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  معارف قرآن  ةاهللا و گستر فضل
  عباس صالحی سید

  
شاید نتوان . پژوهی شیعی است اي متمایز و ممتاز براي قرآن دوره اخیر سدة

در ابعاد . با این مقطع مقایسه کرد ة تاریخی را در چهارده قرن گذشتههیچ دور
ع وپژوهانه، چندین برابر هر دوره تاریخی پیشین است و در تن کمی، آثار قرآن

نیز جهش چشمگیري ... اعماق پرداخت و  ،ها موضوعات، گسترة مباحث، الیه
  .وجود دارد

نویسندگان میان در . رشد مضاعفی دارد ،تفسیرنگاري ترتیبی در این سده
بزرگان و محققانی . توان دید هاي فراوانی را می دانشور تفسیر در این مقطع، نام

هاشم  سید ،)ق1370م(حمد نهاوندي م ،)ق1341م(نورالدین اراکی  چونان سید
 محمد سید ،)ق1400م(جواد مغنیه  محمد ،)ق1380م(آبادي  میردامادي نجف

حسن  ،)ش1372م(عبداالعلی سبزواري  سید ،)ش1375م(حسین همدانی 
ناصر مکارم  ،)ش1390م(دکتر محمد صادقی تهرانی  ،)ق1426م(مصطفوي 

اکبر قرشی  علی سید ،)ش1313ت(، اکبر هاشمی رفسنجانی )ش1370ت(شیرازي 
 و) ش1324ت(محسن قرائتی  ،)ق1366ت(تقی مدرسی  محمد سید ،)ق1347ت(

  .دیگر بزرگوار نویسندگان
که توفیق نگارش یک دوره تفسیر ترتیبی قرآن را  است  ی فوق، نام کسانیاسام

سیر هایی را تف اند یا سوره اند، اما یادکرد نام کسانی که موفق به اتمام نشده یافته
  .اند، از فرصت این جستار بیرون است کرده

چنین باید شاکر این نعمت بود که در قرن اخیر، تفسیر موضوعی قرآن نیز هم
توان یافت که در موضوع  پژوه را می ارتقاي جدي یافته است و هزاران مؤلف قرآن

 هاي قرآنی را در آن محور، اند و دیدگاه از کتاب وحی استمداد جسته ،اي ویژه
  .اند تدوین و ارائه کرده
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  پژوهی اهللا و قرآن فضل
نیز از دانشورانی است که ) ق1354-1431(اهللا  محمدحسین فضل اهللا سید آیت
پژوهی بود و فرصتی بس وسیع از حیات خویش را  هاي متوالی دلبسته قرآن در دهه

  :اردنگ پژوهی چنین می او دربارة علقۀ دیرین خود به قرآن .در خدمت قرآن نهاد
با تدریس، با  .کنم من نیم قرن است که با قرآن زندگی می گویم متواضعانه می«

گاه که در نجف اشرف بودم، در هر موضوع  از آن. تفسیر و در خطابه و منبر
گونه، روح  بدین. نهادم سیاسی، اجتماعی و اندیشگی، قرآن را در فراراه خود می

ت و تاکنون نیز چونان بوده ه اسو فلسفه و اندیشه و فقه من با قرآن زیست
  )12/387الندوة، (» .است

  .توان ارائه کرد هاي علمی ـ اجتماعی قرآنی او را در چند محور می فعالیت
نخست . فسیر قرآن استت کاملاین تفسیر، یک دوره : تفسیر من وحی القرآن .1

و  جلد در قطع رقعی منتشر شد و سپس با اضافات 11ق در 1400در سال 
پژوهانه  ترین آثار قرآن این اثر، از مهم. جلد چاپ گردید 24هاي بسیار، در  ودگیافز

  .ایشان است
آثار متعددي دارد که در قالب تفسیر  اهللا فضل: تألیفات موضوعی قرآنی .2

الحوار فی هایی چون  نگاشته. هستند اي را دارا گنجند یا چونان صبغه موضوعی می
رآن، من عرفان القرآن، حرکۀ النبوة فی مواجهۀ االنحراف، القرآن، اسلوب الدعوة فی الق

  ... .و  دراسات و بحوث قرآنیه، مطارحات و قضایا قرآنیه
در موقعیت علمی و اجتماعی که داشت،  اهللا فضل: پاسخ به سؤاالت قرآنی .3

این بخشی از . مورد مراجعات اساتید، طالب و دانشجویان و عموم مردم بود
حجم قابل توجهی از . حدوده آیات و موضوعات قرآنی بودها، در م پرسش

  .گونه سؤاالت قرآنی است پاسخ این ،)مجلّد است 20که ( ةمجموعه الندو
به تدریس تفسیر قرآن پرداخت  اهللا در لبنان فضل: هاي قرآنی روس و خطابهد .4

چنین در هم. را بر کرسی تدریس ارائه کرد »من وحی القرآن«هایی از  و بخش
هاي عمومی بر محور آیات قرآن سخن گفت و به  سیاري از موارد، در سخنرانیب

  .تفسیر و تبیین معارف آن پرداخت
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قرآن کریم را منبع اصلی  ،اهللا فضل: ن در تألیفات غیرقرآنیحضور قرآ .5
هاي او رنگ و بوي  رو، تمامی نگاشته ایناز. هاي دینی خود قرار داده بود برداشت

 70که بیش از (هاي چاپ شده او  یش از یکصد جلد نوشتهب در. قرآنی دارند
  .توان صبغۀ قرآنی را دید و عطر آن را استشمام کرد به سهولت می) اند عنوان
تنها به تألیف، تدریس و خطابه قرآنی مشغول  اهللا فضل: هاي قرآنی فعالیت .6

نان اسالمی در لبـ  نبود، بلکه با حضور در میادین جهاد، در احیاي موج بیداري قرآنی
که با تأسیس برخی از مراکز قرآنی، در ترویج و اشاعۀ عالوه آن. و منطقه مؤثّر بود
  . ...و  الکریم مدرسۀ القرآنن عارف قرآن کریم کوشید، مراکزي چوحفظ، تالوت و م

پژوهی معاصر یاد کرد و نامی  توان از قرآن دهد که نمی نشان می محورهاي فوق
چون او،  یگرچه او و هر دانشور پرتألیف. اهللا نبرد فضلمحمدحسین  از سید

 ،ـ و خود او نیز مدعی عصمت فکري و عملی نبود خطاهاي معرفتی داشته و دارند ـ
  .و به او نپرداخت نادیده گرفتصحیفه اندیشه معاصر قرآنی  درتوان او را  اما نمی

 هایی نامه اه ویژههاي قرآنی به قصد بازشناخت مفسران، هرچند گ پژوهشنشریه 
داده است و به بزرگانی چونان طبرسی،  را به تحلیل تفاسیر ایشان اختصاص

پرداخته است و این شماره به ... ابوالفتوح رازي، عالمه طباطبایی، شهید مطهري و 
اهللا و شماره آینده را به تحلیل برخی  محمدحسین فضل بررسی روش تفسیري سید

صد البته به  .خواهد پرداخت هاي قرآنی ایشان اشتهاز موضوعات و مفاهیم در نگ
یز نقد و ارزیابی نهاي فراگیر و  واسطه گستره تألیفات قرآنی ایشان، فرصت پردازش

اي  توان این دو شماره را مدخل و دریچه هاي وي فراهم نشد و در نتیجه می دیدگاه
  .براي ورود به آراء قرآنی او دانست

هاي تفسیري و مفاهیم قرآنی در  ونه ورود به روشقبل از هرگ رسد به نظر می
، منزلت معرفتی قرآن چیست و آثار او، بایستی این پرسش را داشت که از منظر او

هاي محتوایی برخوردار است؟ چه انتظاري را در  از چه دایرة معنایی و پیام قرآن
رآن تمنّا کرد؟ توان از ق توان داشت و پاسخ به چه سؤاالتی را می مراجعه به قرآن می

  در فهم دین و حرکت به سعادت، در چه مقوالتی بایستی از قرآن یاري جست؟
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 محمد در ادامه این جستار، به اجمال به پاسخ این سؤاالت در اندیشه سید
شناسانه تفسیري او و  چه اینکه هم مباحث روش. یم پرداختاهللا خواه حسین فضل

اند، با مقولۀ منزلت و  قرآنی او تحلیل شدههاي  هم مفاهیمی که در تفسیر و نگاشته
  .گستره معارف قرآن ارتباطی وثیق دارند

  
  قرآن و متون مقدس

 6پیامبر نبوت گوید، می سخن رسالت خط تداوم از متعدد، آیات در کریم قرآن
هاي  تصدیق و تکمیل کتاب داند و قرآن را ی انبیاي الهی میرسان را در ادامۀ پیام

و کتاب آسمانی 6رسالت حضرت محمد بنابراین. رداشم یآسمانی پیشین م
  .پذیرفتتوان منقطع از خط مستمرّ وحی دید، تفسیر کرد و  نازل بر او را نمی

  :وجو کرد جست اهللا لگونه تعابیر فض توان در این را می نگرش فوق
انبیا و تاریخ ایشان رسانی  از حرکت کلی پیام...  6رسالت حضرت محمد«

  )4/207اهللا، من وحی القرآن،  فضل( ».نبود منفصل
دهد؛ چه  می متفاوت مفهوم و امعن6پیامبر ساله 23 سیرة به نگرش گونه این

تبیین یک دوره منقطع تاریخی قرار  محدوده تحلیل سیرة آن بزرگوار راکه این
چنین هم. کند ن دوره تاریخی متوجه میري را به ایصدهد، بلکه نگاهی فراع نمی

قرآن اویۀ دید، یادکرد فراوان انبیاي پیشین و نیز ذکر مکرر تاریخ ایشان را در این ز
آن ذکر مدام،  و قرآن نازل بر او، در پرتو6پیامبر کند؛ چه اینکه کریم تفسیر می

را درك کرد 6توان حرکت پیامبر نمی یابد و بدون آن و تبیین درست می تعریف
  .و معارف قرآن را به درستی فهمید

او . گشاید که شاید موافقان اندکی را با خود دارد اي دیگر را بازمی نکته هللا فضل
، داند میهاي آسمانی پیشین  کنندة تورات، انجیل و کتاب از آیاتی که قرآن را تصدیق

ما وأَنْزَلْنَا إِلَیک الْکتَاب بِالْحقِّ مصدّقًا ل(:آیاتی از قبیل. کند برداشت متفاوتی را ارائه می
نَزَّلَ علَیک الْکتاب بِالْحقِّ مصدقاً لما بینَ یدیه و أَنْزَلَ (، )48/مائده()بینَ یدیه منَ الْکتَابِ

  . ...و  )4/عمران آل()التَّوراةَ و الْإِنْجیل
  :فهمید کهچنان توان  ن میقرآاهللا، از مجموعۀ آیات  به نظر فضل
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. )46/مائده()مصدّقًا لما بینَ یدیه منَ التَّوراةِ(:گفته شده است لدربارة انجی: اوالً
مگر در  ،تابع شریعت تورات بود تواند باشد که انجیل آن معنا می به این تعبیر

وألحلَّ لَکُم (:گونه که مسیح فرمود مواردي خاص که به نسخ آن پرداخت، همان
کار رفته  م، تعبیري فراتر بهاما درباره قرآن کری .)50/عمران آل()مبعض الَّذي حرِّم علَیکُ

ر به تمامی گونه، معارف قرآن ناظ بدین. )مصدّقًا لما بینَ یدیه منَ الْکتَابِ(است؛
  )197و8/193همان، . (هاي آسمانی پیشین است و نه یک کتاب آسمانی کتاب

مل تطورات انسان نازل شد، آیات و مفاهیم چون در نقطۀ تکا قرآن کریم: ثانیاً
در ذکر اوصاف آن، پس از تصدیق  رو ازاین .تر ناظر است آن به آفاق گسترده

مصدّقًا لما بینَ یدیه منَ الْکتَابِ (:شمرد هاي آسمانی، امتیازي دیگر را برمی کتاب
هلَینًا عمیهمدر هاي آسمانی ه با دیگر کتابهیمنۀ قرآن در مقایس .)48/مائده()و ،

هاي  رها و ارزشمصونیت قرآن از تحریف، ماندگاري معیا ابعادي است چونان
 . ...و تر وسیع فضاهاي و تر گسترده اي است به افق که قرآن دریچهمطرح در آن و این

  )8/197همان،(
 غاال را هاي آسمانی گذشته، از جمله تورات و انجیل کتاب قرآن کریم: ثالثاً

  )200/همان،. (نسخ کرد... نکرد، بلکه تنها برخی از احکام آنها را چونان قبله و 
. اهللا با دیگران نیست تمایز دیدگاه فضلگانه پیشین، چندان نقطه  نکات سه: رابعاً

و آیات  او ضمن باورداشت سه نکته پیشین، معتقد است که از آیات یادشده ـ
در موجود ت کرد که در انجیل و تورات توان این سخن را برداش ـ می مشابه

اي راه نیافته بود،  دسترس یهودیان و مسیحیان در عصر نزول قرآن، تحریف گسترده
او با . بلکه بسیاري از نصوص صحیح و مضامین درست در آن وجود داشته است

  :کند این عبارات، این مدعا را بیان می
لّتی الیبقی فیها مفهوم صحیح من انّ االنجیل و التوراة لم یحرّفا بالدرجۀ ا«

تضمنان الکثیر بل انّهما ی ،او آیۀ سالمۀ من التحریف من آیاتهما ،مفاهیم الرسالۀ
لیکون التحریف مختصاً ببعض ...  من النصوص الصحیحۀ و المفاهیم الحقّۀ

  )5/212همان، ( ».و نحو ذلک 6الجزئیات کالبشارة بالنبی محمد
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را نباید به تورات و انجیل » ما بینَ یدیهل اًمصدّق«چونان  با این تفسیر، تعبیراتی
تاریخی معطوف کرد و تنها آن را مورد تصدیق وحی خاتم قرار داد، بلکه تورات و 

فتی قرآن قرار انجیل موجود در عصر نزول قرآن، مورد تصدیق و حمایت معر
رات کند که اگر تو ستدلّ میاجماالً این مدعاي خویش را چنین م اهللا فضل. گیرد می

نازل شد  7و عیسی 7چه بر حضرت موسییعنی آن(بود مراد و انجیل تاریخی 
در این صورت آنان در موقع  ،)و نه آنچه در اختیار یهودیان و مسیحیان حجاز بود

گوید  که خداوند میي تأیید مفاد آن نداشتند، چه اینخطاب به این آیات، راهی برا
و اگر منظور، تورات و انجیل . هاي آسمانی است گر کتاب یقکه این قرآن، تصد

تواند مورد تأیید و یا تکذیب یهودیان و  یف ناشده باشد، این سخنان نمیرتح
به کتاب آسمانی تحریف ناشده  ، زیرا آنانمسیحیان معاصر وحی قرآنی قرار گیرد

آیات معقول و  گونه ایندر بنابراین براي آنکه بیان و احتجاج . دسترسی نداشتند
ت و انجیل در اختیار ایشان موجه باشد، باید تصدیق قرآن را نسبت به همان تورا

  ست؛ندا
د من الحدیث عن القرآن بانّه مصدق الّذي بین یدیه، انّ هذا فیو ربما نست«

الحدیث موجه الی الیهود و النصاري الّذین یحتفظون بالتوراة و االنجیل لیقارنوا 
  )212/همان، ( ».الکتابین لیجدوا صدق هذه الدعوة بین القرآن و

این مقدمه، با . کند اي دیگر را نیز ضمیمه می پس از دعاوي فوق، مقدمه اهللا فضل
. کند وگوي ادیان ابراهیمی ایجاد می عنایت به نکات قبل، بنیاد متفاوتی را در گفت

یل یهودیان و گوید که مسلّماً تورات و انجیل موجود، با تورات و انج او می
  :مسیحیان حجاز تفاوت ندارد

فاذا عرفنا انّ الکتاب الّذي بایدینا من التوراة و االنجیل هو الکتاب الّذي کان «
  )همان( »...بایدیهم فی زمن الدعوة

کنندة تورات و انجیل  ، آن است که قرآن، تنها تصدیقنتیجۀ مجموعۀ این نکات
بلکه تأیید و تصدیق  ،)موسی و عیسیهاي نازل بر حضرت  کتاب(تاریخی نیست 

هرچند در مواردي . کند محتواي کلی و حداکثري تورات و انجیل موجود را هم می
اما در  ،کند مینماید و یا مواردي، احکام آن را نسخ  بازگشایی از تحریف می
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این . کند تصدیق میموافقت دارد و آن را  مجموع، با فضاي عمومی آن دو کتاب
با متون مقدس و نیز قرآن و مسلمانان تواند در گونۀ مواجهه  می ردنگرش و رویک

  .تعامل با ادیان ابراهیمی، تأثیرات جدي داشته باشد
  

  دامنۀ معارف قرآن
که هنوز  جدي وجود داشته است ـ یقرآنی، دیدگاهـ  در میان دانشوران اسالمی

چنین  اهللا فضل. تتمل بر تمامی علوم اسـ که قرآن کریم، مش طرفدارانی هم دارد
وحی  من تفسیر در چه او .نیست باورمند قرآن معارف قلمرو در را حداکثري دیدگاه

  .پردازد می دیدگاه این نقد و نفی به بارهاالقرآن و چه در مکتوبات دیگر خویش، 
کلّ «ز کند که مراد ا تصریح می)ء و نَزَّلْنا علَیک الْکتاب تبیاناً لکُلِّ شَی(ذیل آیه او

چنین بیان تمامی هم. ـ نیست یا تفاصیل و گسترة آن هاي بشري ـ تمامی دانش ،»شئ
  )13/279همان، . (موجودات هستی را در گسترة مفهومی خویش ندارد

هاي تفسیري و غیرتفسیري خود،  در نگاشته ثبات این سخناهللا براي ا فضل
  :جمله از. کند ها را مطرح می اي از استدالل ر پارهاو اشاره
کند و  در ارتباط با آیات تکوین، خود قرآن ما را دعوت به تفکّر و تجربه می .1

نشانگر آن است  این نکته. شناسد میاز آن خلقت و عبرت  آن را مسیر کشف اسرار
از طریق مطالعات تجربی دنبال که فهم مظاهر و رموز آیات طبیعی هستی را باید 

  )6/442، هاهللا، الندو فضل. (باشد که خود قرآن متکفّل آنکرد، نه آن
بر آن بوده است که انسان از طریق تالش فکري و  سنّت تاریخی الهی .2

  )7/451همان، . (تعقیب کنداسرار دانش مادي هستی را  ،تجربه حسی
که بارها و بارها بر چه این. ، بلکه کتاب ایمان استکتاب دانش نیست قرآن .3

 )119/عمران آل()و تُؤْمنُونَ بِالْکتابِ کُلِّه(: از جمله .ایمان به کتاب تأکید شده است
تمامی آیات قرآن و معارف نهفته در هر آیه، بایستی متعلق  دهد که این آیه نشان می

... هایی چون فیزیک، شیمی و  قرار گیرد و مسائلی از قبیل آنچه در دانش» ایمان«
  )ـ با توضیحات 9/564همان، . (انگیرد و نه ایم مطرح است، متعلّق دانش قرار می
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 هایی دانش کتاب ، قرآن،بنابراین. کند اب هدایت معرفی میخود را کت قرآن .4
 نیز و 19/478همان، ( .نیست... و شناسی اتم پزشکی، طب، دانش انچون
  )1/104 القرآن، وحی من

اي  در دوره طوالنی خط نبوت و رسالت، چونان داعیه پیامبران الهی .5
نزده  اند و سخن یا رفتاري از ایشان که ناظر به چونان ادعایی باشد، سر هنداشت
  )13/279فضل اهللا، من وحی القرآن، . (است

ـ به نقد و نفی دیدگاه کسانی  و شواهدي دیگر ا این ادله ـباهللا  گونه، فضل بدین
 ابلق را از قرآن کریم... پردازد که هر دانش طبیعی، ریاضی، انسانی، فلسفی و  می

  .دانند میاستنباط 
اهللا آن است که قرآن کریم به  انگاري، پرسش فراراه فضل با نفی این وسیع

توان ابعاد  و چگونه می دهد وجودي توجه نشان میـ  معرفتی هاي تکدامین ساح
  بخشی قرآن را تعریف کرد؟ هدایت

دامۀ وجو کرد که در ا پاسخ به این پرسش را در چند حوزة متمایز بایستی جست
  .کنید نوشتار مالحظه می

  
  معنوي هاي تقرآن و ساح

بسیاري . از اهتمام ویژه قرآن کریم برخوردار است وجودي انسانـ  ابعاد معنوي
زدایی از این ساحت و رهنمایی به سیر و سلوك  ناظر به غفلت وحیاز آیات 

التی آیات وحی در مقو) ستمرهاي م گشایی و پرده(تأکیدات متوالی . معنوي است
خداشناسی، توحید، موجودات ملکوتی هستی، وحی، نبوت، میثاق، جهان  مانند

تمام گیرد و  هاي قرآنی را دربر می پیاماز ها محور دیگر، حجم وسیعی  واپسین و ده
  .ناظر به این ساحت انسانی است آنها

وي معنـ  هاي عرفانی کند و در میان پیام به درستی به این منظر توجه می اهللا فضل
  :گوید چنین سخن می» توحید«قرآنی، از جایگاه 

علی توحید اهللا و  روحی هو االساس فالقرآن کان یرکّزُالواقع انّ الجانب ال فی«
ا کلّ الحقائق و و الحقیقۀ االساس التی تنطلق منهعلی اَن یؤمن االنسان بانّ اهللا ه



 

 

12 

   

     
 

  

   
ال 

س
 

هم
زد

شان
 /

ره 
شما

64  /
ان 

مست
ز

13
89

 

دته من خالل انطالقه الّتی تلتقی عندها کلّ الحقائق و الّذي یتمثّل الکون فی وح
  )1/187اهللا، الندوة،  فضل( ».من اهللا الواحد

توحیدي که بدان معنا باور  وق، معناکاوي از توحید قرآنی است؛عبارات ف
ت ختم به اوست و کثرات حقیقت از اوست و فرجام هر واقعی شود که هر می

  .هستی در وحدتی که از او سرچشمه یافته است، مستغرق است
نگرشی که  ؛دهد معنوي، نگاه قرآنی به هستی را شکل میـ  عرفانی چونان درك

 ،را متناسب با آن... ت، عواطف، رفتار و کند و ذهنی ردیسی وجودي ایجاد میدگ
  .دهد تغییر اساسی می

ین اي از اوصاف که قرآن براي خود برگزیده است، در ا پاره رسد به نظر می
خود را با  بارهاان نمونه، قرآن کریم به عنو. یابد تري می ساحت، مفهوم روشن

تکویر چنین  27آیه . یاد کرده است... و  »ذکري«، »تذکره«، »ذکر«اوصافی چون 
  .)إِنْ هو إِال ذکْرٌ للْعالَمینَ(:است

 هاي تا از ساحنویسد که قرآن، حجاب غفلت ر آیه میاین در تفسیر  اهللا فضل
بر عقل، احساس و زندگی او سایه افکنده هایی که  حجاب دارد؛ وجود انسان برمی

  )24/99من وحی القرآن، . (است
 در اهللا فضل .)الْقُرْآنِ ذي الذّکْرِو(:خوانیم می »صاد«سوره  اولچنین در آیه هم

 کند؛ اینکه قرآن تفسیر این آیه، با وضوح بیشتري این وصف را توصیف می
اي که  گشاید، به گونه سوي خدا میها را به  کند و دریچه قلب انسان گشایی می قفل

  ر زندگی روزمرّه خویش احساس کنند؛حضور دائم حضرت حق را د
لیکون ذکراً للناس، یفتح به قلوبهم علی  م بالقرآن ذي الذکر الّذي انزله اهللاقس«

  )19/235همان، ( ».اهللا فیعیشون معه فی حضور دائم
  

  تربیتیـ  تأثیرگذاري اخالقی
 ها انسان. امراض روحی بوده و هستتماعی انسان، بسترساز اجـ  زندگی زمینی

خویی، بخل  هاي سختی چونان حرص، حسد، نفرت، غضب و درنده گرفتار بیماري
اي از آالم تاریخی و عینی  هبخش گسترد. هستند... و  نظري، خودپسندي و تنگ
  .خیزد العالج برمی هاي صعب بیماري ینناز چ بشریت
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داند و بخش  هاي سخت خود را موظّف می ن بیماريدر رفع ای قرآن کریم
با همین عنایت است که قرآن، . کوشد مهمی از آیات قرآن، در رفع و عالج آن می

یونس، قرآن خود را با این توصیف معرّفی  57در آیه . خواند می» ءشفا«خود را 
  .)وشفَاء لما فی الصدورِ(:کرده است

هاي وجودي چونان دشمنی، کینه،  نویسد که بیماري می اهللا در تفسیر آیه فضل
چونان  را او وجودي ساحت یابند و که در درون انسان جاي می... نفرت، ناامیدي و 
سازند و او را در جبهه مقابل خط مستقیم زندگی قرار  اي می ظرف مهر بسته

یش معرفت و عواطف، به پاال هاي تو این قرآن است که با تنظیف ساح دهند؛ می
  )11/328همان، . (دهد پردازد و روح و روان صاف و نظیف را سامان می آن می
  

  هدایت اجتماعی قرآن
و نیز قلمرو (اي متفاوت با کسانی قرار دارد که کارکرد ادیان  اهللا در نقطه فضل

او بارها به صراحت به ابعاد . کنند اخالقی محدود میـ  هاي معنوي را در حیطه) قرآن
وأَنْزَلْنَا معهم الْکتَاب (حدید 25کند و از جمله در ذیل آیه  ن اشاره میاجتماعی قرآ

طسبِالْق النَّاس قُومییزَانَ لالْمنویسد می)و: 
له ئـ دریابیم که مس یعنی اقامه عدلـ  این هدف از رسالت پرتوتوانیم در  می«

ینکه آن دو چه ا ، محوري اساسی در هر دین است،حکومت و قانونگذاري
کند و  که عدالت در زندگی اجتماعی بر آن مبنا حرکت می هستند اي شالوده
مگر با قوانینی که  ،یابد عدالت در جهان واقعیت معنایی نمی یابد، میسامان 

گیري آن را تنظیم کنند و با حکومتی که در تدبیر و اجراي عدالت اشراف  جهت
رو، آیه  ایناز ...بورزد و بدون سیاستی که در منازعات، اوضاع را مدیریت کند 

در آفاق  ضور و تکاپوي دین درآمیخته و دینداللت بر آن دارد که سیاست با ح
 تنهاکند که دین را  ام آیه، سخنان کسانی را رد میو پی. حکومت رخ نموده است

یابد و  اند که در ارتباط انسان با خدا ظهور می اي دانسته وجوديـ  ابعاد روحی
هاي پیچیده و مشکالت متنوع و درهم تنیده  آن را از حیات مادي با تمامی گره

  )22/46همان، ( ».سازند آن، دور می
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من «تفسیر یتی قرآن، موجب آن شده است که اهللا بر این بعد هدا تأکید فضل
به عنوان یکی از تفاسیري تلقی شود که به رویکرد اجتماعی شناخته  »وحی القرآن

کند که هدایت و روشنگري قرآن، محدود به عالم درون و  او تصریح می. شوند می
ان را اجتماعی، گرداگرد آدمیـ  بلکه ظلمات سیاسی ،یا رابطه انسان با مأل اعلی نیست

کند و  هاي انبوه و متراکم، نورافشانی می فراگرفته است و قرآن کریم، در این تاریکی
  )404 /6الندوه، . (نمایاند خطوط کالن زیست درست اجتماعی را می

تنها یک برنامۀ  ایتی قرآن، موجب شده است که قرآنچونان برداشتی از ابعاد هد
شود، بلکه در نگرش ایشان، قرآن را اي ایستا تلقی ن صامت و مکتوب براي جامعه

. گردد د و عملی میشو بایستی متنی دانست که در تکاپوي حرکت اجتماعی فهم می
تواند پیام قرآن را دریابد، او باید در پویایی  نمی... فهم لغات قرآن و  مفسر در پرتو

  .تر از قرآن رو بیاورد مستمرّ اجتماعی، به فهم درست
این نکته مهم را در رویکرد تفسیري خویش بازگو و با  رهابارها و با اهللا فضل

سخنان  کند؛ تعبیراتی که تنها با جانمایۀ یغ و مؤکد، بر آن پافشاري میتعبیرات بل
  توان اعماق آن را دریافت؛ د او میخو

 ،چونان کتابی قرائت کرد که داراي معانی واژگانی است توان قرآن را نمی«
هاي  که جایگاهاست د که متن حرکت اسالمی خوان بلکه بایستی آن را چونان

اي  قرآن را به شیوه کوشیم ما می. گیرند ز آن خط میا... تبلیغ، جنگ، صلح و 
توانند  گویم که جز پویندگان نمی به همین جهت می. درك کنیم) و نه ایستا(پویا 

م به فهم درست قرآن دست یابند؛ کسانی که حرکت و خیزش اسالمی را در اسال
این انسان پویا و در . کنند معنا و تفسیر می ،زنده و منطبق با انسان و جهان

شناس  شناس یا جامعه دان یا روان تکاپوست که قرآن را متفاوت از یک لغت
  )1/153همان، ( ».فهمد می

الي  آورد که نباید فهم قرآن را در البه در سخنی دیگر، او نهیب و هشدار برمی
بلکه باید آن  ،ـ گرچه نقش در فهم قرآن دارد وجو کرد ـ جستهاي واژگانی  قاموس
د گذاشت که قرآن در بازارها، بای .میان تکاپوي زندگی یافت و فهمید را در
مرتبط با حرکت کند تا بتوان دریافت که چگونه با مفاهیم ... ها و  عات، خانهاجتما
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حضور بیابد، ما  زندگی اي که قرآن در واقعیت به اندازه .کند زندگی تماس پیدا می
  )158/همان، . (توانیم با قرآن رفعت بیابیم و از جمود و انحطاط فاصله بگیریم می

همان، ( »الحرکیون رآن الیفهمه االّانّ الق«کند که  شعاري را عنوان می اهللا فضل
. ریز حرکت اسالمی بود هکننده و برنام او معتقد است که قرآن، ترسیم .)170/

ه در جنگ و چه در صلح، تجارب اجتماعی خویش را با قرآن محک چ مسلمانان
بخش غالب آیات سوره آل عمران، در  ،به عنوان نمونه. کردند زدند و ارزیابی می می

که چگونه آنان در این. هه مسلمانان در جنگ احد استنقد و ارزیابی گونۀ مواج
تند و اوامر او را فاصله یاف6هایی که برداشتند، از پیامبر خطوط اصلی و گام

  )153/همان، . (نافرمانی کردند
  

  قرآن و علوم طبیعی
اهللا، نگرش حداکثري و جامعیت فراگیر قرآن را  اشارت شد که فضل این از پیش

چنین او شیوة غلیظ هم. پذیرا نیست) از جمله علوم طبیعی و(نسبت به همۀ علوم 
: یابد دو مشکل اساسی مواجه میداند و آن را با  تفسیر علمی از قرآن را نادرست می

گونه  پذیري این نخست آنکه در بسیاري از موارد، واژگان و جمالت قرآنی ظرفیت
زند که  اتم مثال میتفسیرهاي علمی را ندارند و به عنوان نمونه، تفسیر ذره را به 

) 7/زلزله()یرَه اخَیرً ذَرةٍ مثْقَالَ یعملْ فَمنْ(آیه ،اکتشافات علمی معاصر برخی در پرتو
ناسازگار » ذره«اژگانی این برداشت را با مفهوم و اهللا فضل. اند گونه تفسیر کرده نرا آ
  .داند می

در تغییر و  ن است که اکتشافات و نظریات علمیاشکال دوم در تفسیر علمی آ
ي ها دیدگاه خطاي پدیداري از پس شوند، تفسیر آن با کریم قرآن آیات اگر و ندا تحول

، ةاهللا، الندو فضل. (شود که در قرآن خطا راه یافته است علمی، چونان برداشت می
11/507(  

یابد و  اطرات همراه میبا این منظر دید است که او تفسیر علمی را با مخ
  :سدیون می

  )همان( ».و اما تفسیر القرآن بالنظریات العلمیه فانّه موقف خطر«
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نخست آنکه : ات یادشده، دو نکته را پذیراستبا تمامی تأکید بر نک اهللا فضل
هایی چونان فیزیک،  شناسی نیست و بیان دانش قرآن کریم گرچه کتاب طبیعت

را برعهده ندارد، اما نسبت به شناخت طبیعت ... و شناسی  شیمی، نجوم، زیست
گشاید و از او  بلکه صفحات کتاب تکوین را در برابر انسان می ،تفاوت نیست بی
قُلِ (:رو فرمود ایناز. بنگرد و اسرار آن را دریابد هد که به عظمت خلقتخوا می

و با همین دعوت، از انسان  ،)101/یونس() انْظُرُوا ما ذا فی السماوات و الْأَرض
به سوي معرفت حق قرار  اي دریچه که مطالعه آیات تکوینی خداوند راخواهد  می

  )373 /16همان، . (دهند
 انش طبیعی نیست، اما پیشرفت علومکتاب د ست که گرچه قرآنانکتۀ دیگر آن 

بدل تر م هاي تفصیلی به دانش مال معنایی برخی از آیات قرآن راتواند دایرة اج می
والَّذي *الَّذي خَلَقَ فَسوى(:خوانیم سوره اعلی می 2ـ3 اتعنوان نمونه در آی به. دکن

گوید که اوالً  ت خود سخن میاز ویژگی مخلوقا در این آیات، خداوند .)قَدر فَهدى
 ،و ثانیاً) خَلَقَ فَسوى(کامل و متناسب با نیازهاي اوست  ،و عناصر هر یک اجزا

یزي و تکوینی راي است که از هدایت غ یده به گونهمحاسبات وجودي هر پد
کند،  آن یاد میکه قرآن کریم به اجمال از  این دو نکته). قَدر فَهدى(برخوردار باشد 

 ،ناظر به نکتۀ اخیر اهللا فضل. اند یلی و روشنی یافتههاي تفص ودبا پیشرفت علوم، نم
  )198-24/207من وحی القرآن، . (شمرد شواهدي را از اکتشافات علوم برمی

در باب مناسبات علوم جدید با قرآن، نکات دیگري است که در مجال 
  .تري باید از آن سخن گفت مبسوط

  

  و شریعت قرآن
مامی مسلمانان در آن توافق تردید قرآن، منبع مهم فقه و شریعت است و ت بی
شود و تفاسیري مستقل را  جزء آیات االحکام شناخته می بخشی از آیات آن. دارند

  .اند توان نام برد که به شکل ترتیبی یا موضوعی به این آیات پرداخته می
کند، این نکته است که او در  می اهللا را متمایز چه فضلرسد آن به نظر می

نگرد و در نتیجه، قرآن در  اي بیشتر می هاي فقهی از قرآن کریم، با توسعه وري بهره
  .یابد تر می فقاهت و اجتهاد او حضوري محسوس
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  :گردد تر می هاي ذیل، این اهتمام و رویکرد، نمایان عنوان نمونه، در مثال به
 عنِ الْخَمرِ والْمیسرِ قُلْ فیهِما إِثْم کَبِیرٌ ومنَافع للنَّاسِ و یسأَلُونَک(از آیه اهللا فضل .یک

نخست آنکه از این . کند دو نکته را استفاده می) 219/بقره()إِثْمهما أَکْبرُ منْ نَفْعهِما
  .»هنفع من کبرأ ضرره کان ما کلّ تحریم« :کرد توان برداشت اي فقهی را می آیه، قاعده

اساس آن،  توان مشمول این قاعده دانست و بر که مصادیقی را مینکتۀ دیگر آن
 همان،. (داند ایشان حرمت سیگار را از این مصادیق می. به حرمت آن فتوا داد

4/227-225(  
شرطی که نام خدا  به(ذبیحه غیرمسلمان را  ،...چون شهید ثانی و اهللا هم فضل .دو

وال تَأْکُلُوا مما لَم یذْکَرِ اسم اللَّه (او به آیه شریفه. نددا حالل می) در ذبح برده شود
هلَی(و نیز) 121/انعام()عهلَیع اللَّه مرَ اسا ذُکمکند استناد می) 118/انعام()فَکُلُوا م .

  )9/688، ةالندو(
سال با مادر  هفتـ تا  چه دختر و چه پسر اهللا حضانت فرزند را ـ فضل .سه

سال را  دوالبته در رأي فقهی پیشین خود، حضانت تا (داند و پس از آن با پدر  یم
توان از محبت  او در برابر این سؤال که کودك را چگونه می .)دانست با مادر می

ال تُضَار والدةٌ (:گوید دهد که آیه شریفه می پاسخ می ؟مادرانه جدا کرد
اي که با  به گونه ،ستی بین پدر و مادر توافق شودبای براینبنا .)233/بقره()بِولَدها

  )732/همان، . (نیاید واردکودك رعایت مشترك، آسیبی به 
وما جعلَ علَیکُم فی الدّینِ (ج که مستفاد از آیه شریفهرَقاعدة حز ا اهللا فضل .چهار
ین سؤال از جمله در برابر ا. هاي متعددي دارد است، برداشت) 78/حج()منْ حرَجٍ

حجاب برگیرد یا طالق بگیرد، : توسط شوهرش بین دو راه قرار گرفت اگر زنکه 
الطاعۀ لمخلوق فی معصیۀ «در ابتدا به حکم وي  در این صورت وظیفۀ زن چیست؟

نویسد که  ا در ادامه میکند که باید وظیفۀ حجاب را برگزیند، ام اظهار می» الخالق
تواند حجاب  انجامد، می میاش  زندگی به ایجاد حرج و مشقت در اگر طالق

هرچند بایستی رعایت حدود اضطرار را بکند و نیز خود را در زمرة  برگیرد؛
  )736/همان، . (متبرّجات قرار ندهد
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مانانی معتقد است که مسل) 1/مائده()أَوفُوا بِالْعقُود(اساس آیه بر اهللا فضل .پنج
 قوانین آن کشورها را رعایت کنند یکنند، بایست میکه در کشورهاي غربی زندگی 

هاي بیمه  اساس همان آیه، تخلّف از قراردادها با شرکت چنین برهم). 740/همان، (
. داند را مجاز نمی) هرچند مالکان آن غیرمسلمان و در بالد غیراسالمی باشند... (و 
  )750/همان، (

مسلمانان  آیا یرمسلمان بدون رضایت او مجاز است؟آیا تصاحب اموال غ .شش
دارند که به چونان عملی دست زنند؟ حق ... در کشورهاي اروپایی، امریکایی و 

و در  کردهکند، مقابله  ي جاهالنه که اموال آنان را مباح میابه شدت با فتاو اهللا فضل
که خداوند، از جمله این. جوید عدد استناد میضمن مستندات خویش، به آیات مت

کند که رعایت امانت در اموال را  را مذمت میاي از یهودیان  خصلت عده
ومنْهم منْ إِنْ (ی که اموال غیریهودي، حرمت ندارد؛با این مبناي معرفت ؛کردند نمی

یِّینَ األمّ تَأْمنْه بِدینَارٍ ال یؤَدّه إِلَیک إِال ما دمت علَیه قَائما ذَلک بِأَنَّهم قَالُوا لَیس علَینَا فی
اگر ما نیز اموال غیرمسلمانان را مباح  افزاید اهللا می فضل. )75/عمران آل()سبِیلٌ

  )785/همان، ! (بدانیم، بین ما و ایشان چه تفاوتی است؟
کند که بلوغ  اش را چنین بیان می اهللا نظر فقهی در بلوغ دختر و پسر، فضل .هفت

حیض و در پسران با عالمات  شرعی، همان بلوغ جسمانی است که در دختران با
وابتَلُوا الْیتَامى حتَّى إِذَا (او براي این مدعاي خویش، به آیه. شود دیگر مکشوف می

مالَهوأَم هِموا إِلَیفَعا فَادشْدر منْهم تُمفَإِنْ آنَس ّکَاحلَغُوا الناین . جوید استناد می) 6/نساء()ب
، همان. (قرار داد» بلَغُوا النّکَاح«و معیار را  ی نگذاشتتر فرقمیان ایتام پسر و دخ آیه
1/513(  

از کسانی است که عالوه بر طهارت اهل کتاب، به طهارت  اهللا فضل .هشت
هم از زاویۀ علمی ـ کند که شهید صدر  او نقل می .جسمی مشرکان نیز معتقد است

 الْمشْرِکُونَ إِنَّما(آیه ،اهللا فضل نظر به .داشت دیدگاهی چونان ـ لوال االجماع
سمشرکان است و نه روحی ـ  ناظر به نجاست و قذارت فکري) 28/توبه()نَج

و  )فَال یقْرَبوا الْمسجِد الْحرَام(:که در ادامه آیه آمده استنجاست بدنی آنان؛ چه این
 ،داگر به تنجیس مسجد نیجام(مسلماً ورود اشیاء نجس ظاهري به مسجدالحرام 
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بنابراین، قذارت و . حرام نیست) اي وارد مسجد کنیم مثالً خون را در ظرف دربسته
همان، . (شود پلیدي باطنی مشرکان است که مانع ورود آنان به مسجدالحرام می

/515(  
آیه شریفه این او به . داند ازدواج با زنان اهل کتاب را مجاز میاهللا  فضل .نه

که ؛ چه این)5/مائده()ات منَ الَّذینَ أُوتُوا الْکتَاب منْ قَبلکُموالْمحصنَ(:جوید استناد می
  )563/همان، . (را امضا کرده است آیه، ازدواج با زنان عفیف اهل کتاباین 

 از محیط خانه و محارم، مجاز است؟ آیا استفاده زنان از عطر در خارج. ده
 )مرَض قَلْبِه فی الَّذي فَیطْمع بِالْقَولِ تَخْضَعنَ فَال(:گوید می گوید که آیه شریفه اهللا می فضل

  این آیه، ایحاء به آن دارد که هر رفتاري از زن که براي مردان تحریک .)32/احزاب(
  )583/همان، . (برانگیز باشد، مجاز نیست

اهللا با عنایت به فقه  نشانگر آن است که فضل ،ها مورد دیگر این موارد و ده
تر سازد و با  گستردهکوشد که سهم قرآن را در استنباطات فقهی،  میقرآنی 
تري را در  کردید، افق وسیع هایی از آن را مشاهده که نمونه هایی برداشت

  .االحکام ایجاد کند آیات
  

  پاسخگویی به سؤاالت عصري
ها و  ها، شبهه انسان مدرن، چه در قالب فردي و چه در آفاق اجتماعی، با پرسش

پرسش مهم و در این میان، . وجودي مواجه استـ  هاي فراوان معرفتی دغدغه
تواند خود را در چنین زمانۀ پرسؤال و دغدغه،  چگونه می اساسی آن است که قرآن

  وجودي برآید؟ـ  عرضه کند و در مقام پاسخگویی به نیازهاي معرفتی
شهوت،  شادي، اندوه، دهد که عناصر انسانی، ثابت است؛ یاهللا پاسخ م فضل
هرچند معلومات انسان، . در انسان معاصر چونان انسان گذشته است... طمع و 

م اصلی تر شده است، اما مفاهی تر و تجارب او غنی تر، قدرت او گسترده افزون
گوید، بدان معنا نیست که ما  وقتی از گذشته سخن می قرآن. اند انسانی تغییري نیافته

 یم، بلکه بدان معناست که در پرتوندگی کندر گذشته مستغرق شویم و در آن ز
هاي انسانی رو آوریم و با توجه به  نقاط مثبت آن تجارب، به کارآمدسازي تجربه
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بدین گونه، وقتی خداوند از . هاي منفی درس بگیریم نقاط ضعف تاریخی، از تجربه
چه . گوید وساز آینده سخن می گوید، در حقیقت راجع به ساخت می گذشته سخن

ي ا اي از تجربۀ موفق است و تجربۀ شکست خورده، نمایه که تجربۀ پیروز، نمونهاین
به همین نکته در 7امام باقر. به آن امید بست توان هایی است که نمی از تجربه

. »لکنّه یجري مجري اللیل و النهار و الشمس و القمر«: کند توصیف قرآن اشاره می
  )179/همان، (

هه با سؤاالت معاصر، چونان حلّ المسائل علمی مرجعیت فکري قرآن در مواج
یا فلسفی نیست که هر سؤال به آن عرضه شود و پاسخ آمادة آن دریافت گردد، 

بدان گونه است که قرآن، منهج و رویکرد وصول به حقیقت را  بیشتربلکه 
واقعی وجودي  ياي را به سوي معارف حقه و رفع نیازها نماید و دریچه بازمی

 ،نیامده است که به جاي انسان فکر کند کند که قرآن تأکید می اهللا فضل .گشاید می
  :نویسد او می. کند دارد و عقل او را راهبري می بلکه انسان را به فکر وامی

القرآن یعطیک المنهج فی الوصول الی الحقائق و بذلک فانّه یقودك الی «
  )4/403همان، ( ».التفکیر

هاي فیلسوفان و یا  تابآن را چونان کبا این برداشت است که نباید قر
کنند، بلکه  ویسند و عرضه مین دانست که نتیجۀ افکار خویش را باز می دانشمندان

هاي ذاتی انسان را به حرکت  کند و توان چونان است که راه را باز می قرآن
دهد،  صرفاً استدالل در امور کوچک و بزرگ، در اختیار عقل قرار نمی. دارد وامی
داند که راه را  خود می کند، پس از آن عقل درست آشنا می روشعقل را با  بلکه

  )404/همان، . (کند چگونه طی
  

  مرجعیت معرفتی
این تلقی، آثار  .)9/566همان، (خواند  یم» نص اساس«قرآن را  اهللا فضل

در تمامی  از جمله آنکه. کند م دینی ایجاد میی در منظومۀ معرفت و علونوگوناگ
نخست بایستی قرآن را گشود و در ...) فقه، کالم، اخالق و (اي اسالمی ه دانش
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از غلو، انحراف و یا تقصیر را احادیث را خواند و این روش، انسان  ،مرحله بعد
  )315و 2/284همان، . (کند دور می

اند که هر  توصیه داشته:آورد دیگر این نگرش، همان است که امامان شیعه ره
ه مخالف با قرآن باشد، هرچند مستند به اهل بیت شود، باطل گیري ک فکر یا جهت

شود که در تعارض  موجب می این رویکرد. را به دین نسبت داد است و نباید آن
. میان نص قرآنی و نص غیرقرآنی، بایستی قرآن را ارجح شمرد و مقدم دانست

  )2/315 ؛1/197همان، (
به معناي نفی و یا  که این سخنانکند  می اهللا تأکید با تمامی سخنان فوق، فضل

با  و قرآن محوري انحصاري را» حسبنا کتاب اهللا«او . نیست» سنت«سلب منزلت 
ما آتَاکُم الرَّسولُ فَخُذُوه وما (:که قرآن فرمودداند؛ چه این معارف قرآن ناسازگار می

شَد إِنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّهوا وفَانْتَه نْهع اکُمقَابِنَهالْع و ائمه معصومین) 7/حشر()ید: ،
 .خطاناپذیرند و معصوم او چون و ا هستندرا دار6اعماق دانش پیامبر

  )9/566همان،(
  

  توقعات خرافی و نادرست از قرآن
هایی  به نقد دیدگاه جایگاه منزلتی ـ معرفتی قرآن دارد،با ترسیمی که از  اهللا فضل

به . نهایت است وري درست از این سرچشمه بی هرهپردازد که به نظر وي، مانع ب می
  :کنیم ، اشاره مینوان نمونه، به چند نکته از نکات مورد عنایت اوع

اما  روحی است، درمان بیهاي  درد گونه که یاد شد، قرآن شفابخش همان .1
خواهند آن را به کتاب طب تبدیل کنند و آن را در شفاي امراض  اي می عده

کند،  بودن قرآن نفی می» شفاء«از  این تفسیر را اهللا فضل. کار گیرند روانی بهـ  جسمی
بایستی  بنابراین). 57/یونس()شفَاء لما فی الصدورِ(:خود فرمود چه اینکه خداوند

هایی  وجو کرد و آن را به دامنه تربیتی جستـ  شفابخشی قرآن را در ابعاد اخالقی
  )1/167همان، . (ن استدار آ نبرد که علم و عقل بشر عهده
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کند که کتاب هدایت را به کتاب رمل و  شدت از کسانی انتقاد می به اهللا فضل .2
بینی قرار  گویی و آینده اي براي پیش کنند و آن را وسیله تبدیل می... اسطرالب و 

  :نویسد برد و می او تعبیر زیبایی را به کار می. دهند می
» .لکنّه کتاب یصنع فیه المستقبل، والمستقبل انّ القرآن لیس کتاباً یفتح فیه«
  )5/455همان، (
بلکه کتابی است که باید  ،گویی کرد کتابی نیست که با آن آینده را پیش قرآن«

  ».آینده را با آن ساخت
سازي لفظی قرآن را مانعی براي ورود به حوزه هدایت  قداست اهللا فضل .3

نمونۀ نخست را . نمایاند تر می مثال عینی در دو او این باور غلط را. داند قرآنی می
توان قرآن کریم را در اختیار  کند که آیا می در پاسخ به این پرسش عرضه می

و گاه ممکن  وضو هستند که آنان بی، چه اینکودکان نابالغ قرار داد که قرآن بیاموزند
  است خطوط آن را مس کنند؟

خود را عادت  کودکان مهستی نویسد که ما موظف این سؤال میاو در پاسخ به 
ماندگی مسلمانان در آن است که ما به  ریشه عقب. دهیم که به قرآن تمسک جویند

مباد که آن را  ،ورزیم بخشیم و در نتیجه از دادن قرآن دریغ می واژگان تقدس می
  )1/196همان، . (نجس کنند

را در  قرآنتوان  کند که آیا می نمونۀ دیگر را در یک بحث فقهی عرضه می
وضو به قرآن  جه بیکه آنان مسلمان نیستند و در نتیاختیار کفار قرار داد؛ چه این

 يهد(روح هدایت عام قرآنی ها و سؤاالت را با  او این دغدغه دست خواهند زد؟
اند که در اختیار هر  کند که مسیحیان آماده داند و اظهار می ناسازگار می) اسللنّ

به قرآن مانند کتاب کوشند، اما ما  و در آن راه می مسلمانی، انجیل قرار دهند
با آنکه اگر قرآن کتاب هدایت براي ! نگریم اقچه باید گذارد، میمقدسی که بر ط

آن قابل  که اهمیتچه این ؛ا در اختیار ایشان گذاردعموم مردمان است، باید آن ر
  )11/580همان و نیز ( .به قرآن نیست وضو قیاس با دست زدن بی
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***  
محمدحسین  اهللا سید گونه که در آغاز این نوشتار اشارت شد، آیت همان

پژوهی، سهم جدي در مطالعات قرآنی  گذاري گسترده در قرآن اهللا با فرصت فضل
او با تصویري که از منزلت و گستره معارف و اثرگذاري قرآن دارد، به . داشته است

هتمام را تجلّی این همت و ا آورد و در مجموعۀ آثار خویش، پژوهی رو می قرآن
اي را براي ارتقاي  که مقاالت این شمارگان بتواند روزنهامید آن. نمایاند بازمی

  .معرفت قرآنی فراهم آورد


