روش اﻫـﻞﺑﯿﺖ)ع( ﻣﺒﻨـﺎی ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻗـﺮآن ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد/
دوری از ﻗﺮآن؛ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮس :ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ رﻣﻀﺎﻧ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠ ﺳﺮاغ ﻗﺮآن ﻧﻤروﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز ﻇﻠﻢ ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،روش اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع( در
ﻓﻬﻢ ﮐﻼم اﻟﻬ اﺳﺖ.
ﺑــﻪ ﮔــﺰارش ﻫــﺪاﯾﺖ ﭘﺮس ،ﺣﺠــﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴــﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴــﻦ رﻣﻀــﺎﻧ ،ﻋﻀــﻮ
ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـ ﭘﮋوﻫﺸـﺎه ﻋﻠـﻮم و ﻓﺮﻫﻨـ اﺳﻼﻣـ در ﮔﻔﺖوﮔـﻮﯾ ﮔﻔـﺖ :ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ اﻧﺴﺎن را از ﺣﻀﯿﺾ ﮐﺜﺮات ﺑﻪ اوج وﺣﺪت و ﻟﻘﺎء اﻟﻪ ﺳﻮق ﻣدﻫﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻫﺪف از آﻓﺮﯾﻨﺶ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻟﻘﺎءاﻟﻪ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﻟﻬ در ﻫﻤﯿﻦ
دﻧﯿﺎﺳـﺖ اﻓـﺰود :اﮔـﺮ اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ ﻣﺒـﺎﻧ و اﺻـﻮل ﻗﺮآﻧـ آﺷﻨـﺎ ﺷـﻮد و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻣﻌـﺎرف آن ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ و اﻫﺘﻤـﺎم وﯾـﮋه داﺷﺘـﻪ و ﺑـﺎ اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ آن اﯾـﻦ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ را
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﮐﻨﺪ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﻣﻀﺎﻧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻫﻢ ﻫﺴﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ و
آداب و رﺳـﻮم و ﻣﺴـﯿﺮ ﺣﺮﮐـﺖ را ﻣﺸﺨـﺺ ﮐـﺮده و دﺳـﺖ ﻣـﺎ را ﻣـﮔﯿﺮد و ﺑـﻪ
ﻣﻘﺼﺪ ﻣرﺳﺎﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮآن ﻋﯿﻨ و ﻧﺎﻃﻖ ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد
ﭼﻮن ﮐﺴ ﺟﺰ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮدب ﺑﻪ آداب ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ ﭘﮋوﻫﺸﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﺮﻫﻨ اﺳﻼﻣ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ،ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻃﺮز
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻌﺎرف را ﻫﻢ از آﻧﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻣﻌﻨ ﻗﺮآن ز ﻗﺮآن ﭘﺮس و ﺑﺲ /وزﮐﺴ آﺗﺶ زدﺳﺖ اﻧﺪر ﻫﻮس؛ ﮐﻪ درواﻗﻊ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻗﺮآن ﻧﺎﻃﻖ در ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ ﭘﮋوﻫﺸﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﺮﻫﻨ اﺳﻼﻣ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑ ﺑﻪ دو ﻧﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اول اﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن ،ﻣﻔﺴﺮ ﺧﻮد آن اﺳﺖ
ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ و در ﻣﺼﺮع دوم ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق ﻣﻔﺴﺮ
ﻗﺮآن ،ﮐﺴ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درﻫﻮس ﺧﻮد آﺗﺶ زده اﺳﺖ و ﻣﺼﺪاق اﺗﻢ و
اﮐﻤـﻞ و ﺑـﺎرز آن ،اﻧﺴـﺎن ﻣﻌﺼـﻮم اﺳـﺖ و او ﭘـﺲ از ﻗـﺮآن ﻣﺗﻮاﻧـﺪ ﻫـﺪاﯾﺘﺮی
ﻗﺮآن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
رﻣﻀﺎﻧ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮآن ،ﻓﺎﻧ و ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ،ﻗﺮآن ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در اداﻣﻪ ﺷﻌﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭘﯿﺶ ﻗﺮآن ﮔﺸﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ و ﭘﺴﺖ /ﺗﺎ
ﮐﻪ ﻋﯿﻦ روح او ﻗﺮآن ﺷﺪﺳﺖ /روﻏﻨ ﮐﻮ ﺷﺪ ﻓﺪای ﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﻞ /ﺧﻮاه روﻏﻦ ﺑﻮی
ﮐﻦ ﺧﻮاﻫ ﺗﻮ ﮔﻞ؛ ﯾﻌﻨ وﻗﺘ روﻏﻦ در ﮔﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻞ در روﻏﻦ ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﯾ را ﺑﻮ ﮐﻨ و ﯾﺎ دﯾﺮی را و ﻗﺮآن و اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻃﻮر در
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ،وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ و در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ،رواﯾﺎت
رﺳـﯿﺪه از اﯾﺸـﺎن ﺑـﺮای ﻣـﺎ اﯾـﻦ ﻧﻘـﺶ را دارﻧـﺪ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳـﺨﻦ ﮐﺴـﺎﻧ ﮐـﻪ ﮐﻔﺎﻧـﺎ
ﮐﺘﺎب اﻟﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ راه را ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻨﺪ و اﮔﺮ رواﯾﺎت را ﻫﻢ ﮐﻨﺎر ﺑﺬارﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ راه ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﯾﻢ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رواﯾﺎت ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻄ
دارد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ ﭘﮋوﻫﺸﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﺮﻫﻨ اﺳﻼﻣ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﺛﺎر ﻋﺮﻓﺎﻧ و
ﻗﺮآﻧـ اﻇﻬـﺎر ﮐـﺮد :ﺑﺎﯾـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ را ﺑـﺮ روش اﻫـﻞ ﺑﯿـﺖ)ع( در اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗـﺮآن ﻗـﺮار
دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع( ﮐﻨﺎر ﻧﺬارﯾﻢ و اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع( را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﮐﺎﻓ ﺑﻮدن ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﻨﺎر ﻧﻨﻬﯿﻢ.
رﻣﻀﺎﻧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :وﻗﺘ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﺗﺎوﯾﻞ و ﻣﺒﺎﻧ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣآﯾﺪ
ﻗـﺮآن ،ﺳﺎﺣـﻞ و ژرﻓـﺎﯾ دارد ﮐـﻪ ﻟﻐـﺎت و ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ آن اﺳـﺖ؛ اﻣـﺎم ﺻـﺎدق)ع( در
رواﯾﺘـ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻗـﺮآن ﺑـﺪون ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ و ﻗﯿـﻢ ﮐﻔـﺎﯾﺖ ﻧﻤﮐﻨـﺪ ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺟﺌﻪ ،ﻗﺪرﯾﻪ و ﺣﺘ زﻧﺎدﻗﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﯾﻤﺎن ﻫﻢ
ﻧﺪارﻧـﺪ ﺑـﺮای ﺳـﺨﻦ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﻪ ﻗـﺮآن اﺳـﺘﺪﻻل ﻣﮐﻨﻨـﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﯾﺸـﺎن ﺗﺼـﺮﯾﺢ
دارﻧﺪ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﭼﯿﺰی را در ﻗﺮآن ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺮدم ﺑﻮده را ﮐﻢ ﻧﺬارده ،ﺗﺎ ﮐﺴ ﻧﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻓﻼن ﻣﻄﻠﺐ درﺳﺖ
ﺑﻮد در ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﻣﺷﺪ ،آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺑﺸﺮ را ﺧﺪا در آن ﻧﺎزل
ﮐﺮده اﺳﺖ«.؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ و ﻗﺮب اﻟﻬ ﻻزم اﺳﺖ
در ﻗﺮآن آﻣﺪه ،ﺑﺎﻃﻦ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ژرﻓﺎﺋ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﺪان ﻋﻠﻢ اﻫﻞﺑﯿﺖ

ﻻزم دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺣﺎم و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﻋﻠﻢ ﺧﺎﻧﺪان وﺣ را ﻣﻃﻠﺒﺪ.
وی اﻓـﺰود :اﯾـﻦ اﻣـﺎم ﻫﻤـﺎم در رواﯾـﺖ دﯾـﺮی دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻗـﺮآن دارای ﻋﺒـﺎرات،
اﺷــﺎرات ،ﻟﻄــﺎﺋﻒ و ﺣﻘــﺎﯾﻘ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻋﺒــﺎرات ،ﻓﻬــﻢ ﻋﻤــﻮﻣ ،اﺷــﺎرات ،ﻓﻬــﻢ
ﺧﻮاص و ﻋﻠﻤﺎ ،ﻟﻄﺎﺋﻒ دراﺧﺘﯿﺎر اوﻟﯿﺎء اﻟﻪ اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ از آن آﮔﺎﻫﻨﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﯿﺰ از آن اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺣ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ.
اﯾـﻦ ﻣﺤﻘـﻖ و اﺳـﺘﺎد ﺣـﻮزه اﻇﻬـﺎر ﮐـﺮد :ﻣﺮﺗﺒـﻪ اول ﺑـﺮای ﻋﻤـﻮم ﻣـﺮدم اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﻼوﺗ در ﮐﻨﺎر ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم
وﯾﮋه ﻋﻠﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺑﺮﻧﺪ؛ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ
از ﺳﺎﺣﻞ اﯾﻦ درﯾﺎﯾ ﺑﯿﺮان ﺑﺬارد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﻠﺐ و دل ﭘﺎﮐ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ
اﺳـﺖ و ﻣﺮﺗﺒـﻪ اﺻـﻠ ﻧﯿﺰاﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻗـﺮآن ،در وﺟـﻮد اﻧﺴـﺎن ﻧـﺎزل و ﭘﯿـﺎده و
اﻧﺴﺎن ،ﻗﺮآﻧ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻏﻮص در اﯾﻦ درﯾﺎ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.
وی اﻓﺰود :اﻣﺎم ﻋﻠ)ع( در ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮه ﻋﻨﯿﻖ و ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻋﻤﯿﻖ؛
ﻇﺎﻫﺮی زﯾﺒﺎ و دﻟﺮﺑﺎ و ﺑﺎﻃﻨ ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﺮﻣﻌﻨﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده و ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺣﺘ وارد ﻇﺎﻫﺮ
ﻫﻢ ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺮآنﻧﺨﻮاﻧ رواج دارد ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
*اﯾﻨﺎ

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

