاب -آيه 11
 -)1 ( 23الواقعه -آيه 79
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اين پيغمرب و اين امامان اهل بيت ع ،طريقه شان در تعليم و تفسري قرآن كرمي ،بطورى كه از احاديث تفسريى آانن بر مىآيد ،مهني طريقهاى است
كه ما بيان كردمي ،و ما بزودى آن احاديث را در ضمن حبثهاى روايىت اين كتاب از نظر خواننده عزيز مىگذرانيم ،آن وقت خواهيد ديد كه هيچ
اهل حبثى در آن مهه روايت حىت به يك حديث برمنيخورد ،كه رسول خدا و اي ائمه اهل بيت ع در تفسري آيهاى از حجت و برهاىن علمى و نظرى
و اي فرضيهاى علمى كمك گرفته ابشند.
و چطور ممكن است چنني كارى كرده ابشند؟ اب اينكه رسول خدا (ص) در ابره قرآن كرمي فرمود( :وقىت فتنهها چون رارههاى شىب دجيور راه خدا و
راه جنات را بر مشا مشتبه كردند ،در آن هنگام بر مشا ابد بقرآن ،كه او شافعى است ،كه شفاعت و وساطتش امضاء شده ،و شكوهگرى از نقائص
بشر است كه خدا او را تصديق كرده ،هر كس آن را به عنوان كارانمه پيش روى خود بگذارد ،ات به آن عمل كند ،او وى را به سوى هبشت
مىكشاند ،و هر كس آن را پشت سر اندازد ،و به برانمهها ى ديگر عمل كند ،مهان قرآن او را از پشت سر به سوى آتش مىراند.
قرآن دليلى است كه بسوى هبرتين سبيل راه مىمنايد ،و آن كتاب تفصيل ،و جدا سازى حق از ابطل است ،و كتاب بيان است ،كه هر حلظه به تو
سعادتى ميدهد ،كتاب فصل است ،نه شوخى ،كتاىب است كه ظاهرى و ابطىن دارد ،ظاهرش مهه حكمت است ،و ابطنش مهه علم ،ظاهرش ظريف
و لطيف ،و ابطنش بسيار ژرف و عميق است ،قرآن داراى داللتها و عالمتها است ،و اتزه داللتهايش هم دالالتى دارد عجائب قرآن را منىتوان
مشرد ،غرائب آن هرگز كهنه منىشود ،در آن چراغهاى هدايت ،و مناره هاى حكمت است ،قرآن دليل بر هر پسنديده است نزد كسى كه انصاف
داشته ابشد 24.بنا بر اين بر هر كسى الزم است كه ديدگان خود را در آن بچراند ،و نظر خود را به اين صفات برساند (و اب اين صفات به قرآن
نظر كند) ات دچار هالكت نشود ،و از خليدن خار به راى چشمش
ترمجه تفسري امليزان ،ج ،1ص11 :
رها ى ايبد ،چه تفكر مايه حيات قلب شخ ص بصري است ،چنني كسى مانند چراغ بدسىت ميماند كه در اتريكيهاى شب نور دارد ،او به سهولت
و خبوىب ميتواند از خطرها ى كه اتريكى مى آفريند رها ى ايبد ،عالوه بر اينكه در مسري خود توقفى ندارد ،على ع هم (به طورى كه در هنج البالغه
آمده) مىفرمايد( :قرآن چنني است كه رارهاى از آن راره اى ديگر را بيان ميكند ،و بعضى از آن شاهد بعضى ديگر است)  25....و اين يگانه راه
مستقيم و روش ىب نقصى است كه معلمني قرآن و هاداين آن ،ائمه ع پيمودهاند.
[پريوى ما از روش آانن و ذكر جهات و حمورهاى مورد حبث در اين تفسري]
و ما نيز بيارى خداى سبحان روش تفسريى خود را به مهني طرز قرار مىدهيم ،و از آايت قرآن در ضمن بياانتى حبث مىكنيم ،و هبيچ وجه حبثى
نظرى ،و فلسفى ،و اي به فرضيهاى علمى ،اي مكاشفهاى عرفاىن ،تكيه منىكنيم.
و نيز در اين تفسري در جهات ادىب قرآن بيش از آن مقدارى كه در فهم معنا از اسلوب عرىب حمتاج به آن هستيم ،و ات آن نكته را بيان نكنيم از
اسلوب عرىب كالم آن معنا را منىفهميم ،و اي مقدمهاى بديهى ،و اي مقدمهاى علمى كه فهم اشخاص در آن اختالف ندارد ،ذكر منىكنيم.
بنا بر اين از آنچه ات كنون بيان كردمي به دست آمد ،كه ما در اين تفسري به منظور اينكه به طريقه اهل بيت ع تفسري كرده ابشيم تنها در جهات زير
حبث مىكنيم:
 -1معارىف كه مربوط است به امساء خداى سبحان و صفات او ،از حيات ،و علم ،و قدرت ،و مسع ،و بصر ،و يكتا ى ،و امثال آن ،و اما ذات
خداى عز و جل ،بزودى خواهى ديد كه قرآن كرمي آن ذات مقدس را غىن از بيان مىداند.

 -)1 ( 24تفسري عياشى ج  1ص 1
 -)1 ( 25هنج البالغه فيض خطبه  111ص 111
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 -1معارف مربوط به افعال خداى تعاىل ،چون خلق ،و امر ،و اراده ،و مشيت ،و هدايت ،و اضالل ،و قضاء ،و قدر ،و جرب ،و تفويض ،و رضا،
و غضب ،و امثال آن ،از كارهاى متفرق.
 -1معارىف كه مربوط است به واسطهها ى كه بني او و انسان هستند ،مانند حجاهبا ،و لوح ،و قلم ،و عرش ،و كرسى ،و بيت املعمور ،و آمسان ،و
زمني ،و مالئكه ،و شيطاهنا ،و جن ،و غري ذلك.
 -1معارىف كه مربوط است به خود انسان در زندگى قبل از دنيا.
 -1معارىف كه مربوط است ابنسان در دنيا ،چون اتريخ پيدايش نوع او ،و خودشناسيش ،و شناسا ى اصول اجتماعى ،و مسئله نبوت ،و رسالت،
و وحى ،و اهلام ،و كتاب ،و دين ،و شريعت ،كه از اين ابب است مقامات انبياء ،كه از داستاهناى آانن استفاده مىشود ،مهان داستاهنا ى كه قرآن
ترمجه تفسري امليزان ،ج ،1ص11 :
كرمي از آن حضرات حكايت كرده است.
 -6معارف مربوط به انسان در عوامل بعد از دنيا ،يعىن عامل برزخ و معاد.
 -7معارف مربوط به اخالق نيك و بد انسان ،كه مقامات اولياء در صراط بندگى يعىن اسالم و اميان و احسان و اخبات و اخالص و غري ذلك
مربوط به اين معارف است.
و اما آايتى كه مربوط است به احكام ديىن ،در اين تفسري پريامون آهنا حبث نشده ،چون كه حبث پريامون آهنا مربوط به كتاب فقه است نه تفسري.
نتيجه اين طريقه از تفسري اين شده كه در متامى اين كتاب و در تفسري مهه آايت قرآىن يك ابر هم منىبيىن كه آيهاى را بر معنا ى خالف ظاهر ْحل
كرده ابشيم ،پس در اين كتاب اتويلى كه ديگران بسيار دارند منىبيىن ،بله اتويل به آن معنا ى كه قرآن در چند جا اثباتش مىكند ،به زودى خواهى
ديد كه آن اتويل اصال از قبيل معاىن نيست.
سپس در هر چند آيه بعد از متام شدن حبثها و بياانت تفسريى ،حبثها ى متفرق از رواايت قرار دادهامي ،و در آن ابن مقدار كه بر اميان امكان
اَّلل عليهم امجعني هم از طرق عامه و هم خاصه ايراد منودهامي ،و اما آن رواايتى
داشت ،از رواايت منقوله از رسول خدا (ص) و ائمه اهل بيت سالم ه
كه از مفسرين صحابه و اتبعني چيزى نقل مىكند ،در اين كتاب نقل نكردمي ،براى اينكه صرف نظر از اينكه رواايتى است در هم و بر هم ،كالم
صحابه و اتبعني حجيىت براى مسلماانن ندارد( ،مگر رواايتى كه بعنوان موقوفه نقل شده است).
و بزودى اهل حبث اگر در رواايت منقوله از ائمه ع دقت بفرمايند مطلع خواهد شد كه اين طريقه نويىن كه بياانت اين كتاب بر آن اساس هناده
اَّلل عليهم است.
شده ،طريقهاى جديد نيست ،بلكه قدميىترين طريقهاى است كه در فن تفسري سلوك شده ،و طريقه معلمني تفسري سالم ه
البته در خالل اين كتاب حبث هاى خمتلف فلسفى ،و علمى ،و اترخيى ،و اجتماعى ،و اخالقى ،هست ،كه در آهنا نيز به مقدار وسعمان حبث
كردهامي ،و در مهه اين حبث ها به ذكر آن مقدماتى كه سنخيت اب حبث داشته اكتفاء منوده ،و از ذكر مقدماتى كه مقدميت ندارد ،و خارج از طور
حبث است خوددارى منودمي.
و سداد و رشاد را از خداى تعاىل مسئلت مىمنائيم كه هبرتين ايور و راهنما است.
اَّلل حممد حسني طباطبائى
فقري اىل ه

26

 26طباطبا ى ،حممدحسني ،ترمجه تفسري امليزان11 ،جلد ،جامعه مدرسني حوزه علميه قم ،دفرت انتشارات اسالمى  -ايران  -قم ،چاپ 1171 ،1 :ه.ش.
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اَّللُ ما ت قدهم ِم ْن ذنْبِك و ما َت هخر  "...و ارتباط آن اب فتح مبني]
[شرح مقصود از غفران ذنب متقدم و متاخر پيامرب (ص) در آيه ":لِي ْغ ِفر لك ه
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
صرا ع ِزيزا" الم در كلمه" ليغفر" به طورى
صرك ه
" لِيغْ ِفر لك ه
اَّللُ ن ْ
اَّللُ ما ت قدهم م ْن ذنْبِك و ما َت هخر و يُت هم ن ْعمتهُ علْيك و ي ْهديك صراط ا ُم ْستقيم ا و ي نْ ُ
كه از ظاهر عبارت برمى آيد الم تعليل است ،ظاهرش اين است كه غرض از اين" فتح مبني" عبارت است از" آمرزش تو نسبت به گناهان گذشته
و آيندهات" و ما مىدانيم كه هيچ رابطه اى بني فتح مذكور اب آمرزش گناهان نيست و هيچ معناى معقوىل براى تعليل آن فتح به مغفرت به ذهن
منىرسد ،پس چه ابيد كرد ،و چطور آيه را معنا كنيم؟
بعضى از مفسرين 27براى فرار از اين اشكال گفتهاند ":الم" در مجله" ليغفر" در عني اينكه صداى كسره دارد الم قسم است ،و اصل آن" ليغفرن"
بود كه نون اتكيد از آن حذف شده ،و" راء" آن هم چنان به صداى ابال ابقى مانده ،ات بفهماند نون در اينجا حذف شده.
ليكن اين سخىن است غلط چون در ميان عرب چنني استعماىل سابقه ندارد و مهچنني گفتار بعضى 28ديگر كه براى فرار از اشكال گفتهاند :علت
فتح ،تنها آمرزش گناهان نيست ،بلكه جمموع" آمرزش" "،امتام نعمت" "،هدايت" و" نصرت عزيز" علت است ،پس منافات ندارد كه يكى از آهنا
به خصوص ،يعىن آمرزش گناهان ىف نفسه علت فتح نباشد.
اين حرف نيز بسيار ىب رايه است و هيچ ارزشى ندارد ،چون خبشش گناه نه علت فتح است و نه جزء علت و نه حىت به نوعى اب مطالىب كه بر آن
عطف شده ارتباط دارد ات بگوييم مساله آمرزش گناه اب علل فتح خملوط شده ،پس هيچ مصححى براى اينكه به تنها ى علت معرىف شود ،و نه براى
اينكه اب علل ديگر و ضمن آهنا خملوط شود نيست.
و كواته سخ ن اينكه :اين اشكال خود هبرتين شاهد است بر اينكه مراد از كلمه" ذنب" در آيه شريفه ،گناه به معناى معروف كلمه يعىن خمالفت
تكليف مولوى اهلى نيست.
و نيز مراد از" مغفرت" معناى معروفش كه عبارت است از ترك عذاب در مقابل خمالفت انمربده نيست ،چون كلمه" ذنب" در لغت آن طور كه از
موارد استعمال آن استفاده مى شود عبارت است از عملى كه آاثر و تبعات بدى دارد ،حال هر چه ابشد .و مغفرت هم در لغت عبارت است از
پرده افكندن بر روى هر چيز ،وىل ابيد اين را هم بدانيم كه اين دو معنا كه براى دو لفظ" ذنب" و" مغفرت" ذكر كردمي (و گفتيم كه متبادر از لفظ"
ذنب" خمالفت امر مولوى است كه عقاب در پى بياورد ،و متبادر از كلمه" مغفرت" ترك عقاب بر آن خمالفت است) معنا ى است كه نظر عرف
مردمان متشرع به آن دو لفظ داده ،و گرنه معناى لغوى ذنب مهان بود كه گفتيم عبارت است از هر عملى كه آاثر شوم داشته ابشد ،و معناى لغوى
مغفرت هم پوشاندن هر چيز است.
حال كه معناى لغوى و عرىف اين دو كلمه روشن شد ،مىگوييم قيام رسول خدا به دعوت مردم ،و هنضتش عليه كفر و وثنيت ،از قبل از هجرت و
ادامهاش ات بعد از آن ،و جنگها ى كه بعد از هجرت اب كفار مشرك به راه انداخت ،عملى بود داراى آاثر شوم ،و مصداقى بود براى كلمه" ذنب"
و خالصه عملى بود حادثه آفرين و مساله ساز ،و معلوم است كه كفار قريش ما دام كه شوكت و نريوى خود را حمفوظ داشتند هرگز او را مشمول
مغفرت خود قرار منىدادند ،يعىن از اجياد دردسر براى آن جناب كواتهى منىكردند ،و هرگز زوال مليت و اهندام سنت و طريقه خود را ،و نيز
 )1 ( 27روح املعاىن ،ج  ،16ص .91
 )1 ( 28تفسري روح املعاىن ،ج  ،16ص .91
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خونها ى كه از بزرگان ايشان رخيته شده ،از ايد منىبردند ،و ات از راه انتقام و حمو اسم و رسم پيامرب كينههاى دروىن خود را تسكني منىدادند ،دست
بردار نبودند.
اما خداى سبحان اب فتح مكه و اي فتح حديبيه كه آن نيز منتهى به فتح مكه شد ،شوكت و نريوى قريش را از آانن گرفت ،و در نتيجه گناهاىن كه
رسول خدا (ص) در نظر مشركني داشت پوشانيد ،و آن جناب را از شر قريش اميىن داد.
پس مراد از كلمه" ذنب" -و خدا داانتر است -تبعات بد ،و آاثر خطرانكى است كه دعوت آن جناب از انحيه كفار و مشركني به ابر مىآورد،
و اين آاثر از نظر لغت ذنب است ،ذنىب است كه در نظر كفار وى را در برابر آن مستحق عقوبت مىساخت ،هم چنان كه موسى (ع) در جراين
كشنت آن جوان قبطى خود را گناه كار قبطيان معرىف منوده مىگويد:
خاف أ ْن ي ْقتُلُ ِ
ون" 29اين معناى گناهان گذشته رسول خدا (ص) است گناهاىن كه قبل از هجرت كرده بود و اما گناهان آيندهاش
ب فأ ُ
" و هلُْم عل هي ذنْ ٌ
عبارت است از خوهنا ى كه بعد از هجرت از صناديد قريش رخيت ،و مغفرت خدا نسبت به گناهان آن جناب عبارت است از پوشاندن آهنا ،و
ِ ِ
صرك
ابطال عقوبتها ى كه به دنبال دارد ،و آن به اين بود كه شوكت و بنيه قريش را از آانن گرفت .مؤيد اين معنا مجله" و يُت هم ن ْعمتهُ علْيك  ...و ي ْن ُ
صرا ع ِزيزا" است.
ه
اَّللُ ن ْ
[وجوه متعددى كه در بيان معىن و مفاد آيه فوق گفته شده است]
اين آن معنا ى است كه از آيه ،به ضميمه سياق به نظر ما رسيد ،وىل مفسرين مسلكهاى خمتلف ديگرى دارند كه هشت نظريه از آهنا را در اينجا
مىآورمي.
 -1مراد از ذنب رسول خدا گناهاىن است كه آن جناب كرد ،و مراد از گناهان گذشته گناهان قبل از بعثت ،و مراد از گناهان آينده گناهان بعد از
بعثت آن حضرت است .30بعضى ديگر گفتهاند گناهان قبل از فتح مكه و بعد از آن است.31
اين مسلك در صورتى صحيح است كه ما صدور معصيت از انبياء را جائز بدانيم ،و اين خالف دليل قطعى از كتاب و سنت و عقل است ،چون
اين ادله بر عصمت انبياء (ع) داللت دارند كه حبثش در جلد دوم اين كتاب و جاها ى ديگر گذشت .عالوه بر اين ،اشكال انمربوط بودن آمرزش
گناهان اب فتح مبني به جاى خود ابقى است.
 -1مراد از مغفرت گناهان گذشته و آينده ،مغفرت گناهاىن است كه قبال مرتكب شده و آنچه كه بعدا مرتكب مىشود .و منظور از مغفرت گناهاىن
كه هنوز مرتكب نشده ،وعده به آن است ،چون اگر بگوييم خود مغفرت منظور است ،اشكال مىشود كه گناه ارتكاب نشده مغفرت بردار
نيست.32

 )1 ( 29سوره شعراء ،آيه .11
 1 ( 30و  )1تفسري جممع البيان ،ج  ،9ص .111
 1 ( 31و  )1تفسري جممع البيان ،ج  ،9ص .111
 )1 ( 32تفسري جممع البيان ،ج  ،9ص 111
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اشكال اين وجه مهان اشكال وجه قبلى است ،عالوه بر اينكه آمرزش گناهان بعدى مستلزم آن است كه تكليف از آن جناب برداشته شده ابشد،
اَّلل خمُْلِص ا له ِ
الدين" 33و
اعبُ ِد ه
و اين خمالف نص صريح كالم خداى تعاىل است ،آن هم در آايتى بسيار ،مانند آيه" إِ هان أنْزلْنا إِلْيك الْ ِكتاب ِاب ْحل ِق ف ْ
ُ
ِ
ت ِْل ْن أ ُكون أ هول الْ ُم ْسلِ ِمني" 34و آايتى ديگر كه سياقشان استثناء منىپذيرد.
آيه" و أُم ْر ُ
عالوه بر اينكه بعضى از گناهان قابل آمرزش نيست ،مانند شرك به خدا ،افرتاء و دروغ بر او ،استهزاء به آايت خدا ،افساد در زمني ،و هتك حمارم.
و آيه مورد حبث بطور مطلق فرموده :گناهان آيندهات را آمرزيده ،پس ابيد اين گونه گناهان براى آن جناب جائز ابشد ،و اين معقول نيست كه خدا
بندهاى از بندگان خود را براى اقامه دينش و اصالح زمني مبعوث كند آن وقت اين پيغمرب ،مهني كه به نصرت خدا دعوتش ريشه كرد ،و خدا او را
بر هر چه كه خواست غلبه داد ،اجازه اش دهد متامى اوامرش را خمالفت منوده ،آنچه را كه بنا كرده ويران سازد و آنچه را كه اصالح كرده تباه كند،
و به او بفرمايد :هر چه بكىن من تو را مىآمرزم و از هر دروغ و افرتا ى كه به من ببندى عفو مىكنم ،اب اينكه عمل آن پيغمرب خود دعوت و تبليغ
عملى است ،اين از نظر عقل .و اما از نظر قرآن ،آيه شريفه" و ل ْو ت ق هول علْينا ب ْعض ْاْلقا ِو ِيلْ ،لخ ْذان ِمْنهُ ِابلْي ِم ِ
ني ثُه لقط ْعنا ِمنْهُ الْوتِني" 35صريح در
اين است كه چنني اميىن به رسول خدا (ص) داده نشده.
 -1مراد از مغفرت گناهان گذشته آن جناب ،گناهان پدر و مادرش آدم و حوا ،و مراد از مغفرت گناهان آيندهاش آمرزش گناهان امت و به وسيله
دعاى آن جناب است  .36اشكال اين وجه مهان اشكال وجه قبلى است.
 -1اين كالم گفتارى است بر حسب فرض ،هر چند كه از نظر سياق به نظر مىرسد كالمى حتقيقى ابشد نه فرضى ،و معنايش اين است كه :ات
خدا گناهان قدميى و آيندهات را اگر گناهى داشته ابشى بيامرزد .37اشكال اين وجه اين است كه خالف ظاهر آيه است و خالف ظاهر دليل
مىخواهد كه ندارد.
اَّللُ عنْك ِمل أ ِذنْت هلُْم"
اَّلل لك" مىابشد هم چنان كه چنني خطاىب در آيه" عفا ه
 -1اين كالم جنبه تعظيم و حسن خطاب دارد و معناى آن" غفر ه
آمده .39اشكال اين وجه اين است كه در چنني خطاهبا ى معموال لفظ دعاء به كار مىبرند -اينطور گفتهاند.
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 -6مراد از ذنب در حق رسول خدا (ص) ترك اوىل است ،يعىن خمالفت اوامر ارشادى ،نه مترد از امتثال تكاليف مولوى ،چون انبياء اب آن درجات
قرىب كه دارند بر ترك اوىل مؤاخذه مىشوند ،مهانطور كه ديگران بر معصيتهاى اصطالحى مؤاخذه مىشوند ،هم چنان كه معروف است كه"
حسنات اْلبرار سيئات املقربني حسنه نيكان نسبت به مقربني گناه مشرده مىشود".40
 -7وجهى است كه مجعى از علماى اماميه آن را پسنديده اند ،و آن اين است كه مراد از مغفرت گناهان گذشته آن جناب ،گناهان گذشته امت
او ،و مراد از گناهان آيندهاش گناهاىن است كه امتش بعدها مرتكب مىشوند و اب شفاعت آن جناب آمرزيده مىشود و نسبت دادن گناهان امت

 )1 ( 33ما كتاب را به حق بر تو انزل كردمي ،پس خدا را اب دين خالص عبادت كن .سوره زمر ،آيه .1
 )1 ( 34من مامور شدهام كه اولني مسلمان ابشم .سوره زمر ،آيه .11
 )1 ( 35اگر رارهاى نسبتهاى دروغ به ما ببندند اب دست قدرمتان او را مىگريمي ،و رگ دلش را قطع مىكنيم .سوره احلاقه ،آيه  11و .16
 1 ( 36و  )1جممع البيان ،ج  ،9ص .111 -111
 1 ( 37و  )1جممع البيان ،ج  ،9ص .111 -111
 )1 ( 38خدا بيامرزدت چرا به آانن اجازه دادى .سوره توبه ،آيه .11
 1 ( 39و  1و  )6جممع البيان ،ج  ،9ص .111 -111
 1 ( 40و  1و  )6جممع البيان ،ج  ،9ص .111 -111
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به آن جناب عيىب ندارد ،چون شدت اتصال آن جناب اب امت اين را جتويز مىكند .41و اين وجه و وجه قبلىاش از مهه اشكاالت گذشته سامل
مىابشند ،ليكن اشكال ىب ربط بودن مغفرت اب فتح مكه اي حديبيه به حال خود ابقى است.
اَّلل عليه) نقل شده كه فرموده:
 -8راسخى است كه از سيد مرتضى علم اهلدى (رْحة ه
كلمه" ذنب" مصدر است ،و مصدر مى تواند هم به فاعل خود اضافه شود و هم به مفعول خود ،و در اينجا كلمه" ذنب" به مفعول خود اضافه
شده ،و مراد از" ذنب" گناهاىن است كه مردم نسبت به آن جناب روا داشتند ،و نگذاشتند آن جناب وارد مكه شود ،و مانع از ورود او به مسجد
احلرام شدند .و بنا بر اين ،معناى آمرزش اين گناه ،نسخ احكام دمشنان آن جناب يعىن مشركني است ،مىخواهد بفرمايد :خداوند به وسيله فتح
مكه و داخل شدنت در آن لكه ننگى كه دمشنان مىخواستند به تو بچسبانند زايل مىسازد.42
و اين وجه خيلى قريب املاخذ اب وجهى است كه ما ذكر كردمي ،و عيىب هم ندارد ،جز اينكه كمى اب ظاهر آيه انسازگار است.
اَّللُ  "...كه بعد از مجله" إِ هان ف ت ْحنا لك ف تْحا ُمبِينا" قرار گرفته ،التفاتى از تكلم به غيبت به كار رفته ،و شايد وجهش اين ابشد
در مجله" لِي ْغ ِفر لك ه
كه از آجنا كه حاصل مفاد سوره منت هنادن بر پيامرب و مؤمنني بود ،به اينكه فتح را نصيبشان كرد ،و آرامش بر دهلايشان افكند ،و ايريشان منود،
و ساير وعدهها ى كه به ايشان داد ،در چنني زمينهاى مناسب بود نصرت دادن به پيغمرب و مؤمنني را به خدا نسبت دهد ،چون انمربدگان ،غري خدا
را منىپرستيدند ،و مشركني ،غري خدا را به اين اميد كه ايريشان كنند و هرگز منىكردند مىپرستيدند.
و اما اينكه چرا اين سنت را در آيه اول اب تعبري" ان ما" ادا كرد ،و فرمود ":ما براى تو فتح كردمي" ،براى اين بود كه تعبري به" ما" كه به عظمت اشعار
دارد ،اب ذكر فتح مناسبتر است و اين نكته عينا در آيه" إِ هان أرسلْناك ِ
شاهدا  "...نيز جراين دارد.
ْ
" و يُتِ هم نِ ْعمتهُ علْيك" -بعضى از مفسرين 43گفته اند معنايش اين است كه :نعمت خود را هم در دنيا برايت متام كند ،و تو را بر دمشن غلبه داده
بلند آوازهات گرداند و دينت را رونق خبشد ،و هم در آخرت متام كند و درجهات را بلند كند .بعضى 44ديگر گفتهاند :يعىن نعمت خود را اب فتح
مكه و خيرب و طائف بر تو متام كند.
" و ي ْه ِديك ِصراط ا ُم ْست ِقيم ا" -بعضى 45گفته اند :يعىن تو را بر صراط مستقيم اثبت بدارد ،صراطى كه سالك خود را به سوى هبشت مىكشاند.
بعضى 46ديگر گفتهاند ،يعىن :تو را در تبليغ احكام و اجراى حدود به سوى صراط مستقيم رهنمون شود.
صرا ع ِزيزا" -بعضى 47در معناى" نصر عزيز" گفتهاند :آن نصرتى است كه هيچ جبارى عنيد و دمشىن نريومند نتواند كارى به ايشان
صرك ه
اَّللُ ن ْ
" و ي نْ ُ
بكند ،و خداى تعاىل چنني نصرتى به رسول اسالم داد ،براى اينكه دين او را خللانپذيرترين اداين كرد ،و سلطنت او را عظيمترين سلطنت قرار داد.
بعضى 48گفتهاند :مراد از نصر عزيز ،آن نصرى است كه در عامل منونهاش اندر و اي انايب ابشد ،و نصرت خداى تعاىل نسبت به پيامرب اسالم مهني
طور بوده .و اين معنا اب مقايسه حال آن جناب در اول بعثت و اب حال او در آخر اايم دعوتش روشن مىشود.
 1 ( 41و  1و  )6جممع البيان ،ج  ،9ص .111 -111
 1 ( 42و  1و  1و  )1جممع البيان ،ج  ،9ص 111
 1 ( 43و  1و  1و  )1جممع البيان ،ج  ،9ص 111
 1 ( 44و  1و  1و  )1جممع البيان ،ج  ،9ص 111
 1 ( 45و  1و  1و  )1جممع البيان ،ج  ،9ص 111
 )1 ( 46تفسري روح املعاىن ،ج  ،16ص .91
 )6 ( 47جممع البيان ،ج  ،9ص .111
 )1 ( 48روح املعاىن ،ج  ،16ص 91
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اَّللُ ما ت قدهم ِم ْن ذنْبِك و ما َت هخر" كردمي ،اين معنا
دقت در سياق اين دو آيه بر اساس آن معنا ى كه ما براى آيه" إِ هان ف ت ْحنا لك ف ْتحا ُمبِينا لِيغْ ِفر لك ه
را به دست مىدهد كه مراد از مجله" و يُتِ هم نِ ْعمتهُ علْيك" مقدمهچيىن و فراهم شدن زمينه براى متاميت كلمه توحيد است ،منظور اين است كه خداوند
جو و افق را براى يك نصرت عزيز برايت تصفيه مى كند ،و موانع آن را به وسيله مغفرت گناهان گذشته و آينده تو (به آن معنا ى كه ما كردمي) بر
طرف مىسازد ".و ي ْه ِديك ِصراطا ُم ْست ِقيما" -هدايت آن جناب بعد از تصفيه جو براى پيشرفت او ،هدايت به سوى صراط مستقيم است ،چون
اين تصفيه سبب شد كه آن جناب بعد از مراجعت از حديبيه بتواند خيرب را فتح كند و سلطه دين را در اقطار جزيره گسرتش دهد ،و در آخر،

پيشرفتش به فتح مكه و طائف منتهى گردد.
صرا ع ِزيزا" -خداى تعاىل آن جناب را نصرت داد نصرتى چشمگري ،كه اي كم نظري و اي ىب نظري بود ،چون مكه و طائف را برايش
صرك ه
اَّللُ ن ْ
" و ي ْن ُ
فتح كرد و اسالم را در سرزمني جزيره گسرتش داد و شرك را ريشه كن و يهود را ذليل و نصاراى جزيره را برايش خاضع و جموس ساكن در جزيره را
49
برايش تسليم منود .و خداى تعاىل دين مردم را تكميل و نعمتش را متام منود و اسالم را برايشان ديىن پسنديده كرد.
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