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 مصباحمحمدتقي سير موضوعي قرآن از منظر استاد فت
 �محمود رجبي

اين مقاله در صدد است تا ابعاد مختلف تفسير موضوعي را از منظر استاد محمدتقي مصباح يـزدي  
را بيان کند. تفسير موضوعي  معارف قرآنهاي برجستة تفسير موضوعي ايشان با نام  بررسي و ويژگي

د واژگان و عبارات آيات قرآن و آشکارساختن مراد خداوند در موضوعي از عبارت است از بيان مفا
وگـوي عقاليـي و    گيري از مجموعة آيات مرتبط با آن و بر اسـاس روش گفـت   موضوعات با بهره

. تفسير وصفي ٢. تفسير لفظي؛١: ادبيات عربي. تفسير موضوعي در آثار قرآن پژوهان سه کاربرد دارد
حليلي و تبييني. استاد مصباح تعبير تفسير موضوعي را شايستة کاربرد دوم و به . تفسير ت٣و تصنيفي؛ 

انـد از: انتخـاب    داند. مراحل تفسير موضوعي از منظر اسـتاد مصـباح عبـارت    ويژه کاربرد سوم مي
موضوع يا مسئله، تحديد مفهوميِ موضوع يا مسئله، استخراج و گردآوري آيات مرتبط با موضوع يا 

بندي منطقي ريزموضوعات و  ن حد داللت آيات، تعيين نوع ارتباط آيه با موضوع، دستهمسئله، تعيي
هاي تفسير موضوعي از نظـر اسـتاد مصـباح     ترين آسيب تفسير هريک از آيات گردآوري شده. مهم

هاي ناروا. ايشـان عـالوه بـر     اند از: غفلت از سياق، نگرش تک بعدي، تحميل رأي و تطبيق عبارت
 اند. هاي تفسير بسيار كوشيده ي، در عمل براي مصون ماندن از آسيبهاي نظر بحث

اند از: فراگيـريِ همـة    هاي تفسير موضوعي استاد مصباح عبارت ترين ويژگي برخي از مهم
آمدي  مند) طولي، روز سازي معارف قرآن، نگرش سيستمي (نظام واره هاي قرآن، نظام آموزه

 شناختي.  نگري، انسجام و اتقان روش و آينده
هـاي تفسـير موضـوعي،     مراحل تفسير موضوعي، آسـيب   : تفسير موضوعي،ها كليد واژه

، ضـرورت تفسـير موضـوعي     کاربردهاي تفسير موضـوعي، ،  هاي تفسير موضوعي ويژگي
 .معارف قرآن استاد مصباح
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 مقدمه
دامـت بركاتـه از انديشـمنداني اسـت كـه       يزديمصباح  ياهللا محمدتق استاد فرزانه آيت

 يهـا  ت و حـوزه يـ روحان يبـرا  ياز ضرورير و فلسفه را دو نيهمواره پرداختن به تفس
و تدريس و  ،اعم از ترتيبي و موضوعي ،رو، به تفسير قرآن نيدانسته و هم از ا ه مييعلم

زمان با شركت در درس تفسير استاد  استاد هم .اند تحقيق در اين زمينه اهتمام ويژه داشته
را  تفسير الميزانهاي  نوشته المه طباطبايي، به دستور ايشان دستبزرگوارشان  مرحوم ع

خود را بـه محضـر مرحـوم عالمـه ارائـه      هاي  ديدگاهقبل از چاپ، مطالعه و بررسي و 
 .دكردنـد  و پيشنهادهاي استاد استقبال ميها كردند و در مواردي مرحوم عالمه از نظر مي

  .ترجمه كردندتاد جلد چهارم آن را اس الميزان،همچنين پس از انتشار تفسير شريف 
بخشـي   ،هايي از سـورة مؤمنـون و فرقـان    هاي حمد، بقره و قسمت تفسير ترتيبي سوره

كنون مباحث تفسير ترتيبي  اما تا .هاي استاد در زمينه تفسير ترتيبي است. گر از فعاليتيد
ر بيشـتر بـه آن   آنچه استاد در حوزة تفسـي  .جز بخش اندكي، منتشر نشده است. استاد 

است. اين  معارف قرآن تفسير موضوعي و اثر گرانسنگ ايشان با عنوان ،شود شناخته مي
 ةمدرسـ  مختلـف قرآنـي در  مجموعه محصول چند دوره تدريس موضوعات و مباحث 

كـه   اسـت  حقاني و بخش آموزش مؤسسة در راه حق براي فضالي حـوزة علميـة قـم   
 ..اند كردهتدوين را  ايشان آنشاگردان 

 معارف قرآنِتفسير موضوعي نگارش يافته،  رةها و مقاالتي كه در با در تعدادي از كتاب
 اخيـراً  .استاد مصباح و روش ايشان در تفسير موضوعي مورد توجه قرار گرفتـه اسـت.  

تفسير موضوعي تدوين يافته  رةهاي استاد مصباح در با ديدگاه ةاي نيز در زمين پايان نامه
 در هاي استاد مصباح در ابعاد مختلف تفسـير موضـوعي   بور يا ديدگاهدر آثار مز .است.

آنكه فقـط   يااي از آن صورت نگرفته است  بررسي همه جانبه در نتيجهمد نظر نبوده و 
خـود تفسـير   بـه  توجـه قـرار گرفتـه و     كـانون استاد در اين زمينه  برخي مباحث نظريِ

 است. عنايت شدهموضوعي ايشان كمتر
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صدد است تا به بررسي ابعاد تفسير موضوعي از منظر استاد بپردازد. در اين مقاله در 
 ،انـد  تفسير موضوعي بيـان كـرده   رةاين بررسي عالوه بر توجه به مطالبي كه استاد در با

منـد از   استاد به عنوان يكي از تفاسير موضوعي برجسـتة منسـجم و نظـام    معارف قرآن
جوانـب تفسـير    رةهـاي اساسـي اسـتاد در بـا     قرآن نيز مورد توجه قرارگرفته و ديـدگاه 

 موضوعي، از متن كار ايشان استخراج شده است.

 تعريف تفسير موضوعي
اي به قدمت نزول قرآن دارد و نخستين مفسر قرآن كريم و مبين  تفسير قرآن كريم سابقه

 ةن شيوباشد. تفسير ترتيبي قرآ مي وآله اهللا عليه صلي و معلم آيات الهي، پيامبر اعظم اسالم
گرفته در زمينة فهم آيات الهـي   هاي صورت ولي تالش ؛رايج در تفسير آيات الهي است

شـود.   تنها در تفسير ترتيبـي قـرآن خالصـه نمـي     ،برداشتن از گوهرهاي ناب آن و پرده
بندي موضـوعي   توضيح واژگان قرآن، گردآوري انواع مختلف ساختارهاي قرآني، دسته

يات مربوط به يك موضوع، شرح و تفصيل آيه، آيـات يـا   آيات قرآن، تفسير مجموعة آ
فهـم قـرآن   براي پژوهي است كه  اي خاص و موارد مشابه آن، از ديگر انواع قرآن سوره

اصــطالح جديــدي اســت كــه در قــرن اخيــر » تفســير موضــوعي«گيــرد.  صــورت مــي
بيـان مفـاد    ،و مقصـود از آن انـد   كردهمطرح » تفسير ترتيبي«پژوهان به عنوان عدلِ  قرآن

برداشـتن از مـراد خداونـد در موضـوعي از      واژگان و عبارات آيات قرآن كريم و پـرده 
گيري از مجموعة آيـات مـرتبط بـا آن موضـوع و بـر اسـاس روش        موضوعات با بهره

وگوي عقاليي و ادبيات زبان عربي است. در اين نوع از تفسـير، مفسـر بـه جـاي      گفت
موضـوع خاصـي را محـور فعاليـت      ،ن ثبت شده استقرآتفسير آيات به ترتيبي كه در 

 دهد.  تفسيري قرار مي

 كاربردهاي تفسير موضوعي
تـرين آنهـا سـه     مهـم  پژوهان دارد كـه  قرآنتفسير موضوعي كاربردهاي مختلفي در آثار 

 كاربرد زير است:
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 . تفسير الکلمه يا تفسير لفظي۱
باشد، فعاليتي لغـوي   يتفسيرتفسير موضوعي در اين كاربرد، بيش از آنكه يك فعاليت 

كند و دربرگيرندة مجموعـة آثـاري    است كه مفهومي تصوري از واژگان قرآني ارائه مي
پـردازد.   هاي به كار رفته در قـرآن كـريم مـي    است كه به نحوي به توضيح و تبيين واژه

 اشـباه و «و » اسماء و صفات الهي«، »غريب القرآن«، »اعالم قرآن«، »مفردات قرآن«كتب 
هاي قرآن،  شده در مورد قسم و آثار نگاشته است كاربردهاي مختلف اين  مصداق» نظاير
دسته و ذيل اين كاربرد  در اينتوان  هاي قرآن و مانند آن را نيز با قدري مسامحه مي مثل

 .جاي داد.

 . تفسير وصفي و تصنيفي۲
دي موضـوعي آيـات   بن اين كاربرد ناظر به آن دسته از تحقيقات قرآني است كه به دسته

آنكه به ارائة نظر و ديدگاه قرآن و پاسخ  پردازد، بي هاي قرآني مي قرآن يا توصيف آموزه
هـاي قرآنـي را    اي خـاص منتهـي شـود. ايـن كـاربرد دو دسـته از نگاشـته        آن به مسئله

بنـدي   گيرد: نخست آثاري كه از سنخ معاجم موضوعي اسـت و تنهـا بـه دسـته     دربرمي
المـدخل الـي التفسـير    ژول بـوم و   تفصـيل اآليـات  پـردازد. ماننـد    موضوعي آيات مـي 

باقر ابطحي. دوم آثـاري كـه بـه توصـيف و تبيـين       دمحمديس الموضوعي للقرآن الكريم
پردازد و در واقع گردآوري و تنظـيم موضـوعي    هاي قرآني در موضوع خاص مي آموزه

هـاي   از مفاد و داللت يندب دست آمده از تفسير ترتيبي يا حداكثر نوعي جمع  مطالب به
الدين خرمشاهي كـه بـه    بهاء قرآن كريم يفرهنگ موضوعآيات در تفسير ترتيبي است. 

هـاي موضـوعي    ات با توجه به مفاد آنها پرداخته است، و برخي از معجـم يبندي آ دسته
اند. تعداد قابل توجهي از كتب قصص قرآن و امثال قرآن  هاي اين دسته قرآن كريم نمونه

وجـه مشـترك ايـن دو دسـته      .توان در اين دسته قرار داد. وارد مشابه آن را نيز ميو م
دگاه قـرآن در  يبه د يابيپردازي و دست يك از آغاز در صدد نظريه منابع آن است كه هيچ

خاص از منظر قرآن نبوده و مراحـل تفسـير موضـوعي را كـه در ادامـه بيـان        يا مسئله
 ت.اس  شود، طي نكرده مي
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 ر تحليلي و تبييني. تفسي۳
 يگرفته از متون ديني يا مسائل علم اي كه نشئت پژوه با طرح مسئله در اين كاربرد، قرآن

آيد تـا بـا مراجعـه بـه قـرآن كـريم        هاي عيني و خارجي است در صدد برمي يا واقعيت
جويي و ارائة نظريـة قـرآن عنصـر     د. پيكنديدگاه و نظرية قرآن را در آن مسئله كشف 

ـ پردازي  پژوهي كه فروتر از نظريه ر اين كاربرد است و هر نوع قرآناساسي د ا كشـف  ي
 پيمـودن پـژوه بـا    از قلمرو آن خارج است. قرآن ،خاص باشد يا دگاه قرآن در مسئلهيد

پردازد تا به ديـدگاه قـرآن در    مي طمراحل تفسير موضوعي به تبيين و تحليل آيات مربو
 القرآنيـه  سـة المـدر تقي مصباح يزدي،  اهللا محمد آيت معارف قرآنآن مسئله دست يابد. 

مفـاهيم  اهللا جـوادي آملـي و    آيـت  تفسير موضـوعي باقر صدر،  محمد اهللا شهيد سيد آيت
مصاديق بارز ايـن كـاربرد از اصـطالح     ـ  دامت بركاتهم ـ  اهللا جعفر سبحاني آيت القرآن

وم و احياناً كاربرد هايي از آثار يادشده كاربرد د تفسير موضوعي است؛ هرچند در بخش
 شود. نخست نيز يافت مي

معنـاي نخسـت را بـا صـراحت خـارج از       استاد مصباح مصاديق تفسير موضوعي به
انجام  مفرداتداند. به نظر ايشان كاري كه راغب اصفهاني در  قلمرو تفسير موضوعي مي

اند، ربطـي   دادهداده يا ساير دانشمندان در آثاري مشابه آن با تفضيل بيشتر يا كمتر انجام 
تفسير الكلمه است و كـاري    بدانيم،تفسير را  بر فرض كه آنبه تفسير موضوعي ندارد و 

معنـاي دوم ماننـد آيـات     وي مصـاديق تفسـير موضـوعي بـه     .شود. لغوي محسوب مي
شـمارد. ايشـان در بيـان     االحكام و قصص قرآن را بخشي از پيشينة تفسير موضوعي مي

هاست كه  تفسير موضوعي سابقه زيادي دارد و قرن«فرمايند:  يتفسير موضوعي م ينةپيش
هـا و   اند و آيات االحكام، امثال قرآن يـا داسـتان   وبيش اين روش را داشته بزرگان ما كم

  ..»اند قصص انبيا را تأليف كرده
از آنجا كه استاد مصباح كشف و ارائة پاسخ قرآن به يك مسئله را عنصر اساسي در 

توان گفت ايشـان اصـطالح تفسـير موضـوعي را      آورد، مي به شمار ميتفسير موضوعي 
 د: نفرماي ايشان در اين خصوص مي .داند. شايستة كاربرد دوم و به ويژه سوم مي
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ـ ات قـرآن بپردازنـد، از   ير آياند به تفس ليکه ما ي، کسانيبير ترتيدر تفس جـا    کي
ـ    يروند و بالطبع کسان يش ميات پيب آيشروع نموده، به ترت ر يکـه در صـدد تفس

ـ  » ناس«شروع کرده و به سورة » حمد«قرآن هستند، از سورة  ةهم کننـد.   يخـتم م
را  يا نکـه مفسـر سـوره   يا يبه جا يگونه هستند. در مقابل، گاه نيها ا ريعمدة تفس

بـه قـرآن    يا سؤال خاصير کند، مطلب يانتخاب نموده و از اول تا آخر آن را تفس
خش را از قرآن به دست آورد. معموالً به دسـت آوردن  کند تا پاس يم عرضه ميکر

در  يات متعدديم آيخصوص اگر ما بدان شود، به يه حاصل نميک آين جواب از يا
ـ گر متفـاوت اسـت و هر  يکديش با يمشان کمابينه هستند که مفاهين زميا ک بـه  ي

 خواهد نظر قرآن را دربـارة  يم يد فردياز موضوع پرداخته است. فرض کن يا جنبه
ن) بدانـد و  يابند و اهل فالح هستند (مفلحي يشوند، نجات م يم يکه بهشت يکسان
اد اسـتعمال شـده و در   ين واژه در قرآن زيم که ايدان يا شود. ميط آنها را جويشرا

ست که هر جا يگونه ن ستند. آنين هم نيده که عيذکر گرد يط خاصيشرا ييهر جا
اشد، فقـط چنـد مفهـوم مخصـوص از آن     آمده ب» فالح«ا ي» افلح«ا ي» مفلح«کلمة 

ن احتمال هسـت  يما ا يم، براينکه مراجعه کنيش از ايبرداشت بشود. به هر حال، پ
گـر  ياز اوصـاف د  يک جا بعضياز اوصاف ذکر شده و در  يک جا بعضيکه در 

ـ کـه از آ  ييها ن برداشتين ايب يم که گاهيده يگفته شده باشد. احتمال هم م ات ي
ونه بايد اينهـا را جمـع   وجود داشته باشد. حال چگ يياد ابتداکم تض شود دست يم

، قرآن در آياتي برپاکردن نماز و پرداخت زکـات  »مفلحين«کرد؟ مثالً، در رابطه با 
الَّـذين  ٭  قَد أَفْلَح الْمؤمنُونداند:  اي ديگر خشوع در نماز را شرط مي را، و در آيه

ونعخَاش هِمي صَالتف م٭  هرِضُونعنِ اللَّغْوِ مع مه ينالَّذلزَّكَـا   ٭  ول ـمه ينالَّـذوة 
لُون٭  فَاعظُونافح وجِهِمفُرل مه ينالَّذآوري  ) ما بايد اينها را جمع٥-١(مؤمنون:  و

در فـالح دخالـت دارد. پـس     کنيم تا بفهميم مجموعاً چه چيزهايي از نظر قـرآن 
تـالش مـا در    يعنيا سورة قرآن؛ يه و يود موضوع است نه آمحور ما در بحث، خ

ست، بلکـه تـالش مـا    ين ية خاص و بلکه سورة خاصيبر آ ير موضوعي مبتنيتفس
ـ بر مطالب خاص و موضوعي خاص بوده و ا يمبتن ـ ي اسـت.   ير موضـوع ين، تفس

ـ  يا يبيبا ترت ير موضوعين، فرق تفسيبنابرا ـ ير ترتين است کـه در تفس ، محـور،  يب
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ب از يرا به ترت» الکتاب فاتحة«مثل سورة  يا ات قرآن است؛ مثالً، ما سورهيآ بيترت
ـ يکن يبحث م» نيوال الضال«تا » ميالرح  اهللا الرحمن بسم«  ير موضـوع يم؛ اما در تفس
ه بدان اشـاره  ين آيم که احتماالً چنديدا کنيرا در قرآن پ يم جواب مطلبيخواه يم

ـ از د يبه موضوع خاص له مربوطئرو، مس نيکرده است. از ا دگاه قـرآن و محـور   ي
  ت.ات مرتبط با آن موضوع است.يآ يتفسير بررس

 تفسير موضوعي ةپيشين
علمي قبـل از هـر چيـز     ةهر رشته يا گرايش علمي و حتي يك موضوع يا مسئل ةپيشين

 وابسته به تعريف يا كاربرد خاصي است كه محقق از آن مد نظر دارد.
كـاربرد اول و دوم (تفسـير الكلمـه و تفسـير وصـفي و      تفسير موضوعي در  ةپيشين

توان آن را تـا صـدر اسـالم و زمـان نـزول قـرآن       اي طوالني دارد و مي تصنيفي) سابقه
ولي تفسير موضوعي در كاربرد سوم (تحليلي و تبينيي) و به عنوان عدل  .پيگيري كرد.

پيشـين وجـود داشـته    اي چندان طوالني ندارد و آنچه را در قـرون سابقهيبير ترتيتفس
ـ يتوان خميرمايه و ادبيات تفسير موضوعي به ا  مياست  دانسـت؛ امـا اصـطالح     ين معن

ـ يبه عنوان نوعي از تفسير در برابر تفسير ترت ير موضوعيتفس در قـرن اخيـر مطـرح     يب
شده و در اين خصوص و با اين هدف آثاري پديد آمده اسـت. اسـتاد مصـباح در ايـن     

ـ   « فرمايند: زمينه مي ر ياصـطالح تفسـ   يگرچه تفسير موضوعي سـابقة زيـادي دارد ... ول
 ..»قرار دارد يبير ترتياست كه در مقابل تفس يدي، اصطالح نسبتاً جديموضوع

 ير موضوعيضرورت تفس
 يير بـه تنهـا  ين نوع از تفسـ يا يول ،ستين يديترد يبير ترتيت تفسيدر ضرورت و اهم

و از جمله  يجوامع اسالم يضرور يازهاية نهم يگو تواند در دوران معاصر پاسخ ينم
و  يباشد. ضرورت پرداختن به تفسير موضـوع  يپژوه ما در قلمرو قرآن يجامعة اسالم
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 يل مختلفيدال يجامعه اسالم يفكر يازهاين نيتأم يبرا يپژوه ن نوع از قرآنيتوسعة ا
 ر است:ين آنها به شرح زيتر دارد كه مهم

ويـژه قشـر جـوان،     كرده، بـه  ليتحصهاي  قشرد يبال شداق و استقي. با توجه به اشت1
از  يريـ گ ه اسـت بـا بهـر    براي آگاهي از ديدگاه قرآن در مسائل فردي و اجتمـاعي الزم 

قرآن  يها دگاهي، دير موضوعيق تفسياز طر يقرآن يها ح و معتبر فهم آموزهيروش صح
ج گـردد و بـه   ، در موضوعات مختلف اسـتنباط و اسـتخرا  يو اجتماع يدر مسائل فرد

 ارائه شود. يتشنگان معارف اسالم
 يريـ اق فـراوان بـه فراگ  يكـه اشـت   يگردد كسان يفة مهم سبب مين وظيدر ا يكوتاه

ـ  ين بر اثردارند،  يقرآن يها دگاهيها و د آموزه ن و ياطيدر دام شـ  يافتن معارف نـاب قرآن
كشـف   يزم بـرا ط اليآنكـه شـرا   ا خـود بـي  يافتند  يمفسران به رأ يانحراف يها شهياند

و انحراف  ير به رأيو دچار تفس وندروشمند معارف قرآن را داشته باشند، وارد عمل ش
 فرمايد:  باره مي دگاه قرآن گردند. استاد در اين يدر فهم د

ن است که تالش کنـد تـا تمـام    يت ايف روحانين وظايتر از واجب يکيشک،  يب
، متوسـط و  يح مختلـف (عـال  تر در سـطو  تر و متقن حيم قرآن را هرچه صحيمفاه

رد يد صورت پذين کار حتماً باين کند و در دسترس جامعه قرار دهد و اييساده) تب
 د بـود. يهم با يگريان دارد؛ منتظر انحرافات ديوگرنه عالوه بر آنچه که اکنون جر

م قرآن يخواهند تا مفاه يتابانه م يقاً در صددند و بيشتر جوانان مسلمان عميامروز ب
ـ يبه خ يرند و حتيد بگايرا  خواهنـد   يال خودشان با رجوع به معجم و امثال آن، م
ـ د آنها در اياست. شا يا ن، کار سادهيکنند ا يال ميق هم بکنند و خيتحق ن گمـان  ي

اند و دقـت در   ه بودهيعلم يها ها در حوزه که سال يکسان يخود معذور باشند، ول
شند، حقاً معـذور  يندين بير آنها هم، چناند، اگ ات را از بزرگان آموختهيات و روايآ

  نخواهند بود.
انـد   که علما و مفسـران بزرگـوار بـه دسـت مـا سـپرده       ينيفة ماست از موازيوظ

آوريـم و  از قرآن به دست  يم روشنيم که مفاهيکن يشتر سعيو با تدبر ب يريگ بهره
ـ  به جامعه عرضه کنيم تا دي  ياز سـو  م.ين خود را به اسالم و قرآن ادا کـرده باش
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 يست، اما اگر به کسيسر نيم ير قرآن به سادگيو تفس يدن معانيگر، اگر چه فهميد
سال کار کند و درس بخوانـد تـا    ٣٠د يم که باييخواهد قرآن را بفهمد بگو يکه م

جة آن، افکندن يم. و نتيا وس کردهيقرآن مأ يمعنا يريقرآن را بفهمد؛ او را از فراگ
 يهـا  اج به زحمتيدن قرآن، احتيدرست است که فهماو در دامن منحرفان است. 

ـ ن زحمات را بايسرانجام ا يدارد، ول ييها ژه و تخصصيو بکشـند و   يا د عـده ي
 د.گران قرار دهند تا استفاده کنند.يار ديحاصلش را در اخت

هاست و عرضة مناسب معارف قـرآن و   ها و نظام ها، مكتب هي. عصر ما عصر ارائة نظر2
ه و نظام و يم را در قالب نظريقرآن كر يها ز آموزهيطلبد كه ما ن يرصه من عياسالم در ا

ـ ير ترتين كار بـا تفسـ  يم. ايك مجموعة منسجم ارائه كنيمكتب و به صورت  صـرف   يب
بـه صـورت پراكنـده و بـدون      يقرآن يها آموزهيبير ترتيرا در تفسيز ؛ستير نيپذ امكان

شـود و ارائـة    يمطرح مـ  يساز و نظام يردازپ هينظر يها گر و بدون قالبيكديارتباط با 
هـا و   بـا مكتـب   يو همـاورد  يتـراز  و هـم  يزبـان  ن صورت فاقد هميمعارف قرآن به ا

 ،. افـزون بـر آن  نيسـت ها  قابل عرضه در برابر آن نظامدر نتيجه گر است و يد يها نظام
يظ آموزشو به صورت پراكنده به لحايبير ترتيق تفسياز طريقرآنيهاآموزهيريفراگ

.ناممكن استپژوهان  رقرآنيغ يدشوار و برا
 د:يفرما ينه مين زمياستاد در ا

ـ  يباشد که استنادش بـه قـرآن جـا    يد مطالبيم بايکن يآنچه عرضه م  يچ شـک يه
 ؛ن حال به صورت پراکنده و بدون ارتباط و نظم هـم نباشـد  ينداشته باشد و در ع

آن مشکل اسـت،   يريادگينکه يوه بر ام، عاليرا پراکنده عرضه کن يرا اگر مطالبيز
ـ غلـط با  يفکـر  يهـا  ح در مقابل نظاميصح يک نظام فکريرا که از  يا دهيفا د ي

  ز نخواهد داشت. يگرفت، ن
 يخـود شـکل و نظـام    يها شهياند به افکار و اند دهيمنحرف کوش يها همة مکتب

ونـد بـا سلسـله    يکنند و با ارتباط و پ يمعرف يا شهيمطالبشان ر يبرا يعني ؛بدهند
ح يما که در جهت صح .ک کل منظم و هماهنگ به وجود آورنديمنسجم،  يمسائل
معارف قرآن را به صورت  يعني ؛مين کار را بکنيد هميناً بايم، در مقابل آنها عيهست
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ک نقطه شروع يکه پژوهشگر بتواند از  يم. به صورتيک و منظم عرضه کنيستماتيس
ت به آنچه يرا به هم ربط بدهد و در نها يرف اسالممعا يها روار حلقهيکند و زنج

  هدف قرآن و اسالم است، نائل شود. 
م تـا آمـوختن   يبده يم و به آنها شکليکن يبند را دسته يم معارف قرآنيپس ناچار

گر يد يفکر يها ز در مقابل نظاميدارند، آسان و ن يکه وقت کم يجوانان يآنها برا
 د.قابل عرضه باشد.

ران، اسـالم، و  يا ياسالم يو استقرار نظام جمهور يانقالب شكوهمند اسالم. در پرتو 3
ـ    ياسـالم  يها ن كتاب آموزهيتر يقرآن، به عنوان محور قـرار   يا سـابقه  يمـورد توجـه ب

كـه   يطيتر شد. در شرا انير نمايز هاي ليقرآن به دل ير موضوعيگرفت و ضرورت تفس
را در  و آخـر  زم سـخن اول يبود و سكوالره رانده شده يبه حاش ينيد يها ن و آموزهيد

و مـورد   يبا سابقه طوالن يتوانست نظام يزد، انقالب اسالم يم ياجتماع يعرصة زندگ
ـ يد يهـا  نو بر اسـاس آمـوزه   يو نظام كند ها را سرنگون ت ابرقدرتيحما ـ  ين  يو قرآن

 ين الهـ ايروان اديمجدد مسلمانان بلكه همة پ يباور شتنين امر سبب خويمستقر سازد. ا
از يآگـاه يبـرا يدياق شـد يد و عطش و اشـت يزم در سطح جهان گرديسكوالريو نف

د آورد و ضـرورت مضـاعف   يپد يقرآن در مسائل مختلف زندگ يها دگاهيها و د آموزه
 گر ساخت.  جلوه ير موضوعيق تفسيقرآن را از طر يها دگاهياستخراج و ارائة د

در سطح  يمتعدد و متنوع يفكر يازهاين ندر ايرا ياسالم يبا استقرار نظام جمهور
 يياجرا يها يمش ها و خط يزير ها، برنامه يگذار استينظام در س يبرا يالملل نيو ب يمل

ـ  يها دگاهيست ديبا يكرد كه م ييخودنما ار يـ در مـورد آنهـا اسـتخراج و در اخت    يقرآن
و  يملـ  در سـطح  ياسـالم و نظـام اسـالم    يگرفـت تـا كارآمـد    يمسئوالن نظام قرار م

 ياسالم يجمهور يگونه كه در قانون اساس همان ي،ت شود و نظام اسالميتثب يالملل نيب
اداره شود.  يو اسالم ين قرآنيو مطابق با مواز يو قرآن ياسالم يها انيبر بن ،آمده است
در  يراسـالم يغ يهـا  دگاهيـ هـا و د  شهياند يجينفوذ تدر ينه را براين امر زميغفلت از ا
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ت و يـ گـري بـر اهم  يل ديـ سازد. ايـن، خـود دل   ينظام از درون فراهم م ةالنظام و استح
 در زمان ماست. ير موضوعيتفس ةژيضرورت و

خود را بر تهاجم و  راهبرد. دشمنان اسالم در مقابله با اسالم ناب و نظام اسالمي، 4
از همـة   يريـ گ هنگفت و با بهره يها نهيمتمركز ساخته و با صرف هز يخون فرهنگيشب
 يك در اعتبـار و كارآمـد  يو تشـك  يافكنـ  و شبهه يقرآن يها ف آموزهيكانات نو، تحرام

انـد و   ش با اسالم و نظام قـرار داده ين محور مبارزة خويتر آن را مهم يها قرآن و آموزه
ان يـ دگاه قـرآن و دفـاع از ك  يح دين صحييبا هدف تب ير موضوعين امر ضرورت تفسيا

 سازد تر مي نمايان را  يا تهاجم فرهنگو مبارزه ب ياسالم يقرآن و نظام

 روش و مراحل تفسير موضوعي

 يا مسئله موضوعانتخاب . ۱
 يهـا  يژگيو  انتخاب موضوع يا مسئله است. دربارة ،مرحله در تفسير موضوعي نخستين

تأكيد  ينيهاي مع پژوهان بر منبع خاص يا ويژگي برخي قرآن ،موضوع و منبع انتخاب آن
ثال مرحوم شهيد سيدمحمدباقر صدر بر گزينش موضوع از متن زندگي م راياند. ب كرده

 .هاي تجربي تأكيد دارند. انساني و داده
در طرح مباحث تفسير موضوعي (معارف قرآن) به مسائل روز و  نيزاهللا مصباح  آيت

 ،انـد  ز فراوان بهره بردهيم نيو از قرآن كر  توجه داشته يز مسائل مطرح در علوم اسالمين
هـاي معينـي را ذكـر     در انتخاب موضوع نه بر منبع خاصي تأكيد دارند و نه ويژگي يول

جزءنگـر اشـاره كـرده و     تنها به تنوع مصادر موضوعات در تفسـير موضـوعيِ   ؛اند كرده
نـد پاسـخ   يآ يد مـ يـ كه در ذهن مـا پد  ينگر به سؤاالت جزء ير موضوعيتفس: «اند فرموده

 ياز فلسفه، گـاه  ياز اخالق، گاه يفقه است گاهاز  ين سؤاالت گاهيدهد؛ ا يم يقرآن
 »»و... ياز خداشناس
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 موضوع يا مسئله تحديد مفهوميِ . ۲
موضوع يا مسئله نكتة ديگري است كه در استفاده درسـت از آيـات در    تحديد مفهوميِ

تفسير موضوعي نقش مهمي دارد. استاد مصـباح هرچنـد در خصـوص مراحـل تفسـير      
ولي يكـي از موضـوعات مـورد تأكيـد ايشـان در       ،رده استموضوعي به آن تصريح نك

واژگان و ايضاح آنهاست. ايشان معتقدند  مباحث علمي، مشخص كردن حدود مفهوميِ
ها، مغالطات و اختالف نظرها و خطاها در مباحث علمي، عـدم   فهم منشأ بخشي از سوء

بايـد   ،كنـد  تحديد مفهومي واژگان بحث است. براي آنكه هر مسئله حل روشـني پيـدا  
شود كامالً تبيين شود و اگر اشـتراك يـا تشـابهي دارد     واژگاني كه در عنوان آن ذكر مي

 .كلي رفع گردد. به

 . استخراج و گردآوري آيات۳
 در گردآوري آيات، استاد بر سه نكته تأكيد دارند:

مستقيم به قرآن اسـت. ايشـان اكتفـا بـه معـاجم موضـوعي و پيگيـري         ةنخست مراجع
كننـد كـه در    دانند و بر اين نكتـه تصـريح مـي    ها را رهزن مي واژه از طريق كليدموضوع 

آيـد، بـدون آنكـه     دست مي بسياري از موضوعات ديدگاه قرآن از محتواي كلي آيات به
 واژة مورد نظر يا واژگان مترادف و متقارب آن در آيات به كار رفته باشد.

هر موضوعِ مستقل، ضرورت دارد يك ات مربوط به يدوم آنكه براي استخراج آ ةنكت
 و با يك بار مطالعهبا هم  ،چند موضوع مستقل بررسينوبت كل قرآن مطالعه شود و از 

 از د كـه شـو  قرآن براي استخراج دو يا چند موضوع سبب مي ة،زيرا مطالع ؛پرهيز گردد
 د.شو مربوط به موضوع غفلتبسياري آيات 

 يكه ارتباط آنهـا بـا موضـوع قطعـ     ياتينها آد تيات نباينش آيسوم آنكه در گز ةنكت
آيات مرتبط با موضوع يا مسئله اعم از يقينـي   ةاست ثبت شود، بلكه در اين مرحله هم

 گردد. و احتمالي ثبت مي
فرمايد: حضرت استاد در اين زمينه مي
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ات مربوط بـه آن  يآ يآور از مراحل، جمع يکيچند مرحله دارد.  ير موضوعيتفس
ن است که هرچـه کلمـة   يک راه ساده اي» حجاب«مسئلة  يالً براموضوع است. مث

ـ » معجم المفهرس«به  يعنيم؛ يکن يآور حجاب در قرآن هست جمع م، يمراجعه کن
 يست؛ چراکه موضـوع ين ين روش مطلوبيم. اييدا نمايهرچه کلمة حجاب است پ

» ستر«د؛ ممکن است لفظ يآ ينم» حجاب«شه با لفظ يم هميگرد يکه ما به دنبالش م
ـ م کـه هرچـه آ  يک وقت ما مطمئن هستيباشد.  يگرين ديا عناوي ـ ه دربـارة ا ي ن ي

ـ  يموضوع هست، از چند کلمه خارج ن ـ   ينـان ين اطميست. اگـر چن م، يداشـته باش
ـ  ي يم به جايتوان يم ـ م. فـرض کن يک کلمه به چند کلمه مراجعـه کن د در مـورد  ي

ـ سـت؛ ز ين ين هم کافيا يم؛ وليهم استفاده کن» ستر«حجاب، از کلمة   يرا گـاه ي
ـ  ياصالً آن واژه در آ ـ اق آيه به کار نرفته اسـت و از س ـ ات اي ن مطلـب اسـتفاده   ي

ن اسـت کـه مفسـر در هـر     يا ير موضوعيح در تفسين، روش صحيشود. بنابرا يم
تا آخر » حمد«ک بار از اول سورة يکم  کند، دست يخواهد بررس يکه م يموضوع
با آن موضـوع دارد، آن   يا ارتباطيه آين آيا ند کهيقرآن را با دقت بب» ناس«سورة 
سـت، الزم  ين يک بار هم کافيباشد،  يادداشت کند. اگر موضوع مهميش يرا در ف
فتـاده  ياز قلـم ن  يزيند چيبا وسواس مراجعه کند تا بب  گر هم حتماًيک بار دياست 

ـ   ه، توجهيک آيرا ممکن است مفهوم يباشد؛ ز  ياش را جلب کند و از نکتـة خاص
  ت.ن اتفاق افتاده است.يافل شود. اغ

 اتين حد داللت آيي. تع٤
ك بر مطلـب مـورد   يشود و حد داللت هر يشده مرور م يات گردآورين مرحله، آيدر ا

 گردد.  يمشخص م يح، اظهر، ظاهر و احتماليات صريق آين طرين و به ايينظر تع
ن احتماالت يا دريابدتا  مرور كند را شده يآور ات جمعيد آين مرحله، مفسر بايدر ا

ا صـد درصـد. البتـه    يدرصد، هفتاد درصد  ده درصد، پنجاه  :دارد يچقدر ارزش شناخت
آور اسـت   نانيم آنچه را اطميتوان يكم م است، اما دست يكار مشكل يبند گونه درجه نيا

كم  م. دستيگر درگذريم و از محتمالت ديكن يبند شود، دسته يدا مياز آن پ يو ظن قو
ـ    يكيم: يكن مي يبند مشخصه آنها را درجهبا دو  از  يگـر يو د ي،احتمـال ظهـور در معن
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ـ توان بـا عالمتـي نظيـر     يت كه ميث اهميح ك سـتاره و دو سـتاره آنهـا را مشـخص     ي
 .م.يساز

 . تعيين نوع ارتباط آيه با موضوع۵
ر در اين مرحله از تفسير موضوعي، مفسر برداشت اجمالي و ابتدايي خود از هر آيه را د

كنـد و ايـن    ار مـي  هـر آيـه را نشـاند    يخصوص موضوع مورد بررسي ثبت و به تعبيـر 
. هـدف از ايـن   آنهاسـت گذاري بر آيات پيش از بررسي تفصيلي و تفسـير كامـل    نشانه

فهرست ريز موضـوعات   ةشده و تهي بندي آيات گردآوري سازي براي دسته مرحله زمينه
 گويد: باره مي در اين استاد  .مربوط به مسئله مورد بررسي است.
ـ يه اسـت؛  ياز آ ييد، برداشت ابتدايآ يهم م يبير ترتيمرحله ديگر که در تفس  يعن

ـ ن آي، از ايخيو تار ي، علمينظر از احتماالت عقل نکه ما خودمان، صرفيا ه چـه  ي
د. بعد ـ مـثالً ـ    يآ يه به دستمان مياز آ ين مرحله، برداشت اجماليم؟ در ايفهم يم
زن،  يکند، حجـاب مـرد بـرا    ين اشخاص فرق ميب با توجه به سنم حجاييگو يم

ـ ص ايرسد. البته تشـخ  يکه به نظرمان م ييزهاير چيمرد، و سا يحجاب زن برا ن ي
 ت.موارد مشکل است.

 بندي منطقي ريز موضوعات . دسته۶
كـه تـا ايـن مرحلـه     دارد در تفسير موضوعي هر موضوع مورد بررسي ريز موضوعاتي 

نهايي از آيات  ةاستفاد يراه برا ةبندي اين ريز موضوعات،  نقش دسته .دان شناسايي شده
انجامد. در اين مرحله چنانچه چند دسته  بندي نهايي آيات مي است و به نحوي به دسته

مـد نظـر داشـته    در ا مفسر تفسير كل آيات قرآن را يز موضوعات وجود داشته باشد ير
مختلـف   يهـا  بايد ترتيب منطقي ميان دسـته  بندي ريز موضوعات، باشد، عالوه بر دسته

جامع قرآن) را نيـز مشـخص و فهرسـت     ير موضوعيتفس يريز موضوعات (عناوين كل
 فرمايد: كالن مباحث را تهيه نمايد. استاد در اين زمينه مي يمحتواي

موضـوعات مختلـف و    يبند ات، نوبت دستهيآ يچهارم؛ پس از فهم اجمال ةمرحل
مطـرح شـود.   » حجـاب «ت تحت يك عنوان كلي مانند است که ممکن اس يزير
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به عنوان کـار   يول يبند ن کار را ضمن دستهيـ که البته ا  يبند مرحلة بعد از دسته
ـ يهاسـت؛   يبنـد  ن دستهين ايب بيشود انجام داد ـ ترت   يخاص هم م پـس از   يعن

 م.م.يب برقرار کنين آنها ترتيها، ب مشخص کردن تعداد دسته

 شده آيات گردآوري. تفسير هريک از ۷
پردازد تا به مفاد آنهـا بـه صـورت دقيـق      در اين مرحله مفسر به تفسير ترتيبي آيات مي

دست يابد و با آن، برداشت اجمالي و ابتدايي خود را محك زنـد. مفسـر بايـد مراحـل     
شناخت دقيق مفاد هر  بپيمايد.روش تفسير ترتيبي را در چارچوب قواعد تفسير ترتيبي 

مورد بحث، فهم ساختارهاي آيه طبق قواعد  آيةان نزول، كاربرد قرآني آن در واژه در زم
از  ،ن عقلي، تاريخي و رواييين داخلي و خارجي مانند سياق و قرايتوجه به قرا و ادبي
 رد.كتوجه بدان مواردي است كه بايد در اين مرحله  ةجمل

الزم برخـوردار باشـد و    ن و منابع بايد از اعتبارينكتة شايان اهميت آن است كه قرا
توان امور حدسي، احتمالي و غيرمعتبر را مبناي  در اين مرحله و كالً در تفسير قرآن نمي

 گاه تفسير قرار داد. تحقيق و تكيه
 فرمايد: استاد در اين زمينه مي

م... مفسـر  يا ه، همان است که ما برداشت کردهيق هر آيدق يم معنايد مطمئن شويبا
تواند بـا   يخصوص اگر م به ؛آن کالم را بفهمد يو عرف يلغو يعناد بگردد تا ميبا

را که در زمان نزول مقصود بوده مالک عمل قرار  ييل و شواهد، معنايتوجه به دال
ه در زمان نزول چه يفالن آ يقاً مفهوم عرفيم که دقيدست آور ن بهيد با قرايدهد، با

تعمق در الفاظ آن و استفاده از  ه و تأمل ويبوده است... پس از کندوکاو در خود آ
ـ  ين خارجيقرا ي، نوبت به بررسين کالميات و قرايادب در  يرسـد کـه گـاه    يم

قاً ين خود آيه دقيست که قرايگونه ن نيا يگاه يکننده است... ول نييات تعيم آيمفاه
ـ از ا ؛ات و ابهامات را مشخص کنديما زمان و مکان، مشخصات، جزئ يبرا رو،  ني
م و ابهـام آن را  ين ببخشيم تا مسئله را تعيريگر کمک بگيات دياز آ ميکن يم يسع
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رسد، البتـه   يم ياناً مباحث عقليا احيات يم. اما اگر حل نشد نوبت به روايرفع کن
 د.که آنها هم معتبر باشد. يشرط به 

پاياني در اين خصوص آن است كه تفسير موضوعي ذو مراتب اسـت. گـاه در    ةنكت
دسـت آوريـم و    خواهيم با توجه به آيات مربوط ديدگاه قرآن را بـه  تفسير موضوعي مي

موضـوعات   ديگـر  هاي قـرآن در  در مقام سنجش اين ديدگاه با ديدگاه ،گاه فراتر از آن
مثال گاه حكم حجـاب را بـا    رايمرتبط با اين موضوع در درون يك نظام نيز هستيم. ب

ـ  ،آوريـم  دست مي توجه به آيات مربوط به حجاب به بـه   ،ي گـاه از ايـن فراتـر رفتـه    ول
پردازيم و نظرية حجـاب   هاي مختلف قرآني با نظرية حجاب مي ها و نظام سنجش بنيان

سـنجيم.   هـم مـي   يشناسي قرآن را با نظام اخالقي، نظام عقيدتي،  نظام خانواده و انسان
ـ را نبا ياينها مراتب مختلف تفسـير موضـوعي اسـت و تفسـير موضـوع      د بـه تفسـير   ي

 نگر منحصر دانست. جزء موضوعيِ
 د:يفرما ينه مين زمياستاد در ا

ـ  :ذومراتب است ير موضوعيتفس ـ  ي ـ را بـه ا  ير موضـوع يک وقـت تفس ن معنـا  ي
 کـه بـا   ينظـر از ارتبـاط   ک موضوع خـاص اسـت، صـرف   يم که دربارة ييگو يم

 ک موضـوع را در نظـر قـرآن بـا لحـاظ     ير يک وقت تفسير موضوعات دارد. يسا
 با آنهـا دارد، مثـل پوشـش    يوط به خودش که ارتباط روشنر موضوعات مربيسا

ـ يم و يکن يم يو تبرج بررس م نظـر قـرآن را دربـارة کـل     يخـواه  يک وقت هم م
 يگريک احاطة ديم که آن طبعاً يريک نظام کامل مد نظر گيموضوعات به صورت 

 د.[الزم] دارد.

 ير موضوعياقسام تفس
 صرف نظر از تفسير لفظي يا تفسير الكلمـة ـ با  تفسير موضوعي به لحاظ قالب و محتوا

  دارد، از جمله: انواعي ـ
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ا مجموعة ييك سوره  ها به تفسير موضوعيِ . به لحاظ دامنه و حجم آيات و سوره1
 كل قرآن؛ ات و تفسير موضوعيِيآ

 مختصر، متوسط و مفصل؛  . به لحاظ اجمال و تفصيل تفسير، به تفسير موضوعي2ِ
جزءنگر  قرآن به تفسير موضوعيِ يها موضوعات و آموزه ةهم . به لحاظ فراگيري3

 نگر و جامع؛ كل و تفسير موضوعيِ
» توصيفي و تصـنيفي «، »لفظي« شناسي به تفسير موضوعيِ . به لحاظ ماهيت و سنخ4

 ؛»تحليلي و تبييني«و 
بـرد،   كوتـاه  آيد، به تفسير موضوعيِ دست مي اي كه از آيات به . به لحاظ برد نظريه5
 برد؛ برد و كالن ميان

 ي و غايي؛لّكاركردي، ع تحليل و تبيين به تفسير موضوعيِ الگو. به لحاظ 6
شـناختي،   هسـتي  . به لحاظ ارزشي يـا غيـر ارزشـي بـودن، بـه تفسـير موضـوعِي       7

 شناختي. شناختي و هنجار ارزش
.به لحاظ آميخته بودن يـا نبـودن تفسـير موضـوعي بـا تفسـير ترتيبـي بـه تفسـير          8

 .تلفيقي ضوعي محض و تفسير موضوعيِمو
ها در سطحي بسـيار   پديده ةتواند بيانگر رابط ديدگاه قرآن در موضوعات مختلف مي

هـاي   كل پديده شمول يا فراگيرِ مانند مواردي كه از قوانين جهان ؛گسترده و وسيع باشد
بـرد اسـت.مباحث    چنـين مـواردي از مصـاديق تفسـير موضـوعي كـالن       .انساني اسـت 

هاي تفسـير كـالن بـرد     شناسي معارف قرآن نمونه شناسي و بخشي از مباحث انسانخدا
 آيند. شمار مي هب

قرآن  ةبرد ناظر به آن بخش از تفاسير موضوعي است كه نظري كوتاه تفسير موضوعيِ
مانند برخي مباحث مربوط به سـاختار   ؛كند موضوعات و مسائل خرد را بيان مي ةدر بار

و نيـز   شناسـي  قـرآن و جلـد اول   اخالق در قرآنقرآني در مباحث  شناختي واژگان معنا
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كـه مصـاديق متعـددي از تفسـير     شناسـي   راه و راهنمـا و  شناسـي  جهـان هايي از  بخش
 توان در آنها يافت. برد را مي موضوعي كوتاه

هـاي قرآنـي اسـت كـه نـه بـه        برد بيانگر آن دسـته از ديـدگاه   تفسير موضوعي ميان
برد و نه به محدوديت تفسير موضوعي كوتاه برد است.  كالن وعيِگستردگي تفسير موض

توجهي از مباحث مربوط به نهادهاي اجتماعي و دگرگوني اجتماعي كه  درخورقسمت 
از مصـاديق تفسـير    ،انـد  بحـث كـرده   جامعه و تـاريخ از ديـدگاه قـرآن    استاد در كتاب
 .استبرد  موضوعي ميان

ها و نتايج است  سير نظر دارد كه بيانگر پيامدتفسير موضوعي كاركردي به بخشي تفا
شـود و در   هاي قرآني از آن ياد مـي  و در معارف ديني با عنوان حكمت احكام و آموزه

و زِنُوا بِالْقسطاسِ الْمستَقيمِ ذلك مانند  ؛برخي از آيات باتعبير تأويل از آن ياد شده است
 .)35اسراء: خَيرٌ و أَحسنُ تَأْوِيالً (

ي و معلولي در موضوعي خـاص  هاي علّ ي در صدد يافتن رابطهلّع تفسير موضوعيِ
اصطالح  ـ  شناسي و علل غايي در غايي به غايت از منظر قرآن است و تفسير موضوعيِ

 پردازد. درموضوعي از موضوعات قرآني از منظر قرآن مي ـ فلسفي
شناختي بـه مفهـوم    ستيهاي ه مفسر در تفسير موضوعي گاه در صدد كشف ديدگاه

گيرد، و گـاه در صـدد    عام آن است كه هر گونه اظهار نظر در روابط تكويني را دربرمي
را هاو هنجارها  دستيابي به بخشي از نظام ارزشي اسالم به معناي عام آن است كه آرمان

ــوع نخســت از تفســير موضــوعي را مــي  گيــرد. در بــر مــي  تــوان تفســير موضــوعيِ ن
ها به معنـاي خـاص    ها و ارزش ه كشف آرمانچميد و در نوع دوم چنانشناختي نا هستي

شناختي و چنانچه احكام اخالقي و فقهي  تفسير موضوعي ارزش ،آن مد نظر مفسر باشد
 آيد. مي  مد نظر باشد تفسيرموضوعي هنجارشناختي به شمار

 حقـوق و سياسـت در قـرآن   و  اخالق در قرآنبا اين بيان بخشي زيادي از مباحث 
هاي ديگر معارف قـرآن   تفسير موضوعي ارزش شناختي و هنجارشناختي است و بخش

 موضوعي به معناي عام كلمه است.  شناختيِ حتي در بخش اخالق نيز تفسير هستي
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استاد مصباح از ميان اين مجموعة اقسامِ تفسيرِ موضوعي، تنها از تفسـير موضـوعيِ   
ـ يترت رِ تلفيقـيِ يوعيِ محـض و تفسـ  نگر، تفسير موض نگر، تفسير موضوعيِ جزء كل ـ   يب

 .اند. اد كردهي يموضوع

 شناسي تفسير موضوعي آسيب
پذير ـ رنج   البته اجتناب يها ـ   تفسير موضوعي با همة مزايايي كه دارد، از برخي آسيب

 ها به شرح زير است: برد. اهم اين آسيب مي

 . غفلت از سياق۱
گاه يك آيه از مجموعة چند آيه تقطيـع   در تفسير موضوعي گاه يك بخش از يك آيه و

هاي مختلف يك آيه و هم  گيرد. در صورتي كه هم بخش شود و مورد استناد قرار مي مي
نوعاً هريك از آيات با تعدادي از آيات قبل يا بعد از خود پيوند دارد و سياق واحدي را 

ساز غفلـت   ينهها و جمالت مختلف، زم بخشع يگونه موارد تقط دهد؛ در اين تشكيل مي
 بـر اثـر  گردد و مفسر موضوعي همواره در معرض اين مخـاطره اسـت كـه     از سياق مي

غفلت از سياق آيات و جمالت، در فهم مراد خداوند از آيات و كشـف نظريـة قرآنـي    
 د: يفرما ينه مين زمياستاد در ا د.شودچار خطا 

ـ م، ميات غافل شويب آيم و از ترتياگر ما به موضوعات توجه کن اق يمکن است س
ـ  يا جمله يات در فهم معنايه و مقدمات و مؤخرات آيآ م اسـتفاده  يخـواه  يکه م

ـ  يا ير موضوعيم، دخالت داشته باشد و در تفسيکن ب وارد ين امر ممکن اسـت آس
 د.توجه دارد. يب واقعاً جاين دو آسيکند. ا

 بعدي . نگرش تک۲
كند ـ   و آنچه را ارائه ميشود  در تفسير موضوعي، مفسر بر موضوعي خاص متمركز مي

جز در تفاسير موضوعي جامع ـ ديدگاه قرآن در يك مسئله خاص است؛ تمركز تفسـير    
كند و در نتيجـه بـه سـاير     خاص مخاطب را در همان بعد اشباع مي ةموضوعي بر مسئل
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پردازد و رشد و تكامل متوازن ابعاد مختلف وجودي انسان در  ابعاد وجودي انسان نمي
 شود. حاصل نميپرتو آن 

 . تحميل رأي و تطبيق ناروا ۳
هـاي آن در   است ولـي زمينـه   مشترك آسيب ديگري كه ميان تفسير موضوعي و ترتيبي

ـ آرا و نظر يتفسير موضوعي بيشتر وجود دارد تحميـل و تطبيـق نـاروا     ات بـر آيـات  ي
وعي پردازي با استناد به آيات در موضـ  از آنجا كه مفسر موضوعي در صدد نظريه .است

اي را ارائه كند و به همـين   بندد تا نظريه خاص است، نهايت كوشش خود را به كار مي
تحميل رأي و تطبيق نارواي آيـات   ةتواند او را به ورط يپردازي م دليل اشتياق به نظريه

 .سوق دهد.
در زدودن در عمـل نيـز    هاي يادشده همگي مورد توجه اسـتاد مصـباح بـوده و ايشـان     آسيب

اق در ياز سـ  غفلـت  دربـارة معارف قرآن ة. استاد بزرگوار در مجموعاند ن كوشيدهآن فراوا
 ده است: كرارائه  را ت از آنيمقدمه و همان آغاز كتاب هشدار داده و راهكار مصون

ـ اق ويرا از س يا هيما آ يد توجه داشت که وقتيبا  م و آن رايژة آن خـارج کـرد  ي
ـ     ،ميتت قبل و بعد در نظـر گـرف  يتنها و بدون رعا  اش يممکـن اسـت مفـاد واقع

  د.يايدست ن به
تکـه نشـود و از مفـاد     ات مثله و تکـه يم و آين محذور دچار نشويآنکه به ا يبرا

ر يرا ز يا هيم آيخواه يم يوقت يعني ؛ميدقت کن يليد خيبا ،اش خارج نگردد يواقع
ـ ات قبل و بعد را هم در نظر بگيد آيم بايقرار ده يو عنوان يموضوع اگـر   م ويري

م. يوجود دارد، آنها را هم ذکر کن يا نهيات قبل و بعد قريم که در آيده ياحتمال م
ة قبل و بعد يم با آيم مورد استفاده قرار دهيخواه يرا که م يا هيندارد آ يچ مانعيه

ـ م تا موقع مراجعه به آين پرانتز قرار دهيه را بيم و آن دو آيذکر کن ن يقـرا «ه، آن ي
ـ شه بايکنم که هم ين نکته را باز تکرار ميواقع نشود. امورد غفلت » يکالم د بـه  ي
 م.م.ين قبل و بعد توجه داشته باشيقرا
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مسـائل و ابعـاد    ةكه دربردارنـد  معارف قرآنآسيب دوم را حضرت استاد با طرح جامع 
ـ انسان در حوزة فردي و اجتماعي است و با ب يو رفتار يزشي، انگيمختلف معرفت اني ي

 اند. دهزدون يآفر اثرگذار و تحول
 و دربـارة آن هشـدار  آسيب سوم نيز موضوعي است كه همواره استاد بر آن تأكيد ورزيـده  

هاي منحرف يا ناآگاه، بر  هايي از تفسيرهاي نادرست افراد و گروه اند و با ذكر نمونه داده
 :اند آن هشدار داده در موردها تأكيد و  دگاهيبودن آن د يو انحراف ير به رأيتفس

ـ در صـدد فهـم آ    ار مهم است که واقعاًين نکته بسيت ايعار ـ ي م نـه آنکـه   يه باش
ـ م همان را بر آيم و بعد بخواهيرفته باشيرا پذ يزيش چيشاپيپ ـ ات تطبي ـ ي م، يق کن

ـ ي يا عرفانيباشد  يم فلسفياز مفاه يها ناش يداور شيخواه آن پ ـ  يا علوم تجرب ا ي
ـ ست قرآن در ياک است... الزم نار خطرنين کار، بسير آن. ايا غي يشناس جامعه ک ي

گاه حـل مسـائل   يرا قرآن در صدد و در جايه داده باشد؛ زيحتماً نظر يمسئله علم
 ت.ست.ين يعلم

 هاي تفسير موضوعي استاد ويژگي
هاي شايان توجهي اسـت   داراي ويژگي ـ  دام ظله ـاستاد مصباح   ِمعارف قرآنمجموعة 

 ؛شـود  عضي ديگر از تفاسير موضوعي يافت مـي كه برخي از آنها با مقداري تفاوت در ب
هـا   كه برخـي از ايـن ويژگـي    چنان ؛ولي برخي، از مختصات اين تفسير موضوعي است

هاي اين تفسير وجود دارد و تعدادي ديگـر از چنـين    ها و بحث فراگير و در همة بخش
ر تـوان د  هاي تفسير موضـوعي اسـتاد را مـي    ويژگي ترين هممست. يشمولي برخوردار ن

 امور زير خالصه كرد:

 هاي قرآني همة آموزه فراگيريِ. ۱
هاي قـرآن را   است مجموعة آموزه كوشيدهمندخويش  استاد فرزانه بر اساس نگرش نظام

هـيچ موضـوع و    از االمكـان  اي كه حتي گونه به ،در چارچوب يك نظام جامع گرد آورد
سير موضوعي تصريح كـرده  د. استاد به اين جامعيت در آغاز تفنشوآموزة قرآني غفلت 

 اجتمـاعيِ  اوضـاع هاي برخاسته از نيازهـا و   لي از جمله محدوديتعلهرچند به  ؛است
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هايي مانند امامت خاصه،  ، بخشايشانهاي علمي و مديريتي  پس از انقالب و مسئوليت
 بررسـي  معارف قرآندر مجموعة  يهاي عبادي، احكام فردي و مباحث اقتصادي برنامه
توجه داشـته   معارف قرآنلبته حضرت استاد به اين مباحث در طرح كالن ه است. انشد

و جايگاه آنها را در اين نظام كلي تعيين و به آنها تصريح كرده است. ايشـان مجموعـة   
 :ندا هاي قرآني را در ده محور به شرح زير جاي داده آموزه
را  يالهـ  يات افعـال يد و صفات و كليكه مباحث شناخت خدا و توح خداشناسي. 1
 .گيرد مي  در بر
هـا و سـتارگان)،    ن و آسـمان ينش جهان (زمـ يكه شامل مباحث آفر شناسي كيهان. 2

ـ يزم يهـا  دهيـ (رعد، برق، باد، باران و...) پد يجو يها دهيپد اهـا و...)  يهـا، در  (كـوه  ين
بحـث قـرار    كـانون ز يـ طان نيو فرشتگان و جـن و شـ   يشود و ضمناً عرش و كرس يم
 رند.يگ يم

رد يگ يـ كه در بخش اول انجام م  يات افعال الهين است كه بعد از بحث از كلروش
نش ياست كـه بحـث از آفـر    يعيرسد و طب ير) ميل افعال (خلق و تدبيـ نوبت به تفاص

 است. مقدم نش انسانيجهان، بر آفر
روح، كرامـت و شـرافت    يهـا  يژگـ ينش انسـان، و يكه مباحث آفـر   شناسي انسان. 3
ـ اخت  ،قـدرت عمـل  ي، ط آن (آگاهيت و شراي، مسئوليانسان ار)، ابعـاد مختلـف وجـود    ي

را در بشر  يينها  ، معاد و سرنوشتيو اجتماع يرات فرديدر تدب ياله يها انسان، سنت
اي براي آخرت است و  گردد كه زندگي دنيا مقدمه د. در اين مرحله روشن ميگير بر مي

ر چنـين جهـاني از طريـق موفقيـت در     منـدي د  انسان بايد در دنيا خـود را بـراي بهـره   
 آزمونهاي الهي آماده سازد .

 يو حصـول  ي(انواع علم حضـور  يعاد يها كه شامل مباحث شناخت شناسي راه .4
و ضرورت بعثـت  » نبوت«مسئلة  ،شود و در آني) مي(الهام و وح يرعاديمتعارف) و غ

ن مسائل اعجاز يو همچنشان (نبوت، رسالت، امامت) يز مقامات ايا، و هدف آن، و نيانب
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 خـاص)  يا (امامـت بـه معنـا   يانب ينيگردد و سرانجام، مسئلة جانش يو عصمت مطرح م
 رد.يگ يبحث قرار م كانون

را بعـد از آنكـه معلـوم شـد انسـان      يروشن است؛ ز ين بخش با بخش قبليارتباط ا
ـ نـد؛ ن يد راه خود را آزادانه برگزيگر كه با است انتخاب  يموجود » راه«تن از بـه شـناخ  ي
 ن بخش است.يشود كه موضوع ا يمطرح م

كـه   ييهـا  ك و كتابيهر يها يژگيا و ويخ انبيكه شامل مباحث تار شناسي راهنما. 5
و  وآلـه  عليـه  اهللا صـلي  غمبـر اكـرم  يخ پيو به تـار  هاستات آنيشان نازل شده و محتويبر ا

خ اقوام و ملل يتار انجامد و ضمناً يات آن حضرت اتفاق افتاده ميكه در زمان ح يحوادث
 گردد.  يقرآن، مطرح م يها ر داستانيو سا

 يم كه وحيرا پس از آنكه دانستيز روشن است؛ زين نيشين بخش بر بخش پيترتّب ا
و رسـانندة آن   يرندة وحيكه گ يرسد به شناختن كسان ينوبت م ،در كار است يو نبوت

 اند. به مردم بوده
ـ فيآن، هـدف نـزول، ك   يها يژگية قرآن و ودربار يكه مباحث كل شناسي قرآن .6 ت ي

ـ  يبودن، اسلوب ب يبودن، ابد ينزول، اعجاز، جهان ، موعظـه، جـدل،    يان (اسـتدالل عقل
 شود.  يل را شامل ميل، قصص و...) و مباحث محكم و متشابه و تأويتمث

 يهـا  را پـس از آنكـه از كتـاب   يز ؛ز روشن استين بخش بر بخش سابق نيترتّب ا
كه نازل شده اسـت و   رسد ي مين كتابين بحث شد نوبت به شناختن آخريشيپ يآسمان

 خواهد ماند.  يجاودانه باق
ز ياست و ن يو خودساز يكه شامل مباحث خودشناس سازي قرآن اخالق يا انسان. 7

ـ ، روش تربييو رابطة آنها با كمـال و سـعادت نهـا    يارير و شر در افعال اختيخ ت و ي
مـان و  ير) نقـش ا يلة انـذار و تبشـ  يبه وس ييرجويخ يها زهيانگدار كردن ية قرآن (بيتزك

ل اخـالق  يگر و رابطة هر دو بـا علـم و سـرانجام تفاصـ    يكديان رابطة آنها با يعمل و ب
 شود. له در اين بخش مطرح مييفاضله و رذ
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ـ آ يمـ » يشناسـ  قرآن«ن مناسبت بعد از ين بخش به ايا جـه  ين نتيـ د كـه در آن بـه ا  ي
جاب يرا ا يه بحث اخالق و خودسازيم است. تزكيه و تعليرآن، تزكم كه هدف قيرس يم
 نده را. يآ يها  م بحثيكند و تعل يم

، دعـا و ذكـر   يامل مباحث نمـاز، روزه، حـج، قربـان   كه ش هاي عبادي قرآن برنامه.  8
دهـد،   يت رابطة انسان با خدا شكل مـ يآن را تقويكه ركن اساس ياعمال يعني ؛شود يم

 ز در آنها منظور شده است. ين ريابسي يِاجتماعهرچند مصالح 
هـا و   كه شامل مباحثي است نظير حالل و حـرام در خـوردني   احكام فردي قرآن. 9
 نت.يد و ذباحه) و تجمل و زيها (اطعمه و اشربه و ص يدنينوش

 ياقتصادكه شامل مباحث اجتماعي و حقوقي و سياسي و  احكام اجتماعي قرآن. 10
 گردد: ير منقسم ميز يفرع يها است و به بخش

ـ  يي؛ ج) احكام قضـا ي؛ ب) احكام اقتصاديالف) احكام مدن )   ؛ هي؛ د) احكـام جزاي
 . يالملل ني؛ و) احكام بياسياحكام س

 د.شو بررسي مين بخش، جامعه از نظر قرآن يدر مقدمة ا
 بـا خـدا، و بـا    هانسان در رابطـ  يقرآن برا يعمل يها ر، برنامهين سه بخش اخيدر ا

دربـارة هـر بخـش     ين كتاب آسـمان يم ايشود و تعال يها مطرح م گر انسانيخود، و با د
 ..شود يم يجداگانه بررس

 سازي معارف قرآن . نظامواره۲
نظـم   معـارف قـرآن  هاي تفسير موضوعي، براي مجموعة  ب به اتفاق نگاشتهيدر اكثر قر

انـد؛ آن   قرآن پرداختهخاصي در نظر گرفته نشده و فقط به يك يا چند بخش از معارف 
برخوردارنـد نيـز در تنظـيم     يهاي تفسير موضوعي كه از جامعيت نسب بخش از نگاشته

بندي صوري و عام فراتـر نرفتـه و فاقـد     از نوعي دسته معارف قرآنهاي مختلف  بخش
دامـت   ـ  امـا اسـتاد مصـباح    .اسـت  معارف قرآنيك نظام و طرح كالن براي مجموعة 

اند  مد نظر قرار داده در هاي قرآني نظام كالني را اي مختلف آموزهه بخش يبرا ـ  بركاته
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ن كلـي نيـز   يهاي قرآني ذيل يك عنوان كلي، عنـاو  كه عالوه بر نظم هر بخش از آموزه
دهند كه ارتباط منطقي يا طبيعـي   داراي پيوند معقولي هستند و نظام جامعي را شكل مي

اقـع هـر بخـش از معـارف قـرآن      هـا تعيـين شـده اسـت و در و     هريك با ديگر بخـش 
كه در درون آن نظام جامع داراي ارتباطات دقيق و منطقي و يـا   سازد مينظامي را  خرده

 فرمايد: استاد در اين زمينه مي .هاست طبيعي با ديگر بخش
پيدا کردن عنواني کلي براي مفهوم يک يا چند آيه مثالً آياتي که دربارة نمـاز يـا   

ولي شکل دادن و  ،نهي از منکر است، کار مشکلي نيست جهاد يا امر به معروف و
گنجانيدن عناوين در يک نظام مشکل است. يعني فرض کنـيم مـا همـة قـرآن را     

بنـدي   آيد مثالً زير صـد عنـوان دسـته    دست مي بررسي کرديم و مفاهيمي را که به
کرديم؛ حال خود اين عناوين را چگونه تنظيم نماييم تا يـک نظـام منسـجمي بـه     

پس اولين عنوان حمـد خداسـت و    ،اول قرآن حمد خداست ةجود بيايد. مثالً آيو
گـردد، پـس    آيات اول سورة بقره راجع به کساني که هدايت شامل حال آنان مـي 

طور ساير عناوين. آيـا بـه همـين ترتيـب      عنوان ديگر هدايت خواهد بود و همين
  ز نظامي برقرار کرد؟توان در بين اينها ني بندي کنيم يا مي عناوين را دسته

تري مندرج کرد. مثالً نماز، روزه، خمس  توان تحت عناوين کلي اين عناوين را مي
و زکات را تحت عنوان عبادات و بيع، اجاره، قرض را تحت عنوان معامالت قرار 

اي بين آنها تنظيم  داد. حاال خود اين عناوين کلي را چگونه تنظيم کنيم و چه رابطه
 م.اي بين آنها در نظر گيريم. بطهكنيم و چه را

طولي مند) (نظام . نگرش سيستمي۳
بندي معارف قرآن، نظـامي طـولي را بـراي مجموعـة      هاي دسته  استاد با نقد ديگر طرح

نش و زبان قرآن در بيـان  ياند. اين نظام طولي هم منطبق بر ب معارف قرآن در نظر گرفته
است و هم برخوردار از يك  يز منظر اسالمز نظام عيني جهان ايهاي وحياني و ن آموزه

 ةسـاز مرحلـة بعـدي و مرحلـ     اي كه مرحلة قبلي زمينـه  گونه به ،انسجام ساختاري است
بعدي فرعي از مرحلة پيشين است. در اين طرح جامع، معارف قـرآن هماننـد آبشـاري    
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است كه از منبع فيض الهي جريان يافته و در طي مسير طبيعي خـود بـه هـر بخـش و     
 فرمايد: استاد در اين زمينه مي سازد. آنجا را سيراب مي ،رسد رزميني كه ميس

مات را نه در عرض هم بلکه در طول يم و تقسيبدان» اهللا«گر آنکه محور را يطرح د
کـه   يو آبشار يک رودخانة جاريمعارف قرآن را مثل  يعنيم. يگر انجام دهيکدي

رسـد، آنجـا را    يکه م يا و مرحله ير است و به هر بخشيسراز يض الهياز منبع ف
(رعـد:   أَنْزَلَ من السماِء ماًء فَسالَتْ أَوديةٌ بِقَـدرِها بگيريم: کند، در نظر  يراب ميس

فاده فرمايد است ). (هر وادي به اندازة ظرفيتش از آبي که خدا از آسمان نازل مي١٧
  شود). يراب ميکند و س يم
گـذرد و وارد   يم يا م که از مرحلهينيبب يچشمة جار کيد معارف قرآن را مثل يبا

ـ ياست. اول نقطـة مع  يماتشان طولين مراحل، تقسيشود که ا يگر ميد يا مرحله  ين
ـ شود و از آنجا که لبر يدارد که از آنجا شروع م ضـان  يز شـد بـه مرحلـة دوم ف   ي

ـ  ياز مرحلة اول است؛ نه ا يکند. و مرحلة دوم فرع يم م آن ينکه در کنـار آن و قس
ـ  ييکم به جـا کم يمات طوليباشد. گرچه تقس ـ     يم شـود و   يرسـد کـه پخـش م

را بر حسـب   ين است که معارف قرآنيکند؛ اما اساس بر ا يدا ميهم پ ييها شاخه
م.م.يريدر نظر بگيمراتب طول

 نگري . روزآمدي و آينده۴
يازهـاي  اي به مسائل و موضوعات و شبهات و ن استاد توجه ويژه معارف قرآنِمجموعة 

مشغولي استاد فرزانه نسبت به مسائل جامعـة اسـالمي و    روز و آينده دارد. اشراف و دل
هاي اسالمي،  نيازهاي فكري آن و احساس مسئوليت و حساسيت نسبت به آنها و ارزش

زمينة الزم و كافي را براي روزآمـدي و   ايشانانديشي  نگري همراه با ژرف در كنار آينده
 فراهم ساخته است. معارف قرآن نگري مجموعة آينده

و حتي مالحظة عنـاوين كلـي    معارف قرآنشده در  با نگاهي گذرا به مباحث مطرح
نگـري   تـوان بـه ژرفـا و گسـترة روزآمـدي و آينـده       مي معارف قرآنذكرشده در مقدمة 

 پي برد. معارف قرآنمجموعة 
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ويژه مباحـث و   هشده در علوم انساني ب نظير استاد بر مباحث مطرح اشراف علمي بي
هاي جديد سبب گرديده است كه آخرين نظريات مطرح در اين علوم نيـز مـورد    نظريه

 رد و بر روزآمدي مباحث بيفزايد.يتوجه قرار گ
پرداختن به مباحث اجتماعي مانند تأثير متقابل فرد و جامعـه، نهادهـاي اجتمـاعي،    

اجتماعي، بحـران و انقـالب   هاي  هاي اجتماعي، دگرگوني بستگي اجتماعي، نابرابري هم
گيـري   اجتماعي، اصالت فرد و جامعه و مباحث مربوط به زنان، عوامل مـؤثر در شـكل  

ويـژه نهـاد خـانواده، عواطـف،      شخصيت و ارائة نظرية اسالم در نيازهـاي انسـاني، بـه   
هاي متعالي انسان و نظرية سياسي قرآن، عدالت، اصـالح   احساسات و انگيزش، گرايش

ساالري ديني، مباحـث   الملل، حقوق بشر، نظام مردم گ و جهاد، حقوق بينو افساد، جن
شناختي قرآن مانند نسبيت يا اطالق معرفت، رابطة ارزش و واقعيت، نسبيت يـا   معرفت

ديگري كه حضرت استاد پيش از انقالب در  فراوانِجديد ها و موضوعات  اطالق ارزش
معـارف  «نگـري در   آمدي و آينـده  واه روزاند، گمجموعة مباحث معارف قرآن ارائه كرده

 .است. »قرآن
نگـري اسـت كـه در     گويي به شبهات نو، چهرة ديگري از روزآمـدي و آينـده   پاسخ
نخسـت آنكـه از    :، با سه ويژگي مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت    معارف قرآنمجموعة 

 اهميـت و  پرداختن به شبهات منسوخ مانند حدوث و قدم كالم خداوند و شـبهات كـم  
دوم آنكه  ؛ثمر كه صرفاً نوعي مناقشات فني يا وسواس فكري است، پرهيز شده است بي

در هر بحث ابتدا ديدگاه درست تبيين و به صورت مستدل و با بيان روشن ارائـه شـده   
دگاه درست را به صـورت مسـتدل   ياست و از اين طريق عالوه بر آنكه مخاطب ابتدا د

ا جديـد  يـ سوم آنكه شبهات مهم ؛ يابد ات خود را ميرد، پاسخ بسياري از شبهيگ يفرا م
 علمي و فكري مورد توجه ويژه قرار گرفته است.
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 شناختي . انسجام و اتقان روش۵
شناختي متعددي را مد نظـر قـرار    استاد فرزانه در تفسير موضوعي خويش نكات روش

 :ژة اين مجموعه گرديده استياند كه سبب انسجام و اتقان و  داده
قرآنـي را از سـاير مباحـث متمـايز و      هـاي  ها و دليل نكه در مباحث، تبييننخست آ

 .مدعيات قرآني را دقيقاً به آيات مستند كرده است.
و مسـتندات متناسـب و معتبـرِ همـان      ها ها و دليل دوم آنكه در هر رويكرد از روش

و  دلـه امثال در رويكرد فلسفي به برخي مباحـث،   رايرويكرد بهره گرفته شده است. ب
، يعلمـي و در رويكـرد تفســير   يهــا روش عقلـي و در رويكـرد علمـي، روش و داده   

 .مستندات قرآني مورد توجه قرار گرفته است.
هاي متقن و روشن و نوعـاً   و تبيين ها دليلسوم آنكه در هر موضوعي مباحث را بر 

داللـت يـا   درجة  ادلهم متمركز ساخته است و در مواردي كه آيات و مورد اتفاق و مسلّ
بر درجة داللت و اعتبار آن تصـريح شـده اسـت. اسـتاد در مـوارد       دارد،اعتبار كمتري 

ح و يتصـر  ،ا احتمال اسـت يفراوان بر اينكه داللت آيه يا آياتي بر مطلبي در حد ظهور 
 .اند. تأكيد كرده

دهد (ارجاع متشـابهات   چهارم آنكه از روشي كه قرآن كريم در فهم آياتش ارائه مي
گـاه قـرار داده و مـوارد     م را تكيـه و مسـلّ  يقطعـ  يهـا  محكمات) بهـره گرفتـه، داده  به 

 ي را بر اساس آن تبيين كرده است.غيرقطع
ايشان قـرار گرفتـه    ،ژيت ويمعناي صحيح آن مورد عنا به يپنجم آنكه رويكرد انتقاد
عناي صـحيح  م و مستندات، رويكردي انتقادي به ها ها، دليل است. استاد فرزانه با ديدگاه

نظران، بيـان نقـاط قـوت و ضـعف      صاحب يو در عين احترام نهادن به آرا رندكلمه دا
 .گيرند. ها را با روش متين علمي پي مي داليل و ديدگاه

 . نوآوري در ساختار و محتوا۶
هم به لحاظ سـاختاري و هـم بـه لحـاظ محتـوايي از نـوآوري        ،معارف قرآنمجموعة 

تاري اين مجموعه، ارائة طرحي نو بـراي تنظـيم سـاختار    برخوردار است. نوآوري ساخ
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محوري، تسلسـل طبيعـي و    . اهللاشداشاره تر به آن  پيشهاي قرآني است كه  كالن آموزه
هاي قرآن، فقدان ابهام در جايگاه مباحث، سـازگاري و   به آموزه مند نظاممنطقي، نگرش 

و مرزبنـدي دقيـق محورهـا،    انطباق كامل با رويكرد قرآن كريم به موضوعات، شفافيت 
 است كه اين مجموعه را از جهت ساختاري، ممتاز ساخته است. ييها عناصر و مؤلفه

 ي اسـت كـه در  جديـد در پرداختن بـه موضـوعات    معارف قرآننوآوري محتوايي 
 هـاي علمـي جديـد    به مباحـث و ديـدگاه  توان يافت. توجه  ديگر تفاسير موضوعي نمي
گرفتـه از   نشئت هاي ابداعيِ ها و تحليل قرآني نوو تبيين هايِ اهدر تبيين آيات، ارائة ديدگ

، معارف قـرآن جاي  هاست كه در جاي هايي از نوآوري انديشة خالق استاد فرزانه، نمونه
 توان يافت. مي

نكتة شايان توجه آنكه نوانديشي و نوآوري استاد با كمال تحفظ بر ظـواهر آيـات و   
و يـادآور   دگيـرد  فهم و تفسير قرآن صورت مي ندم رعايت دقيق روش علمي و ضابطه

گذار جمهوري اسالمي حضرت  سنگ بنيان گيري دقيق، حكيمانه و گران بيانات و موضع
است كه درعين تأكيد بر پويايي فقه و لحاظ نقش زمـان و مكـان     سره قدس امام خميني

 بر رعايت دقيق روش فقه جواهري تأكيد كردند. ،در فهم ادلة فقهي

 حداکثري از قرآن گيريِ بهره .۷
حداكثري از قرآن كريم، در اشكال و سـطوح   گيريِ مبتني بر بهره معارف قرآن ةمجموع

بنـدي آنهـا و    مختلف است. از يك سو حضرت استاد در انتخاب موضوعات، اولويـت 
دادن اهللا مجموعـة   از قرآن كريم بهره گرفته است و با محور قرار  ،تدوين ساختار كالن

ده و سـاختار كـالن را بـا    كـر را تعيـين و تنظـيم    معـارف قـرآن  وين و موضـوعات  عنا
طـرح و   ة. از سوي ديگر شـيو است   محوري الهام گرفته از قرآن كريم طراحي نموده اهللا

ـ   مثـال مسـائل    رايبررسي موضوعات نيز هماهنگ و همسو با رويكرد قرآني اسـت و ب
ـ كنـد   انبيا مطرح مـي شده در قرآن را با صبغة تاريخ  تاريخي مطرح انـات و  يجر ي. و حت

گنجند تحت عنـوان امـم    يا نميخ انبيماً در تاريرا كه مستق يمهم يخيتار يها تيشخص
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پايبند بماند. از سوي ديگر مجموعه مباحث  يمحور پردازد تا بر اصل اهللا يا به آنها ميانب
رفتاري اسـت و   تفسير موضوعي استاد همانند قرآن داراي اهداف آموزشي، انگيزشي و

ان قرآن كريم مباحث علمي و آموزشي با مسائل ارزشي و هنجاري يهمانند سياق كلي ب
هاي  در صدد معرفي و تعليم آموزه با آنكه معارف قرآنافته است. مجموعة يژه يوند ويپ

 ،همانند آيـات شـريفه عـالوه بـر محتـواي آموزشـي       ،قرآني به صورت موضوعي است
 ..در برداردنيز را و اخالقي و انگيزشي و رفتاري اهداف و نكات تربيتي 

 نگري . رواني و رسايي بيان در عين ژرف۸
از ژرفا، اتقان محتوا و تحليلـي و اسـتداللي     در عين برخورداري معارف قرآنمجموعة 

بودن مباحث، از بياني روان و رسا برخوردار است. نه رواني  و رسايي بيان، عمق محتوا 
دشـوار   سـبب  نگري و اتقان محتـوا  رنگ كرده است و نه ژرف مي را كمهاي عل و تبيين

البته طبيعت برخـي مسـائل فنـي و     .بيان گرديده است. نبودن فهمي و ابهام و شفافيت
كه آن مقدمات  ياي مقدمات علمي، فهم برخي از مباحث را براي كسان نيازمندي به پاره

ولـي ايـن امـر بـه      ،نمايد تا حدي دشوار مياند  را فرا نگرفته و با آن حوزة علمي بيگانه
شده مربوط است نه شيوة بيان؛ و با توجه به سـطح علمـي آن    ماهيت موضوعات مطرح

 .مطالب، بيان استاد روان و رسا و بدون اغالق و ابهام است.

 گيري نتيجه
پژوهان به عنوان عـدلِ   تفسير موضوعي اصطالح جديدي است كه در قرن اخير قرآن .1

بيان مفاد واژگان و عبـارات آيـات قـرآن     ،و مقصود از آن اند كرده ير ترتيبي مطرح تفس
گيـري از   برداشتن از مـراد خداونـد در موضـوعي از موضـوعات بـا بهـره       كريم و پرده

وگـوي عقاليـي و ادبيـات     مجموعة آيات مرتبط با آن موضوع و بر اساس روش گفـت 
 زبان عربي است.

تفسير  .1ند از: ا پژوهان عبارت سير موضوعي در آثار قرآنترين كاربردهاي تف مهم .2
هـاي   يا تفسير لفظي كه ناظر به آثاري است كه به نحوي به تبيين و توضيح واژه هالكلم
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تفسير وصفي و تصنيفي كه ناظر به تحقيقاتي قرآنـي اسـت كـه بـه     . 2  ؛اند قرآن پرداخته
تفسـير  . 3  ؛پـردازد  قرآنـي مـي   هـاي  بندي موضوعي آيات قرآن يا توصـيف آمـوزه   دسته

از متون ديني يا مسائل علمي برگرفته اي كه  پژوه با طرح مسئله تحليلي و تبييني كه قرآن
 .كندآن كشف  ةاربآيد تا ديدگاه قرآن را در در صدد برمي ،هاي خارجي است يا واقعيت

ر معناي نخست را خـارج از قلمـرو تفسـي    استاد مصباح مصاديق تفسير موضوعي به
 داننـد.  كاربرد دوم و به ويژه سـوم مـي   ةموضوعي و اصطالح تفسير موضوعي را شايست

 ي دوم وناي از مصاديق تفسـير موضـوعي بـه معـا     استاد مصباح، مجموعه ِمعارف قرآن
 .استسوم 
اي طـوالني اسـت ولـي     اول و دوم داراي سـابقه  هايتفسير موضوعي در كاربرد. 3

ـ ير ترتيحليلي و تبينيـي) و بـه عنـوان عـدل تفسـ     تفسير موضوعي در كاربرد سوم (ت  يب
توان خميرمايـه   اي طوالني ندارد و آنچه را در قرون پيشين وجود داشته است مي پيشينه

بـه عنـوان    ير موضـوع يدانست. اصـطالح تفسـ   ين معنيو ادبيات تفسير موضوعي به ا
 در قرن اخير مطرح شده است. يبينوعي از تفسير در برابر تفسير ترت

كـرده بـه ويـژه قشـر جـوان بـراي آگـاهي از         تحصـيل  هايقشر ةاستقبال گسترد .4
هاي فردي و اجتماعي به خصوص پس از انقالب شـكوهمند   هاي قرآن در زمينه ديدگاه

معارف قرآن و اسالم در قالب نظريـه در برابـر مكاتـب رقيـب و      ضةاسالمي، لزوم عر
در كارآمـدي قـرآن، ضـرورت تفسـير      افكني دشمنان اسـالم  ها و شبهه مقابله با تحريف

 كند. مي آشكار موضوعي را در عصر حاضر
.تحديـد  2 ؛لهئ. انتخـاب موضـوع يـا مسـ    1انـد از:  مراحل تفسير موضوعي عبارت .5

 ؛لهئ.استخراج و گردآوري آيات مرتبط بـا موضـوع يـا مسـ    3 ؛لهئموضوع يا مس مفهوميِ
ـ  5 ؛.تعيين حد داللت آيات4 بنـدي منطقـي    .دسـته 6 ؛ا موضـوع .تعيين نوع ارتباط آيـه ب

 .تفسير هريك از آيات گردآوري شده.7 ؛ريزموضوعات
هاي مختلف اقسـام گونـاگوني دارد. از جملـه از نظـر      تفسير موضوعي به لحاظ -6

مجموعـه آيـات و كـل قـرآن؛ از منظـر فراگيـري بـه          سـوره،  دامنه به تفسير موضوعيِ
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برد؛ و از نظر ارزشي و  برد و كالن برد، ميان اهنگر و جامع؛ از نظر برد به كوت كل  جزءنگر،
واز جهت تركيب يا ، شناختي و هنجارشناختي شناختي، ارزش غير ارزشي بودن به هستي

خلوص به تفسير موضوعي محض و تلفيقي و به لحاظ مدل تحليل گزاره ها به تفسـير  
تقسيم است. كاركردي/ علي / غايي) قابل (موضوعي توصيفي و تفسير موضوعي تبييني 

 شناسي به لحاظ ارزشي يا غير ارزشي بودن به لحاظ ماهيت و سنخ
.نگـرش  2 ؛. غفلت از سـياق 1ند از: ا هاي تفسير موضوعي عبارت ترين آسيب مهم .7

ها مورد توجـه اسـتاد بـوده و     .تحميل رأي و تطبيق ناروا. تمام اين آسيب3 ؛تك بعدي
انـد.   هبسيار كوشـيد زدودن آنها  براي قرآن معارفآنها، در  ةعالوه بر بحث نظري دربار

در  .انـد  كار مصونيت از آن را ارائه كـرده  غفلت از سياق هشدار داده و راه دربارةايشان 
هـاي   معرفتي، انگيزشي و رفتاري انسان در حوزه طرح جامع معارف قرآن ابعاد مختلف

 زمينـة انـد، و در   نـده مد نظرقرار داده و از آسيب دوم مصون ما در فردي و اجتماعي را
آسيب سوم عالوه بر آنكه خود استاد بر رعايت دقيق ضوابط تفسير اهتمام ورزيده و از 

كه به تفسير به  را اند، برخي از تفاسيري هورزيدتحميل بر قرآن و تفسير به رأي اجتناب 
 اند. اند طرح و نقد كرده رأي و تطبيق ناروا گرفتار شده

 ةهمـ  فراگيـري . 1انـد از:  عي اسـتاد مصـباح عبـارت   هـاي تفسـير موضـو    ويژگي .8
واره سازي معارف قرآن و تعيين ارتباط منطقي يـا طبيعـي هـر     . نظام2 ؛هاي قرآن آموزه

طولي كـه هـم بـا بيـنش و زبـان       مند)  (نظام . نگرش سيستمي3 ؛ها بخش با ديگر بخش
ر از انسـجام  منطبـق اسـت و هـم برخـوردا     قرآن و با نظام عيني جهان از منظر اسالمي

نگري كه از جمله در پرداختن بـه مباحـث اجتمـاعي و     آمدي و آينده . روز4 ؛ساختاري
شـناختي كـه متمـايز     . انسجام و اتقـان روش 5 ؛نمود يافته است جديدپاسخ به شبهات 

و مسـتندات  ادلـه   قرآني از سـاير مباحـث، بهـره گيـري از     هاي ها و دليل ساختن تبيين
مورد اتفاق  هاي متقن و نوعاً و تبيين ها دليلبنا نهادن مباحث بر  متناسب در هر رويكرد،

تسلسـل  ، . نـوآوري در سـاختار و محتـوا كـه اهللا محـوري     6 ؛از جمله شواهد آن است
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. 7؛ هاي بارز آن است و پرداختن به موضوعات نو نمونه مند نظامنگرش ، طبيعي مباحث
بنـدي بـين آنهـا و شـيوه      و اولويت حداكثري از قرآن در انتخاب موضوعات گيريِ بهره

 بررسي و طرح مباحث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ____________________________________________ ها نوشت پي
مصباح (آقاي مصباح) هم در تفسير ما شريک شده است(رک: رضا صنعتي،  اند: فالني بر همين اساس مرحوم عالمه فرموده. ١

 ).۲۸، ص اهللا مصباح يزدي هايي از زندگي علمي و سياسي آيت تهدوستان: ناگف
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به قلم گروهي از شاگردان درس تفسير مرحوم عالمه از جمله حضرت استاد مصباح ـ  تفسير شريف الميزانمل ترجمة كا .٢
 دام ظله ـ در بيست جلد به همت مرکز نشر فرهنگي رجا منتشر شده است.

اند و نيز نوارهاي  وب بخشي از دروس تفسير ترتيبي استاد كه برخي از شاگردان ايشان نگاشتههاي مكت تقريرات و يادداشت .٣
 آثار استاد موجود است.  صوتي بخشي ديگر از آن در آرشيو مجموعه

منتشر شده است و نيز تفسير آيات آغـازين   شناخت قرآن تاكنون قسمتي از تفسير سورة بقره در مجلة علمي ـ تخصصي   .٤
 به چاپ رسيده است.» رستگاران«ؤمنون و آيات آخر سورة فرقان در يك جلد با عنوان سورة م

هـاي   تن از استادان رشته ۱۲۰شناسي و... براي حدود  درس با عنوان خداشناسي، انسان ۹۲استاد فشردة اين مباحث را در . ٥
اند. در اين مباحث فشردة  د، تدريس كردههاي پژوهشي طرح بازسازي علوم انساني بودن مختلف علوم انساني که عضو گروه

 وجود ندارد. معارف قرآن مباحث اقتصادي قرآن هم آمده است که در مجموعة

بـه عنـوان بخشـي از تفسـير     » خلقت انسـان از ديـدگاه قـرآن   «بحث  معارف قرآنالبته پيش از تدوين و انتشار مجموعة  .٦
 محمود محمدي عراقي تدوين و منتشر شده است.االسالم والمسلمين آقاي  موضوعي استاد به همت حجت

 .تفسير موضوعي استاد مصباح در آثار ذيل مورد توجه قرار گرفته است: ٧
؛ ۱۴۶، ۱۴۵، ص ۱۳۶۸بهمن و اسفند  ،۲۸، ش کيهان انديشه  ،»نگاهي به تفاسير موضوعي معاصر«. سيد محمدعلي ايازي، ۱

 بحث کرده است.» شيوة خدامحوري«تاد با عنوان از روش اس» هاي تفسير موضوعي روش«وي در بيان 
، پـاييز و زمسـتان   ۸و  ۷، ش هاي قرآني پژوهش، »شکوفايي تفسير موضوعي در بستر قرن اخير«. سيد ابراهيم سجادي، ۲

که ؛ او در بيان تصاوير مختلفي که از پيوستگي مفاهيم قرآن ارائه کرده، از استاد مصباح به عنوان کسي ۱۳۶، ۱۳۵، ص ۱۳۷۵
 معتقد است سخن گفته است.» نظريه ارتباط سيستمي مفاهيم قرآن«به 
-۱۲۱، ص ۱۳۸۷،چاپ اول، قم، بوستان كتاب، ها فرض ها و پيش تفسير موضوعي؛ چيستي، بنيان). سيد هدايت جليلي، ۳

هاي  ان يکي از نمونهمصباح را به عنو جامعه و تاريخ در قرآن استاد، کتاب »مراحل اساسي پژوهش« ؛ وي نيز در بيان ۱۲۶
 تفسير موضوعي مورد توجه قرار داده و به توصيف مراحلي پرداخته که استاد در آن پيموده است.

،قم، مؤسسه آموزشي تفسير موضوعي از ديدگاه شهيد صدر(ره) و استاد مصباح يزدي(دام ظله)حسين ذوالفقاري،  .محمد ٨
 .۱۳۸۶ ۱۳۸۶، پاييز پژوهشي امام خميني(ره)، گروه تفسير و علوم قرآن

را  هاي اخير و در آغاز مستشرقان آن . ساختار معناشناختي واژگان قرآني که نوعي تحليل معنايي الفاظ قرآني است و در سال٩
اند، فراتر از تفسير لفظي و ناظر به خانواده معنايي کلمات قـرآن اسـت و ماهيتـاً نـوعي تفسـير اسـت نـه کـار          صورت داده

 باشد. اي از کاربرد سوم تفسير موضوعي مي هشناسي و مرحل لغت
 .۷، ص ۱۳۶، ش معرفت، مجله »تفسير موضوعي«وگو)  ر.ک: محمدتقي مصباح يزدي، (گفت. ١٠
 .۷ص   .همان،١١
  .٦همان، ص  .١٢
ارائة نظر حسب تفسير ترتيبي و در صدد  بندي مفاد آيات به البته استاد به آثاري از اين مقوالت نظر دارند که فراتر از جمع .١٣

 قرآن در موضوعي خاص هستند. 
 .۶، ص۱۳۶، شمعرفتوگو) تفسير موضوعي، مجله  محمدتقي مصباح يزدي، (گفت .١٤
هاي قرآنـي در آيـات    هاي قرآن يا کاربردهاي مختلف واژه هاي قرآن و مثل هاي مختلف آيات قرآن مانند قسم بندي دسته .١٥

، اسالم، ايمان که در روايات مطرح شده است، مشتمل بر نوعي تفسير موضوعي هاي ظلم، کفر مانند کاربردهاي گوناگون واژه
پنهان است. همچنين تفسير قرآن به قرآن و استنتاج معارف قرآني با کنار هم نهادن آيات مختلف مرتبط با هم و نيز آثاري که 
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اند، جزو  الحکام، و قصص قرآن تدوين کردها پژوه در موضوعاتي مانند محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، آيات دانشمندان قرآن
 معاني دوم و سوم است.  پيشينة تفسير موضوعي به

 .۶، ص۱۳۶، شمعرفت، »تفسير موضوعي«وگو)،  محمدتقي مصباح يزدي (گفت .١٦
 .۱۸، صشناسي شناسي، انسان ) خداشناسي، جهان۱-۳، معارف قرآن(.همو١٧
 .۱۹ـ  ۱۸همان، ص  ١٨
  .٣٥ـ٢٨، صالمدرسة القرآنيه در،. ر.ك: سيدمحمدباقر ص١٩
 . ۹، ص۱۳۶، شمعرفت ،»تفسير موضوعي«)، وگو گفتي (. محمدتقي مصباح يزد٢٠
. استاد فرزانه اين شيوه را در موارد فراوان در ۳۶۸، صشناسي شناسي، كيهان ) خداشناسي، جهان۱-۳معارف قرآن(همو،  .٢١

؛ استاد ۲۱، صحقوق و سياست در قرآن؛ همو، ۲۲۱، ۱۹۷ - ۱۹۵، ۱۶۸، ۳۶، صهمانمعارف قرآن به كار گرفته است ر.ك: 
 ).۶۱و  ۶۰، ص۱، جآموزش فلسفه يزدي، اند(رک: محمدتقي مصباح در مباحث فلسفي نيز بر ضرورت اين شيوه تأکيد کرده

 .۱۰، ص۱۳۶، شمعرفت، »تفسير موضوعي«، وگو) (گفت. محمدتقي مصباح يزدي٢٢
 . همان.٢٣
بندي آنها منحصر به مطالعه آيات و برداشت اجمالي از آنها نيست، بلکه مطالعات بيروني  و دستههيه ريز موضوعات . البته ت٢٤

 تواند مفسر موضوعي را در اين زمينه ياري کند. و مسائل اجتماعي نيز مي
 .۱۰، ص۱۳۶، شمعرفت، »تفسير موضوعي«، وگو) (گفت. محمدتقي مصباح يزدي٢٥
 . ۱۱و  ۱۰همان، ص .٢٦
 . ۱۲و۱۱ص  همان، .٢٧
 . ۱۷همان، ص .٢٨
را نمونة  الميزاناستاد تفسير شريف  .٧، ص١٣٦، شمعرفت ،»تفسير موضوعي«، وگو) (گفتر.ك: محمدتقي مصباح يزدي .٢٩

 دانند. تفسير موضوعيِ تلفيقي مي
 .۱۵و  ۱۴، ص۱۳۶، شمعرفت، »تفسير موضوعي«، وگو) (گفتمحمدتقي مصباح يزدي .٣٠
هاي تفسير ترتيبي مانند  گردآوري شده يکي از مراحل تفسير موضوعي است، ديگر آسيب از آنجا که تفسير ترتيبي آيات .٣١

 دهد. تواند رخ  تفسير به هوا، و غفلت از قواعد نيز در تفسير موضوعي مي
 . ۱۹، صشناسي شناسي، انسان جهان، ) خداشناسي۱-۳معارف قرآن( محمدتقي مصباح يزدي، .٣٢
 . ۲۳۵ـ۲۲۹همان، ص .٣٣
ر طرح نكردن اين مباحث در مجموعه معارف قرآن آن است كه در ديگر آثار استاد به آنها پرداخته شده است. به دليل ديگ .٣٤

) استاد بحث شده ۲اصول عقايد(و  آموزش عقايد، االمامه والوالية في القرآن الكريم هاي عنوان مثال امامت خاصه در كتاب
هاي پژوهشي دفتر  هاي استاد براي استادان دانشگاه عضو گروه درس . گفتني است که مباحث اقتصادي قرآن در سلسلهاست

 همكاري حوزه و دانشگاه ارائه شده است.
 . ۲۱، صشناسي انسان، شناسي جهان، ) خداشناسي۱-۳معارف قرآن( محمدتقي مصباح يزدي، .٣٥
 .۲۰همان، ص .٣٦
 .۲۳و  ۲۲همان، ص .٣٧
 ؛۴۲۴ــ ۴۱۲و  ۳۸۶ـ۳۶۱، صشناسي شناسي انسان داشناسي، جهان) خ۱-۳معارف قرآن( ر.ك: محمدتقي مصباح يزدي، .٣٨

؛ ۳۴۵ــ ۴۱، ص۲، ج۳۳۳تـا   ۳۱۱و  ۱۵۰ـ۱۱۳، ص۱، جاخالق در قرآن؛ همو،  ۳۷۵ـ۱۷۳، صجامعه و تاريخ در قرآن  همو،
جـزوه حقـوق و   ؛ همـو،  ۳۱۷ــ ۷۱، صحقوق و سياسـت در قـرآن  ؛ همو، ۱۸۹ـ۱۵۵و  ۷۲ـ۲۶، صجنگ و جهاد در قرآنهمو، 

 .۲۱۱ـ  ۲۰۶، جلسات ۲ج  ،ر قرآنسياست د



 ۱۳۸۸شناخت، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  قرآن � ١٤٦

 

-۳معـارف قـرآن(  ، بخش چهارم و پنجم؛ و همـو،  جامعه و تاريخ در قرآن براي نمونه ر.ك: محمدتقي مصباح يزدي، .٣٩
 .۳۸۶ - ۳۶۷، صشناسي شناسي، انسان )خداشناسي، جهان۱

 همان.  .٤٠
 .۷۰ـ۳۸ص ، ويراست دوم،۱، جشناسي قرآن . براي نمونه، ر.ك: محمدتقي مصباح يزدي،٤١
، ۲۳۳، ۷۹، ۷۲، ص خداشناسي، کيهان شناسي، انسان شناسـي )۱-۳معارف قرآن(  .براي نمونه، ر.ک: محمدتقي مصباح يزدي، ٤٢

۳۳۷ 
 .۹۷ - ۳۳، صشناسي شناسي، انسان خداشناسي، جهان )۱-۳معارف قرآن(. محمدتقي مصباح يزدي، ٤٣
پردازد بيشتر آشكار است که يکـي از   رابطة انسان با خدا ميکه به بررسي  اخالق در قرآند نخست اين ويژگي در مجل. ٤٤

 است که بسيار جذاب و اثرگذار است.» محبت خداي متعال«هاي آن، بحث  بارزترين نمونه
توسط محققان مختلف، برخي نواقص در نگارش آن پديـد   معارف قرآن . شايان توجه است که به دليل تدوين مجموعة٤٥

 اهللا در بازنگري اين مجموعه برطرف شود. شاء آمده که اميد است ان
اي است که با بيان روان استاد  هاي پيچيده هاي بارز بحث ط به خداشناسي و بحث جبر و اختيار، نمونهمباحث متنوع مربو. ٤٦

 فهم آن بسيار آسان شده است.



 ١٤٧ � وعي قرآن از منظر استاد  مصباحتفسير موض

 

 منابع
، قم، مرکز االبحاث و الدراسـات التخصصـيه للشـهيد    المدرسة القرآنيه،الطبعة االوليـ الصدر، سيدمحمدباقر، 

 ش.١٣٧٩ق / ١٤٢١الصدر، 
، قـم، همـاي   اهللا مصباح يـزدي  آيت هايي از زندگي علمي و سياسي مصباح دوستان: ناگفتهـ صنعتي، رضا، 

 .١٣٨٣غدير، 
 .١٨ـ٥. ص ١٣٨٨،فروردين ١٣٦، شمعرفتوگو)،  (گفت» تفسير موضوعي«ـ مصباح يزدي، محمدتقي، 

، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام شناسي شناسي، انسان ) خداشناسي، جهان١-٣معارف قرآن(،   ـ ـــــ
 ش. ١٣٨٦خميني، 

 ش.١٣٧٠، تهران،مرکز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسالمي، چ هفتم آموزش فلسفه،   ـ ـــــ

 .١٣٦٨  تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسالمي،  ،جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن،   ـ ـــــ
 .١٣٨٧ششم،  سره، چ  قدس ، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينياخالق در قرآن،   ـ ـــــ
 .١٣٨٢سره،  قدس ، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيجهاد در قرآن جنگ و،   ـ ـــــ
 .١٣٧٧سره،  قدس ، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيحقوق و سياست در قرآن،   ـ ـــــ
 .١، ج ١٣٨٧سره،  قدس ، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيشناسي قرآن،   ـ ـــــ

 .٢١١ـ  ٢٠٦، جلسات ٢، جزوه حقوق و سياست، ج ماسالحقوق زن در ،  ـ ـــــ
 
 
 


