
  
  
  
  

  *»من وحی القرآن«تفسیر شناخت 
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  بهرامیمحمد 
  عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

                                            
 .2/2/1390:تأیید تاریخ، 23/1/1390: افتدری تاریخ*

  :چکیده
این تفسیر در . فضل اهللا است سید محمد حسیناثر گرانسنگ  »من وحی القرآن«تفسیر 

در این تفسیر، سه روش . مجلد به زیور طبع آراسته شده است 24قالب تفسیر ترتیبی و در 
برداري نویسنده قرار گرفته و  قرآن، تفسیر روایی و تفسیر عقلی مورد بهرهتفسیر قرآن به 

هاي مهم این برخی ویژگی. دو روش تفسیر علمی و تفسیر حرفی مردود خوانده شده است
گرایی، پیروي  گویی، فایده پرهیز از ورود به مباحث غیر تفسیري، گزیده: اند از تفسیر عبارت

گیري، آزاداندیشی، آشنایی  شناسی، نتیجه اجمال، شبههاز اسلوب قرآن در تفصیل و 
هاي جدید، طرح تفسیر در قالب پرسش و پاسخ، پیرایش تفسیري و رو در نویسنده با دانش

  .رویی با نظریات تفسیرگران
حذف مطالب غیر ضرور، : اند از در پیرایش تفسیري عبارت ایشانهاي برخی از مالك

  .حذف تفاسیر نامستند
ظاهر آیات  ادبیات، نزول قرآن،   ر رویی با آراء مفسران، از سیاق، فصاحت و بالغت،در رو د

  . و فضاي آیات در نقد و سنجش دیدگاه مفسران استفاده شده است
  

  :ها  کلید واژه
  من وحی القرآن/ هاي تفسیريویژگی/ هاي تفسیري روش/ عالمه فضل اهللا/ تفسیر
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نخست آثار  گروه: شودفضل اهللا به چند گروه تقسیم میسید محمد حسین آثار 
فی  ةاسلوب الدعو«، »الحوار فی القرآن«، »من وحی القرآن«تفسیر قرآنی مانند 

دراسات و بحوث «و » حرکۀ النبوة فی مواجهۀ االنحراف«، »من عرفان القرآن«، »القرآن
  .»قرآنیۀ

  .گیرداست که در این گروه پانزده اثر جاي می اوگروه دوم آثار فقهی 
ت که ذیل عنوان اندیشه اسالمی قرار داده شده است هایی اسگروه سوم کتاب

   .اثر است 51که مجموعه این آثار در حدود 
است که دو بار به زیور  »من وحی القرآن«تفسیر  ،اویکی از آثار مهم قرآنی 

در این چاپ دو مقدمه جلد بوده که  24دوم چاپ تعداد مجلدات . طبع آراسته شد
دوم است و مقدمه دوم نقل مقدمه چاپ ظر به مقدمه نخست نا. آورده شده است

  .اول استچاپ 
و در هفده صفحه به پایان رسیده  1419شعبان  22نخست در چاپ مقدمه 

  .و در پنج صفحه شکل گرفته است 1399رجب  20است و مقدمه دوم در 
دوم، فهم قرآن، اسلوب فهم، ظاهر و باطن، محکم و متشابه و چاپ در مقدمه 
گیرد و مستندات نظریه خویش را در هر یک به بحث و بررسی می تأویل قرآن را
  .داردبیان می یادشدهاز موضوعات 
گیري تفسیر خویش و روش خود در  نخست از عوامل شکلچاپ در مقدمه 

  .گویدتفسیر آیات وحی و اهمیت روایات در عملیات تفسیر سخن می
در  او. کندفسیر میپس از مقدمه، در قالب تفسیر ترتیبی، آیات وحی را ت

وجه تسمیه سوره، اهداف . نشیندها مباحث مختلفی را به بحث میسرآغاز سوره
برخی ... دروس سوره، سبب نزول و  جو سوره،  سوره، مکی و مدنی بودن سوره، 

  .از این موضوعات هستند
در تفسیر یک یا چند آیه، . کنددر مرتبه بعد شروع به تفسیر آیات سوره می

را » مناسبۀ النزول«در مرحله دوم . نشیندرا به بحث می» معانی المفردات«نخست 
  .کندسازد و در آخرین مرتبه شروع به تفسیر آیات میمطرح می
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  »من وحی القرآن«تفسیر روش شناسی 
گروه نخست : کم دو گروه از تفسیرگران دارد تاریخ تفسیر نشان از وجود دست

این . کوشندداده و در فهم مراد صاحب سخن میمفسرانی که آیات را محور قرار 
گروه اصل را سخن خدا دانسته و باور خویش را با توجه به فهم آیات، به پیرایش 

گروه دوم تفسیرگرانی که باور محورند و مراد خویش را از . گیرندو پاالیش می
ابند، به این عده آنجا که آیه را ناسازگار با مرام و مسلک خویش بی. جویندآیات می

  .آورند و سعی در تطبیق آیات بر باور خود دارندتأویل و توجیه روي می
او در جاي . محوران قرار دارد در شمار آیه »من وحی القرآن«تفسیر نویسنده 

محوري فرا  کند و ایشان را به آیهجاي تفسیر خویش، خودمحوران را نکوهش می
 همگان و دعوت ایشان به تأمل ودر نگاه عالمه، مخاطب قرار دادن . خواندمی

توانند پذیر است و همگان می فهم تدبر در قرآن، نشان از این واقعیت دارد که قرآن 
  )1/10فضل اهللا، . (به فهم آیات برسند

  

  روش شناسی عالمه در تفسیر قرآن 
او فهم درست را برآمده از . گویدفضل اهللا از فهم درست و نادرست می

داند و فهم ناصواب را استوار بر انتخاب شیوه نادرست یکاربست روش درست م
هاي تفسیري ریشه در قرآن و سنت ، برخی از روشاودر نگاه . شناسدتفسیري می

سازد و در برابر، برخی از دارد و مخاطب قرآن را به فهم درست آیات رهنمون می
  .هدد می سوق تفسیري هاينابایسته به را مخاطب ها ناصواب است وروش

  

  هاي درست تفسیريروش
  تفسیر قرآن به قرآن) الف

او تفسیر قرآن به قرآن ). 1/6(شناسد آیات قرآن را مفسر یکدیگر می فضل اهللا،
  :داند که بر عربی بودن قرآن تأکید دارد؛ مانندرا نتیجه بدیهی آیاتی می

  )2/یوسف()إِنَّا أَنْزَلْنَاه قُرْآنًا عرَبِیا لَعلَّکُم تَعقلُون(
  )3/فصلت ()کتَاب فُصّلَت آیاتُه قُرْآنًا عرَبِیا لقَومٍ یعلَمون(
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  )28/زمر()یتَّقُون لَعلَّهم عوجٍ ذي غَیرَ عرَبِیا قُرْآنًا(
-193/شعراء()نٍمبِی عرَبِی بِلسانٍ*الْمنْذرِین منَ لتَکُونَ قَلْبِک علَى*األمین الرُّوح بِه نَزَلَ(

195) (1/6(  
توان در تفسیر محکم و مبین قرآن می  از آیات خاص، فضل اهللا،در نظرگاه 

توان سبب نزول و سیاق را به که می متشابه و مجمل بهره گرفت، چنان آیات عام، 
  .کمک فهم آورد و از درستی تفسیر اطمینان یافت

 حتْما ربِّک علَى کَانَ وارِدها إِال ممنْکُ وإِنْ(براي تفسیر آیه: نمونه مورد نخست
 ونَذَر اتَّقَوا الَّذینَ نُنَجِّی ثُم(که عام معرفی شده است، از آیه خاص ) 71/مریم()مقْضیا

  )15/69. (گیردبهره می )72/مریم()جِثیا فیها الظَّالمینَ
 لَیس(از آیه  )5/طه()استَوى الْعرْشِ علَى الرَّحمنُ(در تفسیر آیه : نمونه مورد دوم

هثْلکَم ءاو آیه نخست را متشابه و آیه دوم را محکم . گیردبهره می )11/شوري()شَی
 نَاضرَةٌ إِلَى یومئذ وجوه(که آیه چنان .برد شناخته و از محکم در تفسیر متشابه بهره می

 تُدرِکُه ال(به خوانده و با محکم خواندن آیه را متشا) 23-22/قیامه()نَاظرَةٌ ربِّها
ارصاألب وهو رِكدی ارصاألب وهو یفاز محکم در تفسیر متشابه )103/انعام()الْخَبِیرُ اللَّط ،

  :گویدعالمه می. کنداستفاده می
آیه محکم صریح در نفی رؤیت چشمی است، بنابراین آیه متشابه در مقام بیان «

عقلی و روحی خواهد بود، نه رؤیت با چشم سر که معناي اولی آیه رؤیت 
  )2/224(» .متشابه است

 والْحکْمۀَ الْکتَاب علَیک اللَّه وأَنْزَلَ(براي رفع اجمال از آیه  وي: نمونه مورد سوم
کلَّمعا وم تَکُنْ لَم لَمکَانَ تَعفَضْلُ و اللَّه کلَیا عیمظ(از دو آیه  )113/اءنس()علْکنْ تم 

اءبِ أَنْبا الْغَییهنُوح کا إِلَیم ا کُنْتهلَمتَع ال أَنْتو کمنْ قَولِ مذَا قَببِرْ هۀَ إِنَّ فَاصباقالْع 
 وال الْکتَاب ما رِيتَد کُنْت ما أَمرِنَا منْ روحا إِلَیک أَوحینَا وکَذَلک(و  )49/هود()للْمتَّقینَ
 صرَاط إِلَى لَتَهدي وإِنَّک عبادنَا منْ نَشَاء منْ بِه نَهدي نُورا جعلْنَاه ولَکنْ اإلیمانُ
گیرد و مراد از علم را اخبار اولین و کتاب و حکمت بهره می )52/شوري()مستَقیمٍ

را به منزله تفسیر براي )تَعلَم تَکُنْ لَم ما کوعلَّم(داند و با این تفسیر، عبارت می
  )7/455. (شناسدجمله قبل می
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 تَرَك مما نَصیب وللنّساء واألقْرَبونَ الْوالدانِ تَرَك مما نَصیب للرِّجالِ(آیه  اوکه  چنان
خواند و را مجمل می )7/نساء()مفْرُوضًا صیبانَ کَثُرَ أَو منْه قَلَّ مما واألقْرَبونَ الْوالدانِ

  )7/91. (کندآیات بعد را مبین اجمال معرفی می
  

  تفسیر روایی ) ب
در یک نظریه حکم به . کم دو نظریه وجود دارد پذیري آیات قرآن دست در فهم

 پذیر خواند شده، ناپذیري آیات داده شده و فهم تنها با استفاده از روایات امکان فهم
پذیري آیات قرآن براي آشنایان به زبان عربی داده  و در نظریه دوم حکم به فهم

  .شده است
پذیرد و به شدت با نظریه ، نظریه دوم را مییادشدهفضل اهللا از میان دو نظریه 

، فراخوان مخاطبان قرآن به تأمل و تدبر در قرآن اوبه باور . کندنخست مخالفت می
پذیري آیات وحی حکایت دارد، چه اینکه  به روشنی از فهم )الْقُرْآنَ یتَدبرُونَ أَفَال(

پذیر است که فهم آیات  دعوت آیات به تأمل و تدبر در قرآن در صورتی امکان
اگر مخاطب قرآن هیچ گونه فهمی از آیات قرآن ندارد، در این . پذیر باشد امکان

  )21/73( .بود واهدخ لغو و بیهوده قرآن در تدبر صورت دعوت او به تأمل و
دارد، اما به صراحت مخالفت خویش را با نظریه نخست ابراز می ويهر چند 

خصوص روایاتی که از اهل بیت رسیده، جایگاه بلندي در  براي روایات تفسیري، به
  )14/165. (کندگیرد و این گونه روایات را حجت در تفسیر معرفی مینظر می

- در جاي جاي تفسیر خویش از روایات بهره می ،یادشدهنظریه پایه بر اهللا  فضل
 اللَّه یرِید إِنَّما(براي نمونه، به کمک روایات، مراد از اهل بیت در آیه شریفه . برد

بذْهیل نْکُمع سلَ الرِّجأَه تیالْب طَهِّرَکُمیرا پیامبر، علی، فاطمه، ) 33/احزاب()تَطْهِیرًا و
  )18/299. (کندیمعرفی م :حسن و حسین

 وجوهکُم فَاغْسلُوا الصالةِ إِلَى قُمتُم إِذَا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا(هم ایشان در تفسیر آیه 
کُمیدأَیقِ إِلَى ورَافوا الْمحسامو کُموسبِرُء لَکُمجأَرنِ إِلَى ویباز روایات  )6/مائده()الْکَع
  )9/191؛ 8/64. (دهدبه وجوب مسح پا می برد و حکمسود می
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کند، هاي فهم قرآن معرفی میهر چند فضل اهللا تفسیر روایی را یکی از روش
برد دهد و تنها از روایاتی سود میاما در استفاده از روایات وسواس منطقی نشان می

 اللَّه یدیرِ إِنَّما(براي نمونه در تفسیر آیه . که از جهت سند و داللت کامل باشند
بذْهیل نْکُمع سلَ الرِّجأَه تیالْب طَهِّرَکُمیروایاتی که مراد از اهل  )33/احزاب()تَطْهِیرًا و

که  چنان. دانداز جهت سند ضعیف می کنند، بیت را همسران پیامبر معرفی می
» ماء ممتزج«را به  )6/طارق()دافقٍ ماء منْ خُلقَ( در آیه» ماء دافق«روایاتی که 

  )24/184. (کندکنند، ضعیف معرفی میمعرفی می
گوید که در خدمت فهم و اي سخن میافزون بر این، در مورد روایات به اندازه

پذیر باشد،  استیحاء باشد، اما اگر فهم و استیحاء بدون بحث در مورد روایات امکان
 .کندبررسی سند، داللت و سازگاري روایات را دنبال نمی

  :نویسدبقره می 243براي نمونه درباره روایات وارده در تفسیر آیه 
کنم و سند و داللت آنها را به بحث و در مورد این روایات زیاد توقف نمی«

کنم، چه اینکه هیچ یک از گیرم و میان روایات ناسازگار جمع نمیبررسی نمی
  )4/375(» .ارداین مباحث تأثیري در فهم و استیحاء از آیه شریفه ند

فضل اهللا نه تنها نسبت به روایات تفسیري، بلکه نسبت به اسباب نزول نیز 
او برخی اسباب نزول را ضعیف، شماري را مرسل و تعدادي . وسواس منطقی دارد

. شناسد داند و تنها تعداد اندکی را درخور اعتماد میرا سخن و نظریه صحابه می
نام اشخاصی که آیه درباره آنها نازل  زول دربراي نمونه از ناسازگاري اسباب ن

، نظریه و رأي افراد  عنوان سبب نزول آمده رسد که آنچه بهشده، به این نتیجه می
  )7/228. (است، نه آنکه یک سبب تاریخی و درخور اعتماد باشد

، همان تعداد اندك روایات نیز باید پس از نقد و بررسی محتوا و نبود اوبه باور 
 إِلَى تَعالَوا الْکتَابِ أَهلَ یا قُلْ(براي نمونه در تفسیر آیه . رد استفاده قرار گیردمانع مو

 منْ أَربابا بعضًا بعضُنَا یتَّخذَ وال شَیئًا بِه نُشْرِك وال اللَّه إِال نَعبد أَال وبینَکُم بینَنَا سواء کَلمۀٍ
سه سبب نزول یاد  )64/آل عمران()مسلمونَ بِأَنَّا اشْهدوا فَقُولُوا ولَّواتَ فَإِنْ اللَّه دونِ
جهت  سومین سبب نزول را به گاه به بررسی اسباب نزول پرداخته و کند و آن می

  )6/77. (گزیندعام بودن و برابري با آیه برمی
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را با  )121/انعام()علَیه اللَّه اسم یذْکَرِ لَم مما تَأْکُلُوا وال(که اسباب نزول آیه چنان
داند، نه سبب نزول مضمون آیه ناسازگار معرفی کرده، آنها را اجتهاد راویان می

  )9/300. (واقعی
  

  تفسیر عقلی) ج
عقل در طول تاریخ تفسیر کارآیی خود را به عنوان یکی از ابزارهاي مهم فهم 

. اندتفسیر آیات قرآن سود برده تفسیرگران بسیاري از عقل در. نشان داده است
عالمه فضل اهللا خط قرآن در مسائل عقیدتی را تشویق و تحریک عقل دیده و عقل 

  )15/124. (شناسدمی قناعات دینیگیري  را اساس شکل
او بر اهمیت عقل و براهین عقلی در فهم آیات قرآن تأکید دارد و در فهم آیات 

بر این اساس، عقل ). 1/19(خواندعقلی میو استیحاء افکار قرآن، نگاه خود را 
مالك حجیت ظواهر قرآن معرفی شده است؛ آیات سازگار با حکم عقل حجت و 

  .آیات ناسازگار با حکم عقل حجت نخواهد بود
 وقَالَت( ،)88/قصص()وجهه إِال هالک شَیء کُلُّ(براي نمونه در تفسیر آیات 

ودهالْی دی غْلُ اللَّه(و ) 64/مائده()ولَۀٌمدی قَ اللَّهفَو یهِمداز روش عقلی  )10/فتح()أَی
عقل ناسازگار با ظاهر آیات خوانده شده، علت ناسازگاري بیان . بهره برده است

شده و آیات با توجه به قواعد ادبی و تناسب معنایی، بر استعاره حمل گردیده 
تعاره از قوت و بخشش خداوند دانسته اس» ید«استعاره از ذات و » وجه اهللا«. است

  .شده است
عقل را معیار حجیت و عدم حجیت ظواهر » من وحی القرآن«هر چند نویسنده 

شناسد، اما از کند و ظواهر سازگار را حجت و ناسازگار را ناحجت میمعرفی می
پذیرش توانایی عقل در فهم و شناخت تمامی موضوعات و معیار دانستن آن در 

  .کندن ظواهر آیات حذر مینپذیرفت
 هذه تَقْرَبا وال(مانع عقلی صدور  7براي نمونه، علم خداوند به نافرمانی آدم

و حجیت ظاهر آیه نخواهد بود، چه اینکه فلسفه اوامر الهی همیشه در )الشَّجرَةَ
انجام فعل نهفته نیست، بلکه در برخی موارد هدف از امر، سنجش اخالص و ایمان 

بنابراین عقل ناسازگار با امر خداوند نخواهد بود و عدم حجیت آیه . استمأمور 
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افزون بر این، علم به عدم امتثال امر مانع از امر نیست، ). 1/267(ظاهر نخواهد شد 
 وإِذْ(در آیه . چه اینکه علم، معلولِ معلوم است، نه ا ینکه معلوم، معلولِ علم باشد

 ویسفک فیها یفْسد منْ فیها أَتَجعلُ قَالُوا خَلیفَۀً األرضِ فی جاعلٌ نّیإِ للْمالئکَۀِ ربک قَالَ
اءّمنُ الدنَحو بِّحنُس كدمبِح ّسنُقَدو ّی قَالَ لَکإِن لَما أَعونَ ال ملَمنیز حکم  )30/بقره()تَع

قل توان درك حقیقت گفتگوي عقل مانع حجیت ظاهر آیه نخواهد بود، چه اینکه ع
  )1/267( .باشد تواند مانع از حجیت ظاهر آیهخدا و فرشته را ندارد و در نتیجه نمی

  

  هاي نادرست تفسیريشیوه
-به صراحت از ناروا بودن برخی اسلوب فضل اهللا، یادشدههاي در برابر روش

  .یندبدارد و تفسیر حرفی و علمی را شایسته نمیهاي تفسیري پرده برمی
  

  تفسیر حرفی) الف
او ذیل . کندهاي تفسیري معرفی میتفسیر حرفی را یکی از بدترین روش او

، تفسیر حرفی و تاریخی قرآن را مردود خوانده و مخاطب »القرآن دلیلنا«عنوان 
عالمه کاستی اصلی تفاسیر ). 1/139(کند خویش را به تفسیر بهینه آیات دعوت می

  )29-10/28. (داندرا فهم حرفی می
، آیاتی که داللت بر عربی بودن قرآن دارد، تنها از عربی بودن فضل اهللابه باور 

فهم و اجواء،  بیان،   واژگان قرآن حکایت ندارد، بلکه قرآن را از جهت اسلوب،
نقد  ويدیدگاه . کندعربی معرفی کرده و ایحاء و ایماء را بسیار پرکاربرد معرفی می

ن تفسیر حرفی که در تفسیر آیات تنها کلمات قرآن را محکمی است بر طرفدارا
  .اند بینند و از کاربرد بسیار ایحاء، ایماء و اشاره در آیات قرآن غافلمی

اختالف مفسران،   اي از تفاسیر نابایسته،بخش عمده» من وحی القرآن«نویسنده 
ز التزام گیري شبهات و مخدوش شدن زیبایی تعبیر و بالغت قرآن را برآمده ا شکل

  .داندمفسران به تفسیر حرفی می
 الَّذینَ إِنَّ(نظریه تجسم اعمال در قیامت در تفسیر آیه شریفه : نمونه مورد اول

 النَّار إِال بطُونهِم فی یأْکُلُونَ ما أُولَئک قَلیال ثَمنًا بِه ویشْتَرُونَ الْکتَابِ منَ اللَّه أَنْزَلَ ما یکْتُمونَ
تفسیر ناصوابی  )174/بقره()أَلیم عذَاب ولَهم یزَکّیهِم وال الْقیامۀِ یوم اللَّه یکَلّمهم وال

توجهی به اسلوب بالغت و کاربرد  است که از التزام مفسران به تفسیر حرفی و بی
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مراد از  استعاره و کنایه در قرآن شکل گرفته است، چه اینکه بر اساس بالغت قرآن،
  )3/200. (، استحقاق دخول در آتش است)النَّار إِال بطُونهِم فی یأْکُلُونَ(

توجهی ایشان  اختالف مفسران در تفسیر آیه شریفه ذیل از بی: نمونه مورد دوم
  :)7/556( ت گرفته استأبه بالغت آیه و دلبستگی آنها به تفسیر حرفی نش

 مرْیم ابنُ عیسى الْمسیح إِنَّما الْحقَّ إِال اللَّه علَى تَقُولُوا وال دینکُم فی اتَغْلُو ال الْکتَابِ أَهلَ یا(
 خَیرًا انْتَهوا ثَالثَۀٌ تَقُولُوا وال ورسله بِاللَّه فَآمنُوا منْه وروح مرْیم إِلَى أَلْقَاها وکَلمتُه اللَّه رسولُ

اإِنَّ لَکُمم اللَّه إِلَه داحو انَهحبکُونَ أَنْ سی لَه لَدو ا لَهی مف اتاوما السمی وضِ فکَفَى األرو 
یال بِاللَّهک171/نساء()و(.  

 فَإِنَّما أَمرًا قَضَى وإِذَا(شبهات فالسفه در تفسیر آیه شریفه : نمونه براي مورد سوم
اي گونه از تفسیر حرفی ایشان شکل گرفته است، به )117/بقره()کُونُفَی کُنْ لَه یقُولُ

اي براي که اگر به اسلوب آیات قرآن در بالغت توجه داشته باشند، چنین شبهه
  )2/187. (ایشان پدید نخواهد آمد

  

  تفسیر علمی) ب
هاي جدید علمی به تفسیر برخی از تفسیرگران، آیات قرآن را بر اساس یافته

این گروه روش خود را علمی دانسته، قرآن را پیشگام علوم جدید . ندنشینمی
در برابر این عده، گروهی موضع . دانسته و مدعی بیشترین خدمت به قرآن هستند

کنند و ضرر آن را بیش از مخالف گرفته، نادرستی این شیوه تفسیري را فریاد می
  .خوانندنفع آن می

رابر مفسران علمی موضع گرفته و خود را به شدت در ب در این میان فضل اهللا به
با تفسیر  اودلیل اصلی مخالفت ). 19/69(بیند هیچ روي موافق شیوه آنها نمی

تفسیر . هاي علمی استعلمی، تحول و دگرگونی نظریات علمی و عدم ثبات یافته
کند و علمی آیات با گذشت زمان و تحول در نظریه علمی نادرست جلوه می

بنابراین تفسیرگران ناگزیر از . یابندآن، آیات وحی را ناسازگار با علم میمخاطبان قر
هاي جدید سازگار باشد و قرآن را عرضه تفسیر جدید دیگري هستند که با یافته

هاي جدید قطعی و ثابت نیستند، در هر ناسازگار با علم نشان ندهد و چون یافته
در این صورت مخاطبان قرآن،  .دوره نیاز به تفسیري جدید وجود خواهد داشت
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، 19/69( .بینند نمی اعتماد خوردر ی را ناسازگار با علم یافته واین کتاب آسمان
15/218(  

 قُلْ(به مخالفت با تفسیر علمی آیه » من وحی القرآن«این باور، نویسنده  بر پایه
 إِال هو إِنْ جِنَّۀٍ منْ بِصاحبِکُم ما تَتَفَکَّرُوا ثُم دىوفُرَا مثْنَى للَّه تَقُوموا أَنْ بِواحدةٍ أَعظُکُم إِنَّما
پردازد و تفسیر آیه شریفه به نظریه عقل می )46/سبأ()شَدید عذَابٍ یدي بینَ لَکُم نَذیرٌ

تابد، چه اینکه نظریه عقل جمعی گوستاف لوبون را برنمی» گوستاف لوبون«جمعی 
  )19/69. (اجماعی نیست

 واألرض السماوات خَلَقَ الَّذي اللَّه ربکُم إِنَّ(که هم ایشان در تفسیر آیه شریفه  چنان
 والنُّجوم والْقَمرَ والشَّمس حثیثًا یطْلُبه النَّهار اللَّیلَ یغْشی الْعرْشِ علَى استَوى ثُم أَیامٍ ستَّۀِ فی

خَّرَاتسبِأَ مرِهأَال م رُ الْخَلْقُ لَهاألمو كارتَب اللَّه بین رالَمدو معنا براي  )54/اعراف()الْع
کند که یکی به معناي طلوع تا غروب خورشید است و دیگري مدتی یاد می» یوم«

  .از زمان که ممکن است میلیاردها سال به درازا بکشد
  :ویدگاین دو نظریه می کردپس از یاد فضل اهللا
را به دوره معنا کرد، اما این » یوم«توان هاي علمی جدید میبر اساس یافته«

افزون بر این، مقدمات . معنا به جهت قطعی نبودن یافته علمی، قطعی نخواهد بود
  )10/140(» .ظنی است و احتمال خطا و اشتباه در آن وجود دارد یادشدهنظریه 

خواند و آیات وحی را نادرست میکه شیوه رشید رضا در تفسیر علمی  چنان
حمل آیات بر معناي مجازي و شبه مجازي بدون وجود قرینه لفظی و عقلی بر 

  )24/422. (داندنادرستی معناي حقیقی را نقیصه تفسیر علمی رشید رضا می
  

  »من وحی القرآن«تفسیر هاي ویژگی
  پرهیز از ورود به مباحث غیر تفسیري) الف

گوید و از ورود ات وحی تنها در محدوده تفسیر سخن میفضل اهللا در تفسیر آی
  :براي نمونه. کندبه موضوعات غیر تفسیري حذر می

 اللَّه أَنَّ تَعلَم أَلَم مثْلها أَو منْها بِخَیرٍ نَأْت نُنْسها أَو آیۀٍ منْ نَنْسخْ ما(در تفسیر آیه : اول
جایگاه بحث نسخ را متون علوم قرآنی معرفی ) 106/بقره()قَدیر شَیء کُلِّ علَى
که در تفسیر  چنان). 2/172(گیرد کند و نسخ را به تفصیل به بحث و بررسی نمی می
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 اللَّه دونِ منْ شُهداءکُم وادعوا مثْله منْ بِسورةٍ فَأْتُوا عبدنَا علَى نَزَّلْنَا مما ریبٍ فی کُنْتُم وإِنْ(
 أُعدت والْحجارةُ النَّاس وقُودها الَّتی النَّار فَاتَّقُوا تَفْعلُوا ولَنْ تَفْعلُوا لَم فَإِنْ*صادقین کُنْتُم إِنْ

کند و جایگاه این بحث را متون از تفسیر علمی یاد می )24-23/بقره()للْکَافرِین
  )1/186. (خواندعلوم قرآنی می

 )اتَطْهِیرً ویطَهِّرَکُم الْبیت أَهلَ الرِّجس عنْکُم لیذْهب اللَّه یرِید إِنَّما( در تفسیر آیه :دوم
اي کوتاه به دیدگاه موافق کند و پس از اشارهنظریه عصمت را یاد می )33/احزاب(

م و مخالف، دالیل عقلی و نقلی و فروعات بحث، جایگاه این بحث را علم کال
  )18/303. (کند، نه تفسیرمعرفی می
 أَلَم مثْلها أَو منْها بِخَیرٍ نَأْت نُنْسها أَو آیۀٍ منْ نَنْسخْ ما(که هم ایشان در تفسیر  چنان

لَمأَنَّ تَع لَى اللَّهکُلِّ ع ءیر شَیاش در بحث عصمت را غیر تفسیري کنک) 106/بقره()قَد
  خواند؛ می

  )2/156(» ال نرید الخوض فی هذا البحث الن له مجاال آخرو نحن «
 أَنْ إِال یطْعمه طَاعمٍ علَى محرَّما إِلَی أُوحی ما فی أَجِد ال قُلْ(در تفسیر آیه : سوم

 غَیرَ اضْطُرَّ فَمنِ بِه اللَّه لغَیرِ أُهلَّ فسقًا أَو رِجس فَإِنَّه خنْزِیرٍ لَحم أَو مسفُوحا دما أَو میتَۀً یکُونَ
حصر محرمات در موارد یادشده را  )145/انعام()رحیم غَفُور ربک فَإِنَّ عاد وال باغٍ

خواند شده را فقهی میاي کوتاه به اختالفات، مسئله یادذکر می کند و پس از اشاره
  دهد؛و مخاطب را به کتب فقهی ارجاع می

  )9/356(» .هنا بصدد البحث عما یتعلق بالجانب التفسیر من اآلیهالننا «
  

  گزیده گویی) ب
، پرهیز نویسنده از طرح مباحث »من وحی القرآن«تفسیر از دیگر خصوصیات 

  :براي نمونه. تکراري است
آورد و از درازگویی و توضیح آنچه در مباحث ادبی آیات را بسیار کوتاه می. 1

  .کندده، پرهیز میتفاسیر بسیار گفته ش
رود و به ندرت فضیلت یک آیه یا ها و آیات طفره می فضایل سوره کرداز یاد. 2

 .کندسوره را بیان می
  .کندآورد و از تفصیل آنها حذر مینظریات تفسیري را بسیار کوتاه می. 3
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  فایده گرایی) ج
فایده  دار بودن و آن هم نویسنده در طرح مباحث تفسیري، اصل را بر فایده

من وحی «تفسیر بر این اساس، در جاي جاي . بسیار داشتن مباحث گذاشته است
. فایده پرهیز شده است فایده یا کم از طرح و تفصیل نظریات تفسیري بی »القرآن

 )شدادا سبعا فَوقَکُم وبنَینَا(گانه در تفسیر آیه هاي هفتبراي نمونه، بحث آسمان
 فیه أُنْزِلَ الَّذي رمضَانَ شَهرُ(زول دفعی و تدریجی در تفسیر آیه، ن)24/14( )12/نبأ(

 رِجاال األعرَاف أَصحاب ونَادى(و اصحاب اعراف در تفسیر )185/بقره()... الْقُرْآنُ
مرِفُونَهعی ماهیم10/13 ؛4/28 ؛14/24 :نک( .کندمی معرفی فایده بی را )48/اعراف()بِس(  
تابد و در جاي جاي تفسیر خویش به فایده را برنمی ن طرح مباحث کمایشا هم

صراحت از پرفایده نبودن برخی مباحث به عنوان عامل اصلی عدم طرح آنها یاد 
براي نمونه، بحث ارتباط مضامین سورهایی که با حروف مقطعه شروع . کندمی

مخالفان و  و نیز مخفی شدن عیسی از چشم )1/مریم( »کهیعص«شده در تفسیر 
 ورافعک متَوفّیک إِنّی عیسى یا اللَّه قَالَ ِذْ(مرگ طبیعی ایشان در تفسیر آیه

خواند و از بحث در مورد آن موضوعات فایده می را کم )55/عمران/آل()...إِلَی
  )6/48؛ 1/10: نک. (کندخودداري می

  

  پیروي از اسلوب قرآن در تفصیل و اجمال) د
 روش تفسیري خویش را در تفصیل و اجمال مطالب و موضوعات فضل اهللا

حکمت نیست  به باور ایشان، اجمال آیات قرآن بی. کنداسلوب قرآن معرفی می
بنابراین آنجا که موضوعی در قرآن به اجمال آمده است، در تفسیر نیز ). 1/212(

الهی  باید آن موضوع به اجمال آورده شود و تفصیل در آن موضوع با حکمت
براي نمونه در آیات ذیل نوع درخت، نوع کلمات، کسی که بینه . ناسازگار است

  : نوع بینه و شاهد تعیین نشده است  دارد،
 الشَّجرَةَ هذه تَقْرَبا وال شئْتُما حیثُ رغَدا منْها وکُال الْجنَّۀَ وزوجک أَنْت اسکُنْ آدم یا وقُلْنَا(

  )35/بقره()الظَّالمینَ منَ افَتَکُونَ
  )37/بقره()الرَّحیم التَّواب هو إِنَّه علَیه فَتَاب کَلمات ربِّه منْ آدم فَتَلَقَّى(
  )17/هود()منْه شَاهد ویتْلُوه ربِّه منْ بیِّنَۀٍ علَى کَانَ أَفَمنْ(
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برد و سود میشده از الگوي قرآن دادر تفسیر آیات ی» من وحی القرآن«نویسنده 
گویی ندارد؛  پردازد و سعی در تفصیلشده به اجمال به تفسیر میدر تمامی موارد یاد

  )43-12/42، 24/14، 1/260. (»فلنجمل ما اجمله اهللا«
نویسی در آیات مجمل قرآن، تفسیرگران را ناگزیر از  به اعتقاد نویسنده، تفصیل

کند؛ روایاتی که نه مفید ظن است و نه قطع و یقین مراجعه به روایات ضعیف می
  .آوردبه همراه می

فضل اهللا از اجمال و تفصیل آیات قرآن در صورتی است که دلیلی  الگوگیري
محکم و درخور اطمینان براي زدودن اجمال آیه وجود نداشته باشد که در غیر این 

  .گیردمی صورت، عالمه اجمال قرآن را به دالیل استوار به تفصیل
  

  شبهه شناسی) هـ
، طرح شبهات کالمی، فقهی، تفسیري و »من وحی القرآن«تفسیر ویژگی دیگر 

و نقد و بررسی محکم و استوار آنهاست؛ طرح شبهات تحریم ربا و پاسخ آنها ... 
، طرح شبهه در رابطه اکراه )11/84(، طرح شبهات حکم جزیه و نقد آنها )5/130(

ی آن و نیز شبهه در رابطه امر به معروف و اکراه بر دین و بر دین و جهاد و بررس
کُتب «، شبهه شناسی قصاص در تفسیر آیه شریفه )5/51(سنجش این شبهات 

و پاسخ به شبهات، تنها بخشی از شبهه ) 3/215(» علَیکُم الْقصاص فی الْقَتْلَی
  .آیدشناسی  فضل اهللا به شمار می

  

  آیاتاز پیام  گیري نتیجه) و
ها قرآن را مایه حیات فکري و عملی تمامی انسان» من وحی القرآن«نویسنده 

بخشی فکري و عملی قرآن را به  گیرد و حیاتاو آیات وحی را به نطق می. بیندمی
عالمه در اثبات کارآمدي و هدایتگري علمی و عملی قرآن در . گذاردنمایش می

ها و ان یک فصل، به بحث در مورد درسپایان یک یا چند آیه و در مواردي در پای
هاي خویش را ذیل یک او در برخی موارد، درس. پردازدهاي خود می برداشت

  .»االیحائات و الدروس«عنوان  آورد؛ مانندعنوان کلی می
بقره  152تا  142و آیات ) 2/130(بقره  96تا  87گیري از آیات  در نتیجه

هیچ عنوانی، به دروسی که از آیات گرفته، و در شماري دیگر، بدون ذکر ) 3/102(
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پس از بحث ذکر خدا در » من وحی القرآن«براي نمونه، نویسنده . کنداشاره می
عنوانی، نتایج خویش را از بحث ذکر  ، بدون هیچ»بسم اهللا الرحمن الرحیم«تفسیر 

-180گیري آیات  ایشان نتیجه که هم چنان). 8/367، 3/45، 1/37(کند اهللا بیان می
 91-88و آیات ) 5/40(بقره  255، آیه )4/183(بقره  216، آیه )4/15(بقره  182

  .رساندرا بدون عنوان به پایان می) 7/395(نساء 
  

  آزاد اندیشی) ز
اندیشی نویسنده و تسلیم  ، آزاد»من وحی القرآن«هاي یکی دیگر از ویژگی

او خود در مقدمه . تنشدن در برابر نظریات مفسران برجسته شیعه و اهل سنت اس
خصوص  چاپ دوم تفسیر خویش، بر سنجش و ارزیابی نظریات جدید تفسیري، به

و در ...) و  257و 121و 101و1/20(نظریات تفسیري عالمه طباطبایی تأکید دارد 
جاي جاي تفسیر خویش، مالحظات خود را در نظریات تفسیري نویسنده المیزان 

  .داردابراز می
در برابر نظریات عالمه طباطبایی، بلکه در برابر نظریات  نه تنها فضل اهللا

ایشان . گذاردتفسیري دیگر مفسران شیعه نیز استقالل رأي خویش را به نمایش می
 .گیردرا به نقد و بررسی می» تفسیر امثل«در چندین مورد نظریه آیت اهللا مکارم در 

)4/368 ،5/36(  
  

  هاي جدیدآشنایی نویسنده با دانش) ح
هاي ، آشنایی نویسنده با دانش»من وحی القرآن«تفسیر هاي کی از ویژگیی

هاي علمی و نسبت آنها با آیات در جاي جاي اثر خویش، یافته او. جدید است
گیرد و در برخی موارد، اصل تفسیر علمی را زیر قرآن را به بحث و بررسی می

 تَک وإِنْ ذَرةٍ مثْقَالَ یظْلم ال لَّهال إِنَّ(براي نمونه در تفسیر آیه شریفه. بردسؤال می
برد و از دانش جدید سود می )40/نساء()عظیما أَجرًا لَدنْه منْ ویؤْت یضَاعفْها حسنَۀً

داند و اي شکل گرفته از الکترون و پرتون میخواند و اتم را مجموعهذره را اتم می
ترین جزء جسم بسیط را  و کوچک ترین جزء جسم مرکب را مولکول کوچک

  )257-7/256. (کندذرات معرفی می
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االنسان الیقوم «از کتاب  )3/اعلی()فَهدى قَدر والَّذي(هم ایشان در تفسیر آیه
کند و میان عاقل و او هدایت را به تکوینی و ارادي تقسیم می. بردسود می» وحده

الهدایۀ تتجلی فی «س از آن با عنوان پ. بیندناعاقل در این جهت هیچ تفاوتی نمی
گوید و سخن خویش ، از وجود عناصر هدایت در مخلوقات غیرعاقل می»مخلوقاته

کند که در آن کتاب، از مهاجرت هزاران می» کریسی موریسون«را مستند به کتاب 
  )24/198. (مایلی پرندگان روي سطح آب و بازگشت آنها حکایت دارد

  

  ب پرسش و پاسخطرح تفسیر در قال) ط
، طرح مباحث تفسیري در قالب پرسش و »من وحی القرآن«تفسیر ویژگی دیگر 

شناسد هاي تربیتی میعالمه پرسش و پاسخ را یکی از بهترین اسلوب. پاسخ است
). 4/65(کند فکر و وجدان بسیار پراهمیت معرفی می و آن را در تعمیق اندیشه، 

خواند و طرح مباحث تفسیر مده از قرآن میایشان شیوه تفسیري خویش را برآ هم
  .کنددر قالب پرسش و پاسخ را شیوه قرآن معرفی می

مقدمه چاپ دوم را با هفت پرسش » من وحی القرآن«نویسنده : نمونه نخست
... کلیدي در فهم قرآن، رمزگونگی قرآن، آیات محکم و متشابه، ظاهر و باطن و 

  .پردازدشده میهاي یادبه پاسخ پرسش لگاه به صورت کام کند و آنشروع می
 کَلَّم منْ منْهم بعضٍ علَى بعضَهم فَضَّلْنَا الرُّسلُ تلْک(در تفسیر آیه شریفه : نمونه دوم

اللَّه فَعرو مضَهعات بجربرخی . برداز اسلوب پرسش و پاسخ بهره می )253/بقره()د
کیف حدث اختالف «: نوان آمده است؛ مانندهاي یادشده در قالب عاز پرسش

، و شماري دیگر ذیل هیچ )5/17(» هل الدین اساس الحروب؟«و ) 5/16(» اممهم؟
  .عنوان خاصی قرار نگرفته است

  

  زنان مسائلنوآوري در ) ي
در تفسیر آیات  او، نظریات خاص »من وحی القرآن«تفسیر هاي از دیگر ویژگی

 علَى قَوامونَ الرِّجالُ(براي نمونه در تفسیر . نان استناظر به زندگی خانوادگی و ز
اءّسا النفَضَّلَ بِم اللَّه مضَهعلَى بضٍ ععا ببِمنْ أَنْفَقُوا وم هِمالوقوامیت را تنها )34/نساء()أَم ،

مستند عالمه در ابراز این . داند، نه در تمامی شئون زندگیدر زندگی زناشویی می
  )230-7/229. (ظریه، سیاق پیشینی و پسینی آیه شریفه استن
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 علَیهِنَّ وللرِّجالِ بِالْمعرُوف علَیهِنَّ الَّذي مثْلُ ولَهنَّ(ایشان به استناد آیه شریفه  هم
خواند و از ، حق وقاع زنان را مانند مردان می)228/بقره()حکیم عزِیزٌ واللَّه درجۀٌ

. زندداند، سر باز میاي که حق وقاع زنان را هر چهار ماه یک بار مینظریهپذیرش 
هاي جنسی همسران خود که زنان ناگزیر از تن دادن به خواسته ، چناناوبه باور 

هستند، بر مردان نیز واجب است که به نیاز جنسی همسر خویش پاسخ دهند و 
  )4/276. (حق وقاع او را مانند حق خود ببینند

  

  پیرایش تفسیري) ك
-فضل اهللا در پیرایش نظریات تفسیري، از مبانی و معیارهاي خاصی بهره می

، نظریات تفسیري در صورتی شایسته طرح است که مستند اودر نظرگاه . گیرد
در غیر این صورت، گزارش آن نظریات شایسته طرح در تفاسیر . علمی داشته باشد

 آدم یا وقُلْنَا(در آیه » شجره ممنوعه«فسیر براي نمونه دیدگاه مفسران در ت. نیست
 منَ فَتَکُونَا الشَّجرَةَ هذه تَقْرَبا وال شئْتُما حیثُ رغَدا منْها وکُال الْجنَّۀَ وزوجک أَنْت اسکُنْ

  )1/250( .است شده ابا آن طرح از و شده خوانده نامستند )35/بقره()الظَّالمین
  

  در رویی با نظریات تفسیرگرانرو ) ل
از سیاق در فهم بهینه آیات وحی بسیار » من وحی القرآن«نویسنده : سیاق. 1

هاي او سیاق را یکی از نشانه). 16/369، 35/134، 8/10، 5/142(برد  سود می
شناسد و در جاي جاي تفسیر خویش، آراء درستی و نادرستی نظریات تفسیري می

  .گیردق به سنجش و ارزیابی میتفسیري را به کمک سیا
 اللَّه سبِیلِ فی یقْتَلُ لمنْ تَقُولُوا وال(براي نمونه، نظریات ابراز شده در تفسیر آیه 

اتولْ أَمب اءینْ أَحلَکرُونَ ال وبه کمک سیاق، به نقد و بررسی گرفته  )154/بقره()تَشْع
  )3/113. (شده و نادرستی آنها اثبات شده است

نظریه حرکت دورانی زمین که برخی مفسران آن را از آیه شریفه : نمونه دوم
 خَبِیرٌ إِنَّه شَیء کُلَّ أَتْقَنَ الَّذي اللَّه صنْع السحابِ مرَّ تَمرُّ وهی جامدةً تَحسبها الْجِبالَ وتَرَى(
ق و آیات دیگر قرآن ناسازگار خوانده اند، با سیا استفاده کرده )88/نمل()تَفْعلُون بِما

  )17/250. (شده است
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توجهی به فصاحت و  ، بی»من وحی القرآن«تفسیر در : فصاحت و بالغت. 2
هاي تفسیري معرفی شده و نویسنده در بالغت قرآن از عوامل اصلی نابایسته

براي . بردسنجش برخی نظریات تفسیري، از فصاحت و بالغت قرآن سود می
 یا(در آیه » أَیدیکُم«به عبارت » الْکَعبینِ إِلَى وأَرجلَکُم«نظریه عطف عبارت نمونه، 

 وامسحوا الْمرَافقِ إِلَى وأَیدیکُم وجوهکُم فَاغْسلُوا الصالةِ إِلَى قُمتُم إِذَا آمنُوا الَّذینَ أَیها
کُموسبِرُء لَکُمجأَرنِالْکَ إِلَى ویبو حکم به شستن پا، ناسازگار با فصاحت  )6/مائده( )ع

و بالغت قرآن است، چه اینکه بر اساس فصاحت و بالغت قرآن، وجود فاصله 
  ) 8/63. (بین معطوف و معطوف الیه شایسته نیست) بِرُءوسکُم وامسحوا(

 هو فَضْله منْ اللَّه آتَاهم بِما لُونَیبخَ الَّذینَ یحسبنَّ وال(برخی در تفسیر آیه: نمونه دوم
 واألرضِ السماوات میرَاثُ وللَّه الْقیامۀِ یوم بِه بخلُوا ما سیطَوقُونَ لَهم شَرٌّ هو بلْ لَهم خَیرًا
اللَّها ولُونَ بِممگوینددر قیامت میاز تجسم اعمال و اموال  )180/آل عمران()خَبِیرٌ تَع .

تابد و آن را با بالغت قرآن که استوار بر استعاره، را برنمی یادشدهعالمه نظریه 
  )6/416. (کندکنایه و مجاز است، ناسازگار معرفی می

در برخی موارد، فضل اهللا از ادبیات عرب براي نقد شماري از : ادبیات. 3
بسم اهللا « خویی در تفسیر براي نمونه آیت اهللا. بردنظریات تفسیري سود می

دلیل اول آنکه : داندرا دال بر مبالغه می» رحیم«به دو دلیل واژه » الرحمن الرحیم
عالمه فضل . هاي مبالغه است و دلیل دوم حذف متعلق این واژه این واژه از صیغه

» رحیم«به باور ایشان، اوالً واژه . پذیرداهللا نظریه تفسیري آیت اهللا خویی را نمی
وزن رحیم هستند، داللت بر  که دیگر کلماتی که هم داللت بر مبالغه ندارد، چنان

و ثانیاً حذف متعلق همیشه داللت بر عموم ندارد، بلکه گاه براي . مبالغه ندارند
  )1/44. (ترکیز بر مبداست

 اطَأَح ربک إِنَّ لَک قُلْنَا وإِذْ(در آیه » تفسیر رؤیا«براي نمونه : نزول قرآن. 4
 فَما ونُخَوِّفُهم الْقُرْآنِ فی الْملْعونَۀَ والشَّجرَةَ للنَّاسِ فتْنَۀً إِال أَرینَاك الَّتی الرُّؤْیا جعلْنَا وما بِالنَّاسِ
مهزِیدانًا إِال یبه خواب پیامبر در رفتن به مکه و حرکت آن  )60/اسراء()کَبِیرًا طُغْی

و مانع شدن مشرکان و صلح حدیبیه و حجی که در سال بعد  حضرت به سوي مکه
هاي  چه اینکه سوره اسراء در شمار سوره. اتفاق افتاد، نادرست خوانده شده است
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مکی قرار گرفته است و بر این اساس، معنا ندارد که خوابِ رفتن به مکه را ببیند و 
  .گاه در عالم بیداري به مکه برود آن

قرآن حجت است و رفع ید از ظاهر آیات تنها در صورتی ظاهر : ظاهر آیات. 5
و  1/225، 1/193(درست است که دلیل عقلی یا نقلی بر رفع ید وجود داشته باشد 

از ظاهر آیات به عنوان معیاري » من وحی القرآن«بر این اساس، نویسنده ). 9/343
اهر را ناروا و تفاسیر ناسازگار با ظو. بردبراي درستی و نادرستی تفاسیر سود می

در آیه » موت«براي نمونه تفسیر . کندتفاسیر موافق با ظاهر را درست معرفی می
به انقطاع نسل را  )56/بقره()تَشْکُرُون لَعلَّکُم موتکُم بعد منْ بعثْنَاکُم ثُم(شریفه

  )2/53. (دهدناسازگار با ظاهر آیه خوانده و حکم به نادرستی آن می
 ما النَّاسِ منَ السفَهاء سیقُولُ(اي که مراد از قبله در آیه در نقد نظریه: دومنمونه 

مالهنْ وع هِملَتبی قا کَانُوا الَّتهلَیقُلْ ع لَّهشْرِقُ لالْم غْرِبالْمي ودهنْ یم شَاءإِلَى ی رَاطص 
برد و با ناسازگار خواندن ظاهر آیه سود میداند، از را کعبه می )142/بقره()مستَقیمٍ

  )3/84. (دهد، حکم به بطالن این دیدگاه مییادشدهظاهر آیه با نظریه 
در جاي جاي اثر گرانمایه خویش، جو آیه یا آیات  فضل اهللا،: فضاي آیه. 6

به باور عالمه، فهم جو آیات در نقد و بررسی نظریات . کند قرآن را یادآوري می
برابري جو آیه با نظریه تفسیري، نشان . نام سوره بسیار تأثیرگذار استتفسیري و 

از درستی برداشت مفسر دارد و نابرابري دیدگاه مفسر با جو آیه، از نابایست بودن 
  .دیدگاه تفسیرگر حکایت دارد

 فْظُهماح یئُوده وال واألرض السماوات کُرْسیه وسع(براي نمونه از جو آیه شریفه 
وهو یلالْع یمظدر نقد سه نظریه از چهار نظریه ابراز شده در فهم  )255/بقره()الْع

»عسه ویکند و برد و تنها نظریه سوم را برابر با جو آیه معرفی میسود می» کُرْس
  :کندرا این گونه معنا می» کُرْسیه وسع«عبارت 

  )40-4/39(» .السموات و االرضان ملک اهللا و سلطته تسع «
مراد  )208/بقره()کَافَّۀً السّلْمِ فی ادخُلُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا(ایشان در تفسیر آیه هم

داند و این دو نظریه را با جو آیه شریفه را منافقان یا اهل کتاب نمی» آمنُوا الَّذینَ«از 
 )4/127. (شناسدناسازگار می


