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محمد عبداللهيان

ده استن بوّفت مزيخشان علم و معرگان درغ ستاره به فروارآسمان مكتب تشيع همو
كلمة اللـه هـىچم «دانده است،كه همگى پـرا پروگى رو در دامن خويش دانشمنـدان بـزر

ده!اند ومغان آوران به اراى ديگرا برت راوشى و طرخو» به دست داشته!!اند و پيغام سرالعليا
ت اعالم داشته!اند .آن و عترى از قرا منحصر به پيرواه رگام  نهادن در اين ر

ىّره)است كه مفسانى(راد آقا تهرا جوه ميـرزّم آيت اللحونور،مراز اين دست انجم پر
اسخ داشت.ه قدم رّك الى اللد و در سلوان!سنگ و فقيهى عالى!قدر بوگر

دند.ا تفسير و تدريس كرآن كريم ره،قرد دو دورU علميT مشهد حدوار در حوزگوآن بزر
سط جناب آقاىان «تفسير مصباح الهدى» كه توى تحت عنوس!هاى تفسيرن آن درو اكنو

آن كريمف قرديده است به پيشگاه عالقه مندان به معاراللهيان تقرير گرد باقر نورّدكتر محم
دد.ضه مى!گرعر

ان حجت!االسالم و المسلمين جناب آقاى سيد مهدى حسينى مجـاهـداوشش فركو
دد و منابع آنضه گرجب آن گشت كه اين اثر نفيس با تحقيق و تنظيم نوين احياء و عـرمو

آيد.ندى دقيق درار با سجاوت استود و متن تفسير به صوراج شواستخر
ضه و منتشر شده است،نخستهان عرآن پژوت به پيشگاه قرعه به دو صوراين مجمو

ان تفسير«مصباح الهدى» سپس به طور جداگانه تحت عنو٨ و ٧عه آفاق نور جلددر مجمو
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اآن كريم رء از قرجه به اينكه اين دو جلد تنهـا دو جـز انتشار يافته است،و با تـو٢و١جلد 
ا احياءم ميرزحوگان و عالقمندان به مرى بزرتفسير مى!كند اميد است كه بقيه تفسير از سو

دد.و منتشر گر
اسان» به مناسبت بيستمينهنگى مفاخر خرت است كه «دفتر فرّشبختى و مسرجاى خوو

د  كه تفسيرار كرگزا برار همايشى رگوداشت آن بزره)جهت نكوا(رتحال آية الله ميرزسال ار
ديد.نمايى و تقديم فضال گر«مصباح الهدى» در آن رو

تاه داشتهى«تفسير مصباح الهدى» نگاهى هر چند كـوّفرم است جهت معاين الزبنابر
ندگى!نامT علمى!مقرر،انى،زاد آقا تهره ميرز جوّباشيم به:شخصيت علمى استاد آيت الل

گى!هاى تفسير مصباح الهدى.احل احياء و تحقيق اين اثر و ويژنگى و مرچگو

ـ شخصيت علمى استاد١
اده!اىد و در خانوچشم به جهان گشو١٢٨٣ه)به سال انى(راد آقا تهرا جوه ميرزّآيت الل

آمد.او پس از عزيمت به نجp بهش يافت و به سلك طلبگى درن و متشخص پرورّمتدي
اه ميرزّم آيت اللحـوا از مرداخت.ايشان علم حكمت و فلسفه رى پـرم حوزوتحصيل علو

اردند و در جوبه مشهد تشـريـp آور١٣١٢فت و سپس در سـال اگـرمحمد تقى آملـى فـر
اه ميرزّم آيت اللحوحل اقامت افكندند  و در آنجا از تعاليم علمى و عملى مرى رضوقدس ر

محوحلت مـر شمسى پـس از ر١٣٢٥دند.از سـال انى براوه!هاى فـرمهدى اصفهانى بـهـر
د.ف اسالمى و تفسير بـول و معـارس فقه و اصوسى دار درو كر١٣٦٨اصفهانى تا سـال 

فانست، معارم بيان كند و نيز تواى عموا برآن ره تفسير قرفيق يافت دو دورم استاد توحومر
د با كمال اقتدار تدريـساه بوا كه با خمير مايه مكتب تفكيك هـمـراسالمى و اعتقـادات ر

ىد بيشترسى ايشان نموشته!هاى درف دينى از ساير بخش!هـا و رنمايد.البته تدريس معار
اند.ا نيز پرورى ردان بسيارداشت.شاگر

س آنى و هوى از هوى و دوردسـازدى و اجتماعى و خـومدح و ستايش اخـالق فـر
تى داشت،د،كه هر!گاه كسى با ايشان اندك معاشرى بوار بر زبان همگان جارگواستاد بزر

ه اخالصد و از انبود مى!گشوگ!مرجمند آن بزرى و ارزبان به مدح و تمجيد از كماالت معنو
د.ايشان ياد مى!كر
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د و از اهتمام به امـوردازد بپرندگى خود كه تنها به سازت استاد آن!طور نبـوالبته حضر
سيدگى بهت!هاى اجتماعى و رّد،بلكه ايشان در فعالـيمسلمين دور باشد و يا غفلت ورز

تهاى اجتماعى خويش نگاهشانّاد  در فعاليدند.به حدى كه ساير افردم پيشگام بوامور مر
كت!هاىنامه!هاى ملى و مذهبى و سياسـى و حـرد.تا بدان!جا كه بـرد ايشان بـوبه عملكـر

د.ا و فضيلت بواجتماعى و عام!المنفعه در مشهد در قبضT نگاه و عمل خالصانه اين تجسم تقو
د بـهنى از خوناگوار بر اساس نياز سنجى جامعه،آثار گوگـومينه تأليفات،آن بزردر ز

ند كه همت بلنـده دارا به چهـرد انزوخى ديگر از آثار ايشان هـنـوز گـريادگار گذاشت.بـر
ند.د شوارخه چاپ و نشر ومى!طلبد تا به چر

ه)انى(راد آقا تهرا جوه ميرزّندگى!نامه علمى آيت اللا به زآنچه يادآور شديم نگاهى گذر
ار در آغازگوى آن بزرات و بيان فضايل و كماالت معـنـواه با خاطـرد كه به تفصيل همـربو

 آفاق نور آمده است.٧و نيز در ابتداى جلد جلد اول «مصباح الهدى» 

س تفسيرندگى علمى مقرر درـ ز٢
تقد مطهر حضرار مرى شمسى در جو هجر١٣٠٢الهيان در سال دكتر محمدباقر نور

من و معتقد،دراده!اى پاك،مؤد و در خانودر شهر مقدس مشهد ديده به جهان گشو®Ÿ© ضار
هّانى جذب كماالت آية!اللد و در سنين جوشد كرابط مقدس شريعت محمدى رده ضومحدو

ىفيت فكرفت و ظرا گرا از محضر ايشان فرديد و علم كالم ره)گرا مهدى اصفهانى(رميرز
اى اصفهانىم ميرزحوا بعد از مرى شد و اين انديشه رى بر اين اساس پايه!گذارو اعتقادى و

ه) استحكام بخشيد و بـهانى(رادآقا تهـرا جوه ميرزّه)و آيت اللاريد(ره!مـروّدر محضر آية!الل
لاين لحاظ او از معتقدان به «مكتب تفكيك »اصطالحى به شمار مى!آيد.ايشـان در طـو

اامى ميرزا مهدى اصفهانى بيشتر تحت تأثير جذبT اخالقى و مرم ميرزحوده بعد از مراومر
ار معظم له به حساب مى!آمد وم اسرفت و از اصحاب خاص و محرار گرانى قراد آقا تهرجو

د.س تفسير ايشان بوه درمقرر دو دور
ىا گيـراى فران داشت،لـذا بـراوه عالقT فـرس!هاى حـوزالهيـان بـه درآقاى دكتـر نـور

الدين حسينىه حاج سيد عزّس آية اللت مستمر در محضر درل و فقه به صورس!هاى اصودر
د و بعد ازه)حضور پيدا مى!كره حاج شيخ على آقاى فلسفى(رّنجانى (دام ظله) و آية اللز
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فت.د مى!راى طبابت به مطب خوس!ها براتمام در
U پسـت وسمى ادارمان با تحصيالت دانشگاهى به استـخـدام رآقاى دكتر ابتدا هـم ز

ان باز نشستگى به كار ادامه داد.ايشان تحصيالتسيدن دوراراف مشهد در آمد و تا فرتلگر
سانيد و پس از اخذشكى مشهد به اتـمـام رشكى در دانشكدU پـزشتT پزا در ردانشگاهـى ر

ل شد كه هدف ايشان از طبابتفT مقدس طبابت مشغومى در شهر مشهد به حراى عمودكتر
U علميه .دم كم بضاعت و طالب حوز مرًصاد،خصودم بو خدمت خدا پسندانه به مرًفاصر

ش نامـى ود و به لحاظ تعهد،خـوآمد و فقير حق طبابت در يافـت نـمـى!كـراد كم دراز افر
ان طبيب معتمد بانك ملىشكى و استحكام دينى،ايشان به عنوفT پزصداقت  در كار و حر

فى شد .اف معرU پست و تلگرو ادار
شن است روًدند اين مطلب كامالكت مى!كرا شرس ميرزتب در در در نظر كسانى!كه مر
فش،در طلب معاراللهيان بسان يك طلبT مخلص و سخت كوكه جناب آقاى دكتر نور
ان گفتدند،بلكه مى!تـوكت مى!كرس شردند.ايشان نه فقط در دراهل بيت تالش مى!كـر

ا كه:ا داشتند،چرU مشهد هم سهمى بسزس مهم و كم نظير در حوزى اين درارگزكه در بر
ه)ساعت هفت صبح آغاز مى!شد و جنابانى(راد آقا تهرا جوه ميرزّس تفسير آية اللدر

سهس،يعنى مدرل به محل درا از منزد استاد رسيلT شخصى خـواللهيان با وآقاى دكتر نور
د قابل تحسيـند كه اين كار خـومى آور(ع)ضات رم حضـرا جعفر در صحن عتيـق حـرميرز

د اينجانـبساند؛خوس برا به درقت صبح استـاد رل وانه به طور منظـم در اواست كه روز
د،يخ بندان سختىفى سنگين باريده بو سال قبل،بر٣٥ بيش از ِمستاندم كه در زمشاهده كر

اه دكتر از بست پايين خيابان با قامتى خمـيـده ود استاد همـرد و در صبح بسيار سـرهم بو
دند.س تشريp مى!آوراى درعصايى در دست بر

- احياى تفسير مصباح الهدىـ دربار٣
ادا جوه ميرزّى آية!اللس!هاى تفسيرعه درچنان!كه گفته شد تفسير مصباح الهدى مجمو

ه)اللهيان(دام عزهيخته جناب آقاى دكتر محمد باقر!نوره)است كه به همت دانشمند فرانى(رآقا تهر
ا كه محققاحل احياء اين اثر نكاتى رم است در باب مرتقرير و نگاشته شده است،كه الز

امى جناب آقاى حسينى مجاهد در آن باب نگاشته!اند،يادآور شويم:گر
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ا تقريـرس تفسير اسـتـاد ره دراللهيـان دو دور:جناب آقاى دكتر محمد بـاقـر نـوريك
د ودى ديده مى!شـوگى!هاى خاص و منحصر به فرده!اند؛البته در ثبت و تحرير آن،ويژكر

شتار هميناى دريافت نودم ـ برسيده بوجناب آقاى دكتر در جلسه!اى كه خدمت ايشـان ر
س آشنا هستم وده!ام و با خط مورات بو مخابر-مند ادار كارًاثر — به بنده گفتند كه من قبال

د مرور و يادداشتا در ذهن خوسالى راف اركز،كه تلگرى داشتم و ذهنى متمرحافظه!اى قو
افى كـهن آن!كه از تلگرا هم مى!دادم،بـدوع رجواب ارباب ردم و در همان حال،جـومى!كر

ا به سختـىى كم يا زياد كنم؛من ابتدا ادعاى ايشـان ردم،چيزيادداشت و دريافت مى!كـر
سن مدتى در درم استاد داشتـم،[چـوحولى با آشنايى قبلى كه با تفـسـيـر مـردم،وباور كر

اقعيت ادعاىشتار آقاى دكتر،به تصديـق ودم] پس از مطالعه و دقت در نـوكت مى!كرشر
ت استاد به كـارساندن مطالب حضـرا در ردم.كه به حق ايشان كمال دقـت رايشان پى بـر

دد.سى و چاپ گرس!هاى تفسير استاد برر در0ده!اند؛اميد است كه در آينده نيز كليبر

ان«تفسيرت دو جلد كتاب تحت عنوس!هاى تفسير،كه به صورل در:چهار دفتر اودو
د و آن اين!كه؛آقاىى دارگى خاص و ممتـازد،ويژمصباح الهدى»،نشر و چاپ مـى!شـو

م استاد داده است و ايشانحوا خدمت مردكتر پس از جمع بندى و سامان دهى اين اثر آن ر
دم،شتار در حين تحقيق،شاهد بـوا در نوده!اند كه بنده اين را ديده و تصحيح كـراين اثر ر

دشان برده!اند و بعضى جاها با خـط خـوده و حذف كرم استاد خط زحوا مربعضى جاهـا ر
د و جناب آقاىى ايشان داراستارده!اندكه حكايت از بازبينى و ويـرمطالب چيز!هايى افـزو

اندند و با نظرا در حضور استاد مى!خوس،مطالب اين تفسير رقات تعطيلى دردكتر در او
دت دو جلد تفسير منتشر!مى!شـون به صـورل كه اكنواستاد اصالح مى!شد.چهار دفتـر! او

بها محسوش يافته است و آنچه امتياز مهم اين دفترانى و نگارخوه بازال و شيوبه!همين رو
ده!اند و آقاى دكتـر درموت استاد در نهايت به آقاى دكـتـر فـرد اين است كه حضـرمى!شـو

شتار قابل انتشار است».ل استاد نگاشته!اند كه:«اين نو آن دفاتر هم از قو0حاشي
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احل احياى تفسير:مرسه
اى تايـپ برًصاد؛خصوائت نبـوشنى قابل قـردان خط:خط آقاى دكتر بـه روگر) بر١(

حماتان باز نويسى شده است.اين كار بـا زاود بادقت فرجوشتار اثر مـودن.لذا كل نوكر
ى از قلمى،تا چيزصا با چندين نوبت باز نـگـرده است خصوى روبرو بو چشم گيـرًنسبتا

اعات حفظ امانت در آن كامال لحاظ شده باشد.نيفتاده باشد و مر
ا اين اثرى؛زيرشتاره!اى است،نه نوش اين اثر به سبك محاورش:نگارU نگار) شيو٢(

دنص كم يا زياد كـرفى آقاى دكتر در خـصـوده است و از طرس تفسير استـاد بـوتقريـر در
دند كه درى مى!كـرتب يادآورد نشان مى!دادند و مـره از خو ويژِاسيتـىّات،حسالفاظ عبـار

د،ازا كامال بسته بود كه دست ما رى بوارط بسيار دشود و اين شرفى نشوشتار دخل و تصرنو
جه به حفظ امانـت،ى تغيير دهيم؛لذا بـا تـوشتارا به سبك نـوانيم متن تفسـيـر راينكه بتـو

شه[ ]ضيحاتى!داخل كرود توارندى و!در!بعضى!موى عالئم سجاوگيرسعى!شده كه با به كار
انى در آيد.خور فهم و رود و به سبك تقريبا درت ها كاسته شوه اى از ابهام عبارتا انداز
تن حضرايات بسيار است،چـوه مندى از روايات:در اين تفسير بهـر) مستند رو٣(

فىايات بيان كننـد و از طـرا در حد امكان،مستنـد بـه روند تمام مطالـب راستاد سعـى دار
ده!اند.[البته آنچه بيـانن نقل سند بسنده كـرجمه آنها بدوايات غالبا به تـرايشان در نقل رو

ت مى!كند كه در اختيار است.لكن محتمل است كـه حـضـرِدجـوشد حكايت از متن مـو
ده باشند] كه اينا ثبت نكرلى آقاى دكتر سندهارده!اند،وا بيان مى!كرايت راستاد مستند رو

ايت،مستند بـهده است كـه روآن بوا سعى ما بـرار مى!كند؛زيـرا دشوى رش مستند سـازرو
ن در منابع ثبت شـدهناگوايات با الفاظ گـوف ديگر روليه و معتبر باشـد.و از طـرمنابع او

ـ0جمايتى كه الفاظ آن با تـرليه،آن هم به روايت به منابـع او رو0جمدن تراست و مستند كـر
اىا برد راخت باشد،كار ساده نيست.در عين حال همT تالش خواستاد هماهنگ و يكنو

ه تعالى عليه،بهّان اللضوت استاد،ر آن به حضرِى متقن و در حد قابليت استناد كار0ضعر
اگز ادعا نداريم كه اين كار از همT جهات بى!نقص و عيب باشد؛زيرفته!ايم.اما هركار گر

د.به ايناهد بوا از نقص و عيب نخوّاى نسيان و خطاست،مبرى از انسان كه دارهيچ كار
اهند شداجه خواقصى مود و با نواهند كرا مطالعه خوانى كه اين تفسيررلحاظ از همه عزيز



٦٥شمار�  ٩٥معرفى تفسير مصباح الهدى

ا جهتند و آن را به ديدU اغماض بنـگـراريم كه خطاهاى مـا راهيم و اميـدوش مى!خـوپوز
(ع)ضاف اسالمى امام رسسه معاراى ما به نشانى مؤاقص در چاپ!هاى بعدى براصالح نو

شحال همد و از آن خواهيم بـودان اين اقدام خداپسندانه خـو قدرًسال نمايند؛كه قطـعـاار
اهيم شد.خو

گى4هاى تفسير مصباح الهدى ـ ويژ٤
ى استاد مطالبىش تفسيرات و مشخصات تفسير مصباح الهدى و نيز رودر باب امتياز

ل آن در مقدمT تفسير مصباح الهـدى وّط و مفصده شده است كه مبسونده آورسط نگارتو
لسط اين جانب نگاشته شده و در آغاز جلد اور ربانى توّنيز در ضمن مقاالت كتاب مفس

 آفاق نور آمده است.٧تفسير و نيز در ابتداى جلد 
ات تفسير استاد آشنايى حاصلخى از امتيازم است با برو از باب اين!كه در اين!جا الز

مم و قبل از آن يادآور مى!شوا در اينجا خدمت شما تقديم مى!داردد گزيده!اى از آن مقاله رگر
ضا حكيمى كه ايشان با نگاشتند رّامه محمّن است به مقدمT علّكه اين تفسير شريp مزي

داشتند و ايشان اظهارثر برش!هاى آن گامى مؤمقدمه عالمانه بر اين تفسير،در نماياندن ارز
ه!اى كاملت دورعه احياء و نشر يابد كه در آن صورT اين مجموّان،داشتند كه بقياوغبت فرر

ارآن قرف قرآن كريم بر مبناى «مكتب تفكيك» در اختيار عالقه!مندان به مـعـاراز تفسير قر
فت.اهد گرخو

ده!اند:و استاد حكيمى در باب تفسير مصباح الهدى در آن مقدمه آور
انـى…اد آقا تهـرا جوى آية الله،مـيـرز الهدى»… اثر تقـريـرُا تفسير «مـصـبـاحّو ام
هاى تفكيكى و مستقـلنه از تفسيـرانندگان فاضل،در اين تفسير،با يك نـمـوخو

ُه شاخص تفكيكى (پس از شيـخان يك چهرار،بعنوگوp بـزرّلروبرو هستند.مؤ
ا براسانى) تفسير خويـش رت شيخ مجتبى قزوينى خرين،حضرّآنـيهين القرّالمتأل

انى وكيه و تعليم،نه اصطـالح پـرده است،يعنى تزآنى تقرير كـراساس اهداف قر
د،و در آفاقاب مى!شـوحى سيرالل واننده بـا زايى… از اين جهت خـوم سرمفهـو

از در مى!آيد.سالت» به پرو«مر
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لش،در نشر و تعليم اصوانى،يكى از عالمان سخت!كواد آقا تهرا جوآية الله ميرز
آنى وفى و مبانى تحليلى ـ در جهت نشان دادن جـدايـى كـامـل حـقـايـق قـرمعـار

تدند،كه پس از استاد خويش،حضرفانى ـ بوصيايى،از مفاهيم فلسفى و عـراو
آنى،و پى نهـنـدهف استقاللـى قـرگ اساس معـارس بـزرّساى اصفهانى (مـؤميـرز

جهى مستمر ودى)،به وّحيد حق محـمت!گر به توصيائى،و دعوشناخت!هاى او
گ خويش دست يازيدند،و درانه،به كار سترليت پذيردانه و مسئوّشايسته و متعه

گاهى بخش بهجمند،و آدند،و كتاب!هايى ارصه،فاضالنى چند تربيت كراين عر
اندمند و تحليلى خويش،«ميـزدند.ايشان در كتاب بسيار سـوآورشته تأليـp درر

ارانى استومينى از حقايق آسمانى،ميزهام زى افكار و اواى جداسازالمطالب»،بر
فان وفى چه مى!گويند»،به نقد علمى عرف و صوبه دست دادند،و در كتاب «عار

ا در اين مباحث نشان دادند.د رت خوداختند،و مهارف پرّتصو
كسيستى و ماترياليسـتـىه علميه قم،به خطر افكار مـارنيز هنگامى كه هنوز حـوز

اى و اسالمى» رانى،كتاب «فلسفه بشراد آقا تهرا جود،ميرزده بوجهى فعال نكرتو
ى ازس،به تدريس آن،در جمعى پانصد نفرّه مشهد مقددند،و در حوزتأليp كر
د و گفته!هاىدوهاى مرم و تهاجم آن نظرابر هجوا در برداختند،و طالب رطالب پر

دند.باطل تجهيز كر
ا درن آنكه ما رآنى روبروييم كه بـدوى قـررّ الهدى»،ما با مفـسُدر تفسير «مصبـاح

ساند،و به «نور» واس»مى!رّ للن�ن و اعصار گم كند،به«هذا بيانهام قروافكار و او
انى» هدايت مى!كند.ّهان رب«بصائر» و «بينات» و «بر

مه شناختمـنـدانـهّ الهدى»،در مـقـدُكيه!اى و تعليمى تفسـيـر «مـصـبـاحاياى تـزمز
ـ از شاگرّحجةاالسالم،محمدعبدالل ا،ذكر شده است.دان آية الله آقاى ميرزهيان 

گى!هاى تفسيـرخى از ويژشمند جناب آقاى حكيمـى بـرجه به مطالب ارزن با تـواكنو
ا ياد آور مى!شويم.مصباح الهدى ر
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سطح علمى تفسير
ى است كه از لحاظجسته!ترين تفاسيرخشان!ترين و برتفسير «مصباح الهدى»،از در

تى كـه درّا استاد،با جامعـيج تفسير»،بيان شده،!اسـت.زيـر علمى در «سطح خـار�تبـهمر
Uا در حوزل رج فقه و اصوس خاردانش!هاى اسالمى و دينى داشتند و ساليان متمـادى در

ظيفه،يت تمام و احساس وّداختند و با جددند،به تدريس تفسير،مى!پرعلميه تدريس مى!كر
دند.مت مى!كربر آن مداو

د كه تمام مطالبب مى!شوگى!هاى اين تفسير،محسوترين ويژصيت،از ممتازاين خصو
ا تشكيل مى!دهد. اصلى آن ر�هازد و شيرد و تاروپوا مى!گيرا فرو مباحث آن ر

خى آيات،دد كه استاد،در تفسيـر بـرت اين تفسير از آن!جا بهتر آشكـار مـى!گـرّاهمي
ا ذكره رالعاتى انـبـوّمات و اطد و با اين كه معـلـوا مى!آورده!اى رمباحث و عناوين گـسـتـر

هان،استدالل و نقد و نظـرت با محك بـرا با كمال شايستگى و قدرمى!كند،تمام آن!هـا ر
د و از هيچ يك ازق نقد و غير قابل بحث نمى!انگارم و فوّا مسلمى!سنجد و هيچ مطلبى ر

د.هيدن حقيقت به كار!مى!گيـرا در پژو سعى خويش ر�د.همـهسى نمى!گذرن بررآن!ها بدو
ن هدايت وا بدوان اكتفا كند و انسـان راى!انديشورآرال وآن!طور نيست كه فقط به نقل اقـو

قانه،ّشكافى!هاى محقت عالمانه و موّد.بلكه با دقها سازدان رگران و سربينش صحيح،حير
انسته است با حاكميتست كه استاد عالى!قدر تود.از اين رودازسى آنها مى!پربه نقد و برر

عات مختلp،ضوتاسر تفسير،در موت در سرت اجتهاد و حكم و قضاوبخشيدن به قدر
د.از دارل هر يك ابر و قبوّد ر�ها دربارأى خويش رح كند و را طرال راقو

هشىه!هاى پژوا از شيوان دو مطلب اساسى ران!سنگ!مى!تواجعه به اين تفسير گربا مر
د:استاد ياد!كر

عات هيچ نكته،ضوسى مواى اين كه در بررر عالى مقام،برّ:مفسدهبع گسترّتت).١(
ن،باناگودن گفته!هاى مختلp و ديدن تفاسير گواهم آوربحث و مطلبى از قلم نيفتد،به فر

ا و انظار و ذكر تمامسى آرانسته است با بررده و توى آورى روصله و استقامت كم!نظيرحو
د.ا آشكار سازه ممكن و قابل بحث،نكات و دقايق آيات رجوو

دا ثابت نمى!انگارسى،هيچ عقيده و مطلبى ر:استاد قبل از بررت از بحثّتبعي).٢(
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دسى مى!گذارا در گرو بحث و برر ثابت ر�ل و عقيده مقبو�أى نمى!كند و تنها نتيجهو اظهار ر
فتناى مشهور و پذير آرّدچه به ركت كند؛گرم مى!داند كه به دنبال بحث حرا ملزو خويش ر

دن با اجتهادند خورهيدن از تقليد و پيوهش،در حقيقت ر پژو�هد بينجامد.اين شيوأى منفرر
اد است.سى آزمستقل و برر

ات بسيـار واى خاص،ابتـكـارامى،مطالـب نـويـن،آردر جاى جاى اين تفسـيـر گـر
ان از آثار حتمى و نتايجا مى!تو آن!ها ر�د كه همهى مشاهده مى!شـوديدگاه!هاى نوين تفسير

صله به كارهيدن حقيقت،حور عالى مقام آن دانست كه در پژوّش اجتهادى مفسم روّمسل
ازه و ابرسيدن به نتايج تازداخـت و در ر گفته!هاى ناصحيح مى!پرّدد و شجاعانه بـه رمى!بر

اه نمى!داد.د راسى به خونه هرآن،هيچ!گو
اى اثبات آن كافى است.ا به اين تفسير،برنگاهى هر چند گذر

ى از دانش4هاه4گيرنگى بهرچگو
آنأى»،در تفسير و فهم قرى گزيدن از «تفسير بـه راى دورخى گمان مى!كنند كه بربر

ًد و بايستى با ذهنى كامالالعات پيشين استفاده كرّاطمات ومعلوجه ازكريم نبايد به هيچ و
داخت.با اين ديدگاه،آن كريم پرن،به تفسير قرناگـون دخالت دانش!هاى گوخالى و بدو

فته از دانش!هاى اجتماعى و علمـىگرمات بـرداختن به معلوممكن است به نظر آيد كه پـر
اهد شد.أى،كشانده خوامروز در ذيل آيات،نكته!اى است منفى كه به تفسير به ر

تاسر اين!تفسيـر،سراسيت استـاد،درّحسى وشياره به اين مطلب است كـه هـوّجبا تو
دار است و از آنها درخورمات،برالعات و معلوّآن همه اطا با اينكه ازد؛زيرنمايان مى!شو

ديده است؛أى نگرفتار تفسير به ران گرد؛در عين حال،به هيچ عنوه مى!گيرآن بهرتفسير قر
اا انتخاب كند و آيات الهى رى رأى،آن است كه انسان،عقيده و فكرو نظرا تفسير به رزير

آن تحميل كند.اين بها بر قرأى و نظر خويش رحقيقت،رد كه دراى آن بياوران تأييد بربه عنو
أى و نظر ومات بسيار،در پى اين است كه رت است با كسى كه با داشتن معلوى متفاوّكل

د.از نمى!دارا ابرتى رى و قضاونه تحميل و داورد و هيچ!گوا به دست آورآن رديدگاه و بينش قر
نهگوآن،بر دود با قرخورالعات ذهنى،در برّمات و اطمعلوتى ديگر،استفاده ازبه عبار

است:
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أى ثابتن به اعتقـاد و رناگـودانش!هاى گو:در مسائل و مشكالت با استـفـاده ازّلاو
اىآن،برقرجيه و تأييدى ازصدد است با تطبيق دادن آيات با فكر خويش،توسيده است و درر

أى است.د كه اين،مصداق كامل تفسير به رآن بياور
اه داشتنا دريافته است و با هـمـرمطالـب زيـادى ر:با كمك دانش!ها،مسـائـل ومدو

ا ازاب قطعى راجعه مى!كند تا پاسخ و جوآن مرال!هاى بسيار،به قرى و سؤمينه!هاى فكرز
آن دريابد.ثان علم قرارآن و بيان ود قرخو

أىاستا،نه تنها مضر نيست و مصداق تـفـسـيـر بـه رمات در اين رى از معلـوه!گيـربهر
ى و اعتقاد از قبل نمـى!بـاشـد،ت و داورنه قضـاون در آن،هيچ!گـونمى!!باشد،بلـكـه چـو

انسانمكان!هاست ومان!ها واى تمام زآن برا قرآن است.زيرد با قرخورش برصحيح!ترين رو
اى حل نهايىاجه مى!باشد كه بايد بره!اى مومان و مكان،با مسائل و مشكالت ويژدر هرز

اجعه كند.آن مرو پاسخ قطعى آن،به قر
آن،«استنطاق» و به سخـن درمنين نسبت به قـر مؤّظايp مهمباالتر اين!كه يكـى از و

ن داشتـناى انسان سخن بگويد و بـدوآن،زبان بگشايـد وبـرآن كريم!است كه قـردن قرآور
جه با انسان سخن نمى!گويد و بايد شخص بداندآن به هيچ وى،قرمينه!هاى فكرال درزسؤ
مات!،العات و معلوّست كه داشتن اطآن دريابد.از اين روا از قرال چيست تا پاسخ آن رسؤ

مينه!هاى اجتماعـى ودى كه درزا هر فـرت پيدا مى!كند؛زيـرآن،ضروردر بهتر فهميدن قـر
اندن!تر مى!توآن،بهتر و افزوهاى قراه داشته باشد،از گفتارماتى بيشتر همراعتقادى،معلو

دآن استفاده بسيار محدود است،از قراى فكر بسته و محدودد و شخصى!كه داره!مند گربهر
د.اهد برخو

نده!اى است كهاه لغز دريافته و رًا كامال ظريفى است كه استاد،آن ر�اين حقيقت،نكته
م است درا طى كند.الزى كامل،به سالمت،آن رشيار صدر و هو�انسته است با سعهاو تو

اج داشت ـ به اختصار ياد كنيم وا ـ كه ساليانى روم رى به علواطى ديگرد افراين!جا رويكر
مينه،يادآور شويم.ا در آن زنيز مشى استاد ر

دجواطى وشى افـرم روز،نگرد به مطالب علمى و كشفيات جـديـد و عـلـودر رويكر
م جديد،شاهد واى مطالب و علوايات،بران آن،سعى داشتند از آيات و روداشت كه پيرو
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١٤٠٠ا م كه آن رآن كريم،استدالل كنند به كشفيات علـوت قرّانيّاى حـقند و بردليل بياور
ا اثباتآن كريم راه،اعجاز علمى قراستند از اين رآن گفته است.اينان مى!خوسال قبل،قر

ىد.كتاب!ها و تفاسيرا غالب بوگران مسلمان نورّد،بر مفسكنند كه شايد چند دهه اين رويكر
م وا كتابى مى!دانستند كه تمـام عـلـوآن كريم راقع آن!ها قـربر اين مبنا نگاشته شـد كـه در و

د.د دارجومات تجربى نيز در آن ومعلو
شى،آن است كه بـامT چنيـن روا الزد شناخته شده؛زيـردوش،مـرن اين روالبته اكنـو

للـزآنى نيز دچار تـزف قرضيه!هاى علمى،مـعـارم يا با ثابت شدن بطـالن فـرات علوتغييـر
كتسته در تغيير اسـت،حـرا به دنبال مطالبى كه پـيـوآن رد.پس صحيح نيست كـه قـرشو

د.آن كريم بوايى و تفسير علمى قراطى در علم!گركت افردهيم.اين يك حر
س تفسير،ازى داشت.ايشـان در درّگى خاصس تفسير استاد،ويـژدر اين ميـان،در

ن ايندند،بدودند و از آن استفاده مى!كرى،بسيار شاهد مى!آورمات بشرالعات و معلوّاط
ا درمات رم بكشانند؛بلكه ايشان،استفاده از معلوّضيه!هاى غير مسلا به دنبال فركه آيات ر

سه جهت مهم مى!دانستند:
ا به ما نشان مى!دهد.ده شده در آيات رايp به كار برمات،لطايp و ظر:اين معلولاو

آن،مشاهدUا از ديدگاه قرند راه هاى شناخت خداو:از آن جايى كه استاد،يكى از رمدو
ق اين مهـمّاى تحقر برّثى مؤارا ابـزم روز رآيات الهى در جهان و انسان مى!دانستند،عـلـو

ا دريافت وت بى نهايت خالق ران عظمت خلقت و قدرمى!دانستند كه با آن دانش!ها مى!تو
اى همين است كه در آياتى برًد.اساساند افزود از خداوفت و شناخت خواه،بر معراز اين ر

د و خلقت انسانجومين و آسمان،وا امر مى!كنند كه به مطالعه آيات و زبسيار،انسان!ها ر
ايp و دقايق خلقت استفادهم روز،در نشان دادن ظرند.پس در مكتب استاد،از علودازبپر

شده است.
ار مى!دهد كه پاسخابر انسان قرا در برسش!هايى رالعات اجتماعى،پرّم و اط:علومسو

نه كه ياد شد.د،همان!گوآن دريافت دارا از قرآنها ر
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دانش و بينش
العّى،اطآنى و تفسيرم قرلى،علواستاد از مسائل اخالقى و اعتقادى،فقهى و اصـو

ساى غنى درد.محتوگاه بوع،به خوبى آضوخور داشت و از شبهات و اشكاالت هر مودر
ار،حكايـتگون آن بزرناگـوه و گومات انبوقانه و دقيق استاد،از معـلـوّو پاسخ!هاى محـق

اف كامل داشتداشت.ايشان بر قديمى!ترين تا جديدترين شبهات اعتقادى و كالمى،اشر
اهمه،به همT اين شبهـات،ن وت و بدود و با كمال قـدرا در بحث به ميان مـى!آورو آنها ر

داخت.سى آنها مى!پرپاسخى قانع كننده مى!داد وبه نقد و برر
كت كنندگاند كه شردار بوخورتبT بااليى برس،آن!چنان از راى غنى دربار علمى و محتو

نه!اى كه آنان از آسيبم،قرين مى!ساخت؛به گـومات الزى از معلـوله!بارا با كوس ردر در
دند و ديگراهى احساس مى!كـرن از گمرا مصود رهجمT شبهات در امان مى!ماندند و خـو

شار ازكت الهى،سره در مسير هدايت و حرارا تكان نمى!داد و هموادث،آنان رتند باد حو
دند.ت و نشاط بواوعلم و دانش و باطر

جـهاظى!هاى بـى!وّا و لففهاى كم!محـتـوايد و حرنـه زوس استاد،هيچ!گـواين،دربنابـر
هش وف پژوا صرار،عمر شريp خويش رگود كه آن بزرنداشت و اين همه بدان جهت بو

النى داشت.دراه،سابقه!اى طـود و در اين رده بومينه!هاى دينى كـرتدريس و تأليـp در ز
استاى آن،ا نيز در نظر داشـت و در رى رس خويش،هدف مهم!ترعين حال،استـاد از در

د،نظر ايشان بوّه مدارل مى!داشت و آن هدف و مقصد كه هموا مبذوى رشش!هاى بسياركو
اياتدن روه با كلمات خويش و آورارد.استاد هموايجاد تغيير بينش در انديشT مخاطبان بو

دايـد وح و دل و جان آدمى بـزا از روش!هاى غير خدايـى رد ارزصدد بـوآنى،درو آيات قـر
د كه در حقيقت،اين تغيير بنيادى در بينش!،همانا جايگزين آنها سازآنى رش الهى و قرنگر

ا اصالح كنند؛عقل!هاش انسان ران آمدند تا نگران است.پيامبرسالت اصلى پيامبرظيفه و رو
دانند:س دور گرى و هوا هدايت و از هور

١.òكمّبّقدجاءكم بصائر من رå:؛)١٠٤(انعامòسى الكتاب من بعدما أهلكناو لقد ءاتينا مو
قل هذه سبيلـى؛«)٤٣(قصص: åنروّهم يتذكّعـلّ لًحمة و رًاس و هدىّلى بصائر للـنن األوالقرو
)١٠٨سp :(يوå كينه و مآ أنا من4 المشرّبعنى و سبحان اللّ أنا و من اتٍةه على بصيرّا إلى اللأدعو
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اىان برمغان پيامبرشنى بيانگر اين حقيقت هستند كه مهم ترين ارآيات مذكور،به رو
جب تنوير افكار انسان!ها و پيدايشده است.يعنى همان عاملى كه موت» بودم،«بصيرمر

دد.بينش نو در آن!ها مى!گر
ا با كمالد مى!دانست و آن را هدف خـوان،تغيير بينـش راه پيامبراستاد نيز در ادامـT ر

تى در مى!يافتندّس،پس از مدكت كنندگان در درد.به همين جهت شرت تعقيب مى!كرّّيجد
ش!هاى الهـىده است و ارزش و بينش آنان تغيـيـر كـرمان و طرز نگـرحيـه،آرزو،آركه رو

داشت!هاى ناصحيح شده است.در اين جا از باب مشـابـهـت،بـه يـادجايگزين همـT بـر
ل ايشانگان،از قوخى بزرحمةالله عليه) افتادم كه بـرت امام خمينـى(ره!اى از حضرخاطر

ده!اند كـهس فقه ايشان آوردى و درجرت آيةالله العظمى برودر باب مجد و عظمت حضـر
كتتى كه انسان در آن شـرّنه!اى است كه پس از مـددى به گـوجرس آقاى برودنـد:درموفر

د مى!يابدع بينش فقهى در خوه داشته باشد،يك نوّجد تون اينكه خومى!كند،ناگهان و بدو
ده است.ان استنباط و اجتهاد پيدا كرو احساس مى!كند كه تو

حيT انسان،از چنين خصيصه!اىانى نيز در تغيير رواد آقا تهرا جوس تفسير آيةالله ميرزدر
دست،احساس مـى!كـرس و ممـاركت در درتى شـرّد كه شخص،پـس از مـددار بوخـوربر

اى اونگ باخته و حقايقى برهم ريخته و رمات ذهنـى او درهوض شده و موحيه!اش عورو
آشكار شده و بر دل نشسته است.

هبتترين مو گا و بزره ميرزّس تفسير آيةاللايد درترين فود عظيم،يكى از براين دستاور
جبديد و همين يافتن بينش صحيح،موس مى!گركت كنندگان در درد كه نصيب شرالهى بو
س مى!شد.م آنان در دركت مداومى و شردل گر

رّظيف0 مفسو
ظيفT اصلى و مهم،قائل هستند:آن كريم،دو ور قرّاى مفسم استاد،برحومر

ل شده است؛يعنىى نازاى چه منظورسى كند كه آيه برر،مطالعه و بررّيكى اين كه مفس
ل شده!اند يك منشأآن كه نازن آيات قرآن كريم مطالعه كند.چوى مقصد آيات شريفT قررو

ى مقصد آيات،مطالعه نمى!كنيم. روًماا تعقيب مى!كنند و ما عموداشته!اند و يك هدفى ر
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ل،اسبابل،شأن نزو سبب نزوًده!اى شده است.مثالى منشأ آيات،مطالعات گسترالبته رو
لاقعه نازU آن ول،يعنى همان رويداد يا حادثه!اى كه باعث شده اين آيه يا آيات،دربـارنزو
ل در ضمن كتاب!هاىه شأن نزوه ده!ها كتاب مستقل و صدها بحث دربارد و در اين بارشو
ها آمده است.ل در ضمن تفسيران مطلب شأن نزوارآنى و هزم قرعلو

ت به كارّانه و با كمال دقاى تفسير آيات،ماهره!اى كه برار در شيوگوسعى بليغ آن بزر
اى كشp و اعمال اينه برّا بيان كنند و البتد هر آيه رد كه مقصد و مقصومى!بستند،بر اين بو

س تفسيـرU اصلى درل مى!شدند.در حقيقت،اين انگيـزّا متحمى رحمات بسيـارش،زرو
ا با مقاصد آيات،آشنا مى!ساختند.س،همگان رد كه به طور نامحسوم استاد بوحومر

آنم يافتن و عملى شدن آيات قرّاى تجسشش برر از ديدگاه استاد،كوّم مفسظيفT دوو
ر كار مى!كند ـ يك كار عـلـمـى وّان مفـسد به عنـول كه ـ  فرّكريم است.در آن فـضـاى او

ر،ّد!مفـسقتى كار پايان مى!يابـد،هـم خـونج و غصه اسـت و ودسر و بى رتحقيقـى بـى!در
ا فهميده!اند.ى از كالم خدا رسند از اين كه چيزشحال است و هم مخاطبانش خرخو

د در كار،حكمّليت و احساس تعهم،از ابتدا،فضاى احساس مسئولى در فضاى دوو
ندگى پيامـبـر!اهد تاريخـى از زد و بيان آيات ديگـر و شـور،با بيـان خـوّماست كه مـفـسفر

ى ممكن است بـهّد و حتا مجسم شوتالش مى!كند كه اين محتـو(ع)  و ائمT اطهار(ص)ماكر
نر از فضاى كار آكادميكى بيروّد.اين!جاست كه مفسى و مجاهده كشيده شوگيرميدان در
د.ندگى مى!شوصT كار هدايتى و سازد عرارآمده و و

ل شده است ون نازّاى اهدافى معيآن،بردندكه قرم استاد،بر اين باور بوحواقع مردر و
 نظرّمش،اين است كه انسان!ها به اهداف مدّل مكرسوك و تعالى و رند تباراست خداوخو

آن باشد واند غير از هدف قرر نمى!تـوّند.در نتيجه،هدف مفسآن نائل شـوآيات شريفT قر
د،صحيح نيست كهآن كريم ايجاد شور و قرّع هماهنگى و همسويى ميان مفسبايد يك نو

صافّاه اتشش در را نشان ندهد يا كور آن مطلب رّلى مفسا بيان كنند وآن،مطلبى رآيات قر
ع هماهنگى و تجـانـس درم است يك نـوآن نكند.بنابر ايـن،الزاد،به اهداف آيات قـرافر

د داشته باشد.جوآن ور قرّآن كريم و مفسهدف،بين قر
ر مى!دانستند.ّظيفT مفسا ودن آن رآن و پيموا مسير صحيح تفسير قراه رم استاد اين رحومر
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هّجت عدم توّدند كه به علعى ضاللت قلمداد مى!كـرا نواه رف شدن از ايـن رايشان،منحر
كتت اسالمى شده و صدها سال است كه عمدU حـرّت،دامن!گيـر امآن و عتركافى به قر

ت، همTآن از!عتردن قرد.در تاريخ اسالم،مصيبت جدا كـرار دارتفسير در همان مسير قر
آناى تفسير قرانى كه براوحمت!هاى فرغم همT زا در پى!داشت كه على!رميت!ها راين محرو

جدش خاراستين و حقيقى خوكت از خط و جهت رن سير حركريم كشيده شده است،چو
اف در مسير تفسير گشت.شد،سبب پيدايش انحر

دش،يعنى اصلى و صحيح خوّى خطآن،روU قرشش!ها و مجاهدت!ها درباراگر كو
ت به يكديگر انجام مى!شد،خدا مى!داند كهآن و عترصال ابدى قـرّدانT اتهمان اصل جاو

اه!گشـا وآن،حاصل مى!شد و چه مـطـالـب رانى قـرچه كشp!هاى عظيـمـى از آيـات نـور
فت.ار مى!گرت قرّس بشريى،امروز در دسترهدايتگر

دند كه هدف وم استاد،حاضر مى!شدند،شاهـد بـوحوس تفسير مركسانى كـه در در
ندگىعظه و بيانات تاريخى از زس تبيين مى!شد و استاد،با موشنى در درمقصد آيات،به رو

داند.آنى مى!گرصp به صفات الهى و قرّه و متّا متنبدان ر،شاگر(ع)مامامان معصو
اناند ديگرآن باشد و بتوف به حقايق قرد،عارر حقيقى،كسى است كه خوّاين،مفسبنابر

داند.صp گرّق و متّآن كريم،متخلانى قرف آيات نورا به حقايق و معارر

ىى و انسان4سازهدايتگر
ندگىى و سازديم ـ در هدايتگره كرى استاد ـ چنانكه اشارس هاى تفسيرجستگى دربر
د.آنها بو

نه!اىائه نمى!داد.بلكه به!گوح،ارى اصطالحات خشك علمى و بى!رواستاد،يك سر
د.جه غالب آن بوندگى و معنويت داشتن،وگى سازضه مى!داشت كه ويژا عرس ردر

د.عاشقانده بوعالقه!مند كرس،جذب وى درعد معنوُا بكت!كنندگان رى از شربسيار
خيدند تا با تفـسـيـرد استاد مى!چـرار گرانه!وب به!حق،پـروك،قرسلـوه،سيـر وّفت اللمعـر

ند و بال بگشايند و در آسمان معنىدبان معنى باال رواصل به!حق،بر نردل!نشين ايشان،و
از در آيند.به!پرو
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مان.ايندر طلب دردند ودمند بوا اينان تشكيل مى!دادند؛آنان!كه درس ر اصلى در�بدنه
فت:چشمه مى!گرندگى از دو!منبع،سرساز

هـد،ت استاد ـ كه هاله!اى از نـور،زتى حضـر ملكـو�هچهرى و).شخصيت معـنـو١(
حانى مى!بخشيد.ايشانس،حالت رود ـ،به محفل درده بوا احاطه كرت وياد خدا آن!رّمعنوي

ندا به!ياد خداود.ديدن ايشان،انسان!رمجاهدت بواقبت وحال مردائم درقى وّاهد،متانسانى ز
جان آدمىح وايى بـر روى بسزت استاد،تأثير معنوگ مى!انداخت.مصاحبت با حضـربزر

مقام،ثنا وا در دل مى!نشاند كه:دنيا،جاه ومى!گذاشت و هم!نشينى با ايشان،اين مطلب ر
اينش هستند،ولت انسان وبى!ارزمدح،مال و مكنت،همه غفلت آفرين،پايين!تر از منز

ى وه،بيدارّان اللضوب و را،قرا در تقوش رد كه انسان مى!بايد ارزنده مى!كرا در دل زباور ر
ت جستجو كند و بيابد.غبت به آخرق و رنماز شب،شو

ا درى،اخالص رسازظاهـرى ودنمايى،مريـددارى از ريا،خـواستى ايشان،بـا دوربر
ند دادهند پيوحقيقتى به!خداوى وّا سران گفت استاد رد و مى!تود،متبلور ساخته بود خوجوو

عا وّن ادا بين حقيقت و ادعا،اخالص وريا،فاصله!اى بسيار است و ايشان،بدود؛زيربو
د شدن استاد بهارند اشتغال داشت.از اين!رو،با وريا با اخالص و حقيقت به!بندگى خداو

ان مجلـس،ى بر حاضرا،حالت معـنـوهد و تقـو ز�هس و آشكار شدن آن چهـرمجلـس در
ا در خيل مشتاقانى خويش رد،و اثر معنون مى!كرگوا دگرال راحولى گشته،قلب!ها ومستو

مى!گذاشت.
اعظ اخالقى،بيانات و موّراه با تذكا همرد كه تفسير آيات ر).عنايت استاد،بر اين بو٢(

كسلود؛بلكه زبان اخالق و عبادت وكند.از اين رو زبان استاد،تنها زبان علم و دانش نبو
دند،بيانات وده بوه!ها برق و از !آن،بهرت غـرّد در معنويد وبه!لحاظ اين!كه استاد خونيز بو

ه!اى در جان!ها باقى مى!گذاشتّق!العادنده و فوى ايشان آثار سازعظه!هاى اخالقى و معنومو
ار مى!داد.ا تحت!تأثير قراد رار،افرگوت!ها نصايح آن بزرّو تا مد

د؛ا،تنها تفسير نـبـوه ميرزّم آية!اللحوس وبيان مـرگى،دره به!اين ويـژّجاز اين!رو،باتو
اد.ظلمت!ها رد.در اين دنياى غفلت!آفرين،هشدار بـوك بوتربيت،اخالق و سير و سلو

اش!ها رد و ارزى انسان مى!گشوم!هاى جديدى به!روَشنايى مى!داد.عالد و نويد رودومى!ز
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دانگى انسان ود.جـاوا مى!نموم رّكات جهـنجات بهشـت و درى انسان مى!نهـاد.دراروفر
گ وا مرك مى!دانست.مانـدن ركن سلـوا رر(ع)هّل به ائـمّسا يادآور مى!شد.تـوفناى دنيـا ر

ده مى!كرا تازاق رد فرا در دل،جاى مى!داد.درعشق رت وّا حيات مى!دانست.محبت رهجر
 كريه انسان�ها مى!گفت.چهـرت بندگى رّخت.لذى مى!آموفادارسم وا بلنـد.رو فرياد آن!ر

ا هدف مى!دانست.از كشش و جذب و كمـالاسطـه رد.مناجات بى!وا مى!نمـوناسپاس ر
شنى،يقين،ا استاد با رودگار.و اين همه رت و ديدار پرورانقطاع،سخن مى!گفت و از زيار
جان مى!نشست.حقيقت و مهربانى مى!گفت و بر

د: شريفه تكميل مى!شو�ه به اين آيهّجس تفسير استاد،با توگى هاى درع ويژمجمو
òيهمّكا عليهم آياته ويزال من أنفسهم يتلوسومنين إذ بعث فيهم ره على المؤّ اللّلقد من

)٣/١٦٤ان،(آل عمرåا من قبل لفى ضالل مبينان كانومهم الكتاب و الحكمة وّويعل

ده است:مو،بيان فر(ص)اى پيامبرليت برمسئوظيفه وآيT كريمه،چهار و
آن،نظام هستى،آفاقى و انفسى)؛ت آيات (آيات قر.تالو١
شد و كمال)؛ان،لقا و رضوب،راستن،قراستن،آركيه (پير.تز٢
آن كريم)؛ا و حقايق قرش محتو.تعليم كتاب (آموز٣
حى).ف الهى از مبدأ تا معاد،فقط از طريق وش معار.تعليم حكمت (آموز٤

ادآقاا جوه ميـرزّم آية!اللحوس تفسير مـركت دران دريافت كه محفل بابـراينك،مى!تـو
آن كريماى قرش محتوندگى و هدايت،آموزت آيات،سازانى،به!لحاظ اشتغال به تالوتهر

د .اضح اين آيه شريفه بوف الهى و…،مصداق وو معار


