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  هاي اصالح گفتمان دينی و انسجام اسالمي از سرخط به مثابة يکی از قرآن يیپرتوتفسير 
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  چكيده 

از جهات قابل مطالعـه   دربارة نهضت اسالمي ايران، تا كنون مطالعات متعددي صورت گرفته كه يكي

او طي نيم قرن، در نقاط مختلف، مدرس و . اهللا طالقاني است در اين زمينه نقش داعيان قرآني از جمله آيت

وي در تفسـيرنگاري فارسـي،   . بوده اسـت  إسالميمفسر قرآن و شخصيتي نافذ و مؤثّر در جريان نهضت 

مورد تعقيـب و   ايشاناي از آنها هنوز قابل توجه است؛ هرچند شيوه معمول  رويكردهايي نو داشته كه پاره

  . است عمل ديگر تفاسير فارسي قرار نگرفته

داري هاي دامنهزيد؛ عصري كه در آن، از شرق و غرب كوشش طالقاني در عصري دشوار و حساس مي

خاورميانه  ، بخصوص ملّتهاي»جهان سوم«براي از ميان بردن هويت معنوي و ملّي ملل ضعيف و موسوم به 

انسجام ديني براساس آن، او در چنين عصري، از بازگشت به قرآن و اصالح و . و ايران، در حال اجراست

يابـد و بـر آنهـا اثـر     طالقاني توفيق برقراري ارتباط با شمار قابل توجهي از نخبگان را مي. گويدسخن مي

  . پردازدهاي خود را نيز مي هاي مجاهدتگذارد و هزينه مي

وحـدت   هاي تفسـيري، بازگشـت بـه قـرآن،     اهللا طالقاني، پرتوي از قرآن، نوآوري تيآ: كليدي واژگان

  . اسالمي
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 khoshmanesh@ut. ac. ir/  استاديار دانشگاه تهران. 
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مه و طرح مسألهمقد  

سيدمحمود طالقاني شخصيتي اثرگذار در بيداري و اصالح اسالمي است كه دعوت آن از 
ميزان اثرگذاري او در . قريب يكصدوپنجاه سال قبل در ايران و مصر و نقاط ديگر آغاز شد

عنوان يك جريان ياد  نگاري معاصر، از وي بتنهايي، بهزمان خود، به حدي است كه در تاريخ
اهللا  مراد از تفسير آيت. )45، ص1360نگار،  بسته/ 328، ص 1385جعفريان، . نگا( شده است

، دروس پرتوي از قرآنهاي او به آيات قرآن اعم از تفسير  طالقاني در اين مقاله، مجموع نگرش
  نگارنده مقالة. هاست نگاري و ديگر تك »قرآن در صحنهبا «هاي برنامة تلويزيوني  و خطابه

1ديگري
برشمردن  را نيز در معرّفي تفسير مرحوم طالقاني نگاشته و طي آن، كوشيده است با 

   .ها، مقبوليت نسبي اين تفسير را تبيين كند برخي ويژگي

كاود و گرايش آن بيشتر به سوي  ها را مي هايي ديگر از اين ويژگي مقالة حاضر بخش
ديده و  لقاني در كار دين و دنياي مردم و مسلمانان زمان خود مياهللا طا تينيازهايي است كه آ

هاي ملّت مسلمان دغدغه دارد، چنانكه  روزي او نسبت به تيره. به اميد رفع آنها، قلم زده است
هاي مسلمانان را  فتنه و آشوب، سرزميندر روزهايي كه «: برد تفسير خود را اينگونه به پايان مي

، نوشتن جزء آخر پرتوي از 1347و پايان سال شمسي  1388قربان و غدير فراگرفته و ايام عيد 
طالقاني چنانكه در سراسر تفسيرش نشان . )319، ص4، ج1350طالقاني، (» قرآن پايان يافت

هاي قيرگون پارهها به سان شبدهد، به اين حديث شريف معتقد بود كه در زماني كه فتنهمي
إِذَا الْتَبست علَيكُم الْفتَنُ كَقطَعِ اللَّيلِ «: بايد به قرآن پناه برددر حال نزول بر سر امت است، 

  . )828، ص4، ج1403حر عاملي، / 590، ص1363كليني، (» الْمظْلمِ فَعلَيكُم بِالْقُرْآنِ

شناسي آن را به معناي عام و مصطلح  نگارنده در اينجا، قصد معرّفي تفسير قرآن و روش
خواهد بگويد كه تفسير پرتو از تفاسير ديگر لزوماً، برتر است؛ بلكه  مچنين، نميه. ندارد

اهللا طالقاني در تفسيرگويي و تفسيرنگاري فارسي در  تيهاي آ رويكرد مقاله، بيان برخي نوآوري
ها بابي تازه در گفتمان قرآني بودند و  اين رويكرد و نوآوري. بيش از نيم قرن قبل است

توانند به صورتي في را براي اصالح و انسجام اسالمي در خود داشتند و ميهاي مختل سرخط
-ذكر اين نكته نيز الزم است كه اغلب نقل. پيراسته و روزآمد، مد نظر تفاسير بعدي قرار گيرند

  . قولهاي مستقيم اين مقاله، همراه با تلخيص است
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، سال دوم، دانشگاه امام صادق، مطالعات قرآن و حديث، »خطابي فرهيخته و قرآني، اهللا طالقاني تفسير آيت«. 
  . 1387پاييز و زمستان ، شماره اول
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  طالقاني و زمان او  - 1

تولّد او . اثرگذار در دوراني مهم از تاريخ ايران استطالقاني شخصيتي مهم و سيدمحمود 
، دوران كودكي و آغاز نوجواني او )1289پانزدهم اسفند (در سالهاي پايانيِ قرن شمسي گذشته 

هاي انقراض حكومت قاجار است و دوران كمال سنّي او با مبارزه  در اوايل قرن حاضر و سال
چند سالي پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران  باو حبس و تبعيد و سرانجام غروب عمر او 

  . خورد گره مي

زمان طالقاني از حيث اوضاع سياسي، فكري و فرهنگي و اوضاع اقتصادي و صنعتي، زمان 
الجمله،  او با اين اوضاع، آشنايي نسبتاً، خوبي دارد و انعكاس اين محورها را في. حساسي است

مروري فشرده . )، سراسر كتاب»ج«تا  طالقاني، بي. جمله نگااز (توان ديد  هاي او ميدر نوشته
  . دهدبر اوضاع زمان او، حساسيت اين دوران را نشان مي

  زمان طالقاني اوضاعمروري بر  -1- 1

ها  هاي خونين اروپا و شرق دور هنوز در كام در نيمة نخست قرن بيستم، خاطرات جنگ
سوز بركنار نمانده بود و  هاي خانمان فتنه و شرّ آن جنگسان ايران نيز از  طرفي به بود؛ كشور بي

هاي پيدا و پنهان  صورت  هاي اقوام آنگلوساكسون را به مردم نجيب آن، تاوان مهيب لشكركشي
جنگ اول اروپا  تنها بخشي از نفتي كه انگليس تا مرحلة. پرداختند با جان و مال خود مي

)مسمي به جنگ جهاني اّول(
رده بود، ضامن پيروزي اين كشور در آن جنگ شد از ايران ب 

نظير همين سخن را سيد قطب، از قول . 1424و  1396، صص5، ج1357پيرن، ژاك، . نك(
. )28، ص1360قطب، . ك. ر. متجاوزان در خصوص مصر دارد

1
   

 در دورة ضعف انگليس بعد از جنگ جهاني دوم و لزوم بازگشت نيرو و ناوگان آن به

. كردنفوذ آمريكايي را تجربه مي  ةنفوذ انگليسي به دور  بار ايران گذار از دورةانگلستان، در

جا خويش را در همه  جنگ سرد با ابعاد مهيب خود، در اوج خود قرار گرفته بود و ساية
دولت فاتح جنگ جهاني دوم در باالي سر ايران، اين كشور و همچنين، جاهاي . گسترد مي

گرايي و الحاد  هاي مادي موج انديشه. پروراندرؤياهاي بزرگ در سر ميكرد و  ديگر را رصد مي
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. انداي در قضاياي سياسي و فرهنگي داشتههايران و مصر در يكصد سال اخير داراي تأثير و تأثّر گسترد. 

اهللا طالقاني تير و از جمله تفسير آتفسيرنگاري مصريان متأثر از سيدجمالِ ايراني و مؤثر بر تفسيرنگاري فارسيِ متأخّ

  ). 86- 50، صص1389منش، خوش. نگا(است 
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راه  ترين ماشين تبليغاتي تاريخ را در كنار زرادخانة عظيم خود به از سرزمين فوق كه بزرگ
كه يك سرويس اطّالعاتي باشد،  بيش از آن» ب. گ. كا«. نورديد انداخته بود همه جا را درمي

هاي دنيا و مجهز به سه نيروي كامل نظاميِ  رم و هنجار وزارتخانهاي خارج از نُ وزارتخانه
ـ جاسوسي«اين سازمان . هاي داخلي و خارجي بود زميني، هوايي و دريايي براي انواع فعاليت

ها را به سوي بهشت سوسياليسم  دانست كه بايد آن اي مي سان گله ، مردم را به»ايدئولوژيك
، 1370آلم، / 49، ص1372پنكوفسكي، . نگا الت،يتشك نيا اتيعملدرباره دامنه (جهاني راند 

  . )112-111صص

موضوع اقتصاد و سرمايه، سالح بزرگ و آلت فشار شرق و غرب بود؛ يكي از آن براي 
گرفت و ديگري براي استعمار و استثمار و توجيهات تئوريك سركوب و لشگركشي كمك مي

  . هايي مشترك بودنديدن ريشهو هر دو نيز تيغه قيچي براي بر. چپاول

الدين اسدآبادي و شاگرد وي، محمد عبده، در ايران و مصر و  يك قرن پيش، سيد جمال
فرانسه براي بيداري شرق، ندا و صاليي قرآني براي بازگشت به قرآن و مرجعيت فكري و 

دعوت مزبور، . بودندعقلي آن با تأكيد بر جامعيت و كارايي آن در امور دين و دنيا درافكنده 
، 2008كسار، / 19، ص2008 ميرزايي،. نگا(انعكاس خود را در اقطار عالم اسالمي يافته بود 

)124-123و  8-7، صص1ج
جمال عبدالناصر، در . و نداهايي ملي نيز به آن ضميمه شده بود 

پاشا نيز به و عرابي نطقهاي خود اعتراف كرد كه خيزش ملّي مصر دنبالة قيام عرابي پاشا است 
دهة . )67و  3، صص1346عبدالناصر، . نك(تصريح احمد امين، از سيدجمال اثر گرفته است 

پنجاه و شصت ميالدي از حيث بيداري شرق، حايز اهميت و مقطعي براي بار و بر دادن آن 
التين طلبانه از آفريقا و آسيا و آمريكاي  خواهانه و استقالل طنين شعارهاي آزادي. ها بود كوشش

  . )7، ص1372و الهي،  9، ص1372اسكندروف و ديگران، . ك. ر( شد شنيده مي

هاي بسيج  يافته فاقد بستر عقيدتي و روح جمعي مؤثر، ظرفيت اغلب كشورهاي استقالل
در عوض، اقتدار و مقبوليت نخبگان و ارتباط . ملّي و نخبگان مقبول و روشنفكران متعهد بودند

از آنان با استعمارگران و بيگانگان بود كه بر سوءظنّ مردم و ابهام اوضاع پيدا و پنهان گروهي 
ها و رنجهاي فروخوردة دهها  احوال كشورهاي مزبور، بستر را براي گشودن عقده. افزود مي

همه، البتّه، براي برافروختن آتش جنگ و  ساخت و اين سال تحقير استعماري فراهم مي
ها را نمونه(دادند  به دست هم مي  سازي نيز دست اي اسلحهه خونريزي و آباد كردن كمپاني
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/ 32ـ29، صص1424موسي،  /40-35تا، صصو بي 117-103، صص1350 نكرومه، .نگا

  . )62-61، صص1372اسكندروف و ديگران، 

شده مطابق با  جهان اسالم در معرض تهديد فقر و خأل يك ايدئولوژي مستحكم و تئوريزه 
گريخته از  دانستن فلسفة ماترياليستي و حتي وجود معلوماتي جسته. داشتمقتضيات زمان قرار 

شان خواند ـ  »كمونيست جوجه«اي افراد ـ از قبيل همانها كه طالقاني در پايان عمر،  آن نزد پاره
مرادف علم و سواد بود و سخن گفتن از اسالم و به جاآوردن نماز و انجام اعمال و فرايض 

هاي  عنوان كتب حاوي آموزه. رفت بودن به شمار مي» امل«و » يكفنات«اسالمي، مرادف 
اصول «نظير آنچه در متن و عناوين كتبي چون شد؛ و مانند آن نهاده مي» فلسفة علمي«ماترياليستي، 

. نك(شود  نوشته احسان طبري ديده مي» آموزش فلسفة علمي«اثر ژرژ پليتسر و نيز » مقدماتي فلسفه

  . )7و  3، صص1357طبري، / مه و فصل اول، مقد1354پليتسر، 

گويد و  اي ميكند و در چنين بستر سخته باري، طالقاني در اين دورة حساس زندگي مي
برخالف بسياري . گذرد آگاه است او از آنچه پيرامون وي در ايران و بلكه جهان مي. نويسد مي

خواند؛ به شهرها و  نامه ميدهد؛ روزمي  از اقران خود، به راديوهاي داخل و خارج گوش
او . پايد كند و با هوش و حواس و با حساسيت باال، اوضاع را مي وآمد مي كشورهاي ديگر رفت

هاي اميد را نيز  حال، روزنه كند و در عين گزاري مي شود و گله بيند متأثّر مي هايي كه مي از تلخي
گويد و در سخن مي» ازگشت به قرآنب«اي، از او در بستر چنين اوضاع پيچيده. دهد نشان مي

اين راه، از لوم الئماني كه در همه جا حضور داشتند و هركدام بنحوي، سد راه او بودند ـ يعني 
سهم مجموع . هراسدهاي پليسي و امنيتي حكومت پهلوي ـ نميدر حوزه و دانشگاه و دستگاه

انقالب اسالمي، امري انكارناپذير هاي او در سنگرهاي مختلف در پيشبرد و پيروزي كوشش
  . است

  اي نمايان در وادي تفسير اجتماعي  ه چهر -2

در . قرآن كريم با سرنوشت فرد و اجتمـاع اسـت    رابطة  تفسير اجتماعي اساساً، در پي تبيين
اين روش، فرورفتن مفرط در مباحث خشك، تكراري و محدودكنندة تفاسـير معمـولي، جـاي    

قرآن كريم در قضاياي مربوط به فرد و جامعه، سياست، اقتصاد و سرنوشت خود را به استنطاق 
 حال نيز در حد لزوم، به الفاظ و عبـارات  دهد و در عين مي انسان در اين دنياي بزرگ و پيچيده 

در اين روش تفسيري، به قـرآن كـريم بـا خـاطري     . شود صرفي و نحوي پرداخته مي و مباحث
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هاي مذهبي بر آيات قرآني نگريسته  بي و بدون قصد تحميل گرايشزالل و فارغ از تأثّرات مذه
شـود و روايـات    در اين روش به روايات اسرائيلي نيز با نظري نقّادانـه، نگريسـته مـي   . شود مي

را   ــ كُميـت انديشـه     ـ جز در حد ضرورت تفسيري ضعيف و انبوه اصطالحات فلسفي وكالمي
الـدين  نگرش و نگارش، از يك ايراني يعنـي سـيد جمـال   صالي دعوت اينگونه . كنند لنگ نمي

، 2، ج1418معرفـت،  . نگا(هاي بعد ادامه يافت اسدآبادي در ديار مصر، درافكنده شد و در دهه
  . )452ص

آوايي خـوبي بـا ايـن دعـوت از خـود       نويس، هم كه در ميان مفسران فارسييكي از كساني 
توان اهداكنندة تفسير اجتماعي به ملّت ايـران   ا مينشان داده، سيدمحمود طالقاني است كه وي ر

اهللا شهيد سيدحسن مدرس طرحي را براي نگارش تفسـيري جـامع بـه     تيقبل از او، آ. دانست
او عالوه بر گردآوري متون تفسيري خطّي و چاپي متعـدد از ايـران   . سبك جديد درانداخته بود

دعوت كرد كه ظلم و عدوان رضاخاني مانع منداني را براي همكاري در اين باب  و مصر، دانش
فسـير  ت. )28، ص1361نوري، (هاي ديگر وي گرديد  تحقّق اين آرمان او نظير بسياري از آرمان

انـد؛ از   نظران واقع شـده و در خصـوص آن، اظهـار نظـر كـرده      او همچنين، مقبول طبع صاحب
تفسـير  (امـام خوانـدن كتـاب    «: گويد يكي از ياران و همراهان امام خميني، در نجف ميجمله، 

من بناي تقـريظ نوشـتن بـر    : كرد و گفتاينجانب توصيه  طالقاني را به هللا ا تيآ) پرتوي از قرآن
شما اين كتـاب را  . نوشتم داشتم، بر اين كتاب تقريظ مي مي چيزي ندارم؛ ولي اگر چنين قصدي 

دعـايي،  (» كنـد  كمكش مـي نويسد و اين كتاب  حتماً، بده مصطفي بخواند؛ چون دارد تفسير مي
اهللا  آيـت اي كه در اولـين سـالگرد رحلـت     شهيد بهشتي نيز در مصاحبه. )23و  15، صص1386

شمارد و  ها مي طالقاني با روزنامه جمهوري اسالمي انجام داده، تفسير پرتو را سرشار از سرخط
از بـاب  . )8، ص1359بهشـتي،  (خواند  اهللا طالقاني مي تيهاي آ  درك زنده از آيات را از ويژگي

ـ  اي ديگر از اثرگذاري نگاه قرآني و سبك تفسيري طالقاني، بايـد بـه ايـن    نمونه اهللا  تسـخن آي
اهللا  تيـ هـاي آ  كـرديم، نوشـته   هنگامي كه در قم بوديم و تحصـيل مـي  «: مهدوي كني اشاره كرد

هاي ديگر كـه ايشـان در اصـول عقايـد، مسـائل اجتمـاعي،        چه تفسيري و چه نوشته ـ  طالقاني
تفسـير ايشـان و سـبك ورودشـان بـه      . ما بـود  ةمورد مطالعه و عالق ـ  سياسي و رد ماركسيسم

  . )9، ص1359مهدوي كني، (ت بسيار براي ما تازگي داشنيز هاي تفسيري  بحث
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 اهللا طالقاني با قرآنتعامل آيت -3

  نگاه به چينش و چهرة پيوسته قرآن  -3-1

رود، در نگاه طالقاني بـه خـود   هاي اصالح و انسجامي كه از آن سخن مي بخشي از سرخط
بينـد و قائـل بـه جمـع      او در درجة نخست، قرآن را منسجم و مسـتحكم مـي  . قرآن نهفته است

ـ توقيفي قرآن كريم و تأييد ترتيب فعلي از سوي خداوند و پيامبر و اهـل  طالقـاني،  (ت اسـت  بي
  . )9، ص1، ج1350

ها قبل در ميـان نويسـندگان و پژوهشـگران، اعـم از      موضوع پيوند ميان آيات قرآن، از قرن
اين موضوع موافقان و مخالفان خـود را  . مسلمان و غيرمسلمان، محل بحث و گفتگو بوده است

، آثـاري نيـز نگاشـته شـده     ها و نيز چهره پيوستة قرآن داشته و دربارة ارتباط بين آيات و سوره
وجوه ارتباط بيان شده در اين تفاسير، گاهي متين و متقن و گاهي گرفتار تكلّـف اسـت؛   . است

كم مهمل ماندن وجه ارتباط  شده، عدم ارتباط يا دست اما رويكرد غالب در بيشتر تفاسير نگاشته
  . هاست ها و سوره اغلب آيه

ن نيز اخبار ضـعيف و مجعـول و متناقضـي وجـود     در ميان اخبار نقل شده از سوي مسلمانا
بر موضوع ترتيب آيات و سـور، ضـعيف يـا    ) ص(دارند با اين مضمون كه نظارت پيامبر اكرم 

اين اخبار بـيش از همـة اخبـار ديگـر، مـورد توجـه       . )1نوشت ش  پي. ك. ر(منتفي بوده است 
-اند؛ تا آنجا كه مـي  يادي نشان دادهو آنان در اين زمينه، تحرّك و مانور ز  مستشرقان قرار گرفته

هاي اخيـر   اي در مطالعات غربيان در زمينة قرآن در دهه توان گفت اين موضوع تبديل به معركه
اي كوتاه به برخي از ادعاهاي آنـان در اينجـا مناسـب     كه اشاره) 2نوشت ش  پي. ك. ر(گرديده 

  . است

چند دليل نتوانسـت قـرآن را درسـت    به ) ص(گويد كه محمد  مي) Barthelemy(بارتلمي 
از همين روست كه خود او به دو جدول مربـوط بـه ترتيـب سـور قرآنـي      . نظم و ترتيب بدهد

مـيالدي منتشـر    نـوزدهم كند كه توسط دو مستشرق ديگر، طراحـي و در نيمـه قـرن    اشاره مي
و ) Gaustave Weil, 1966, p. 364( »محمـد پيـامبر  «گوستاو ويل در كتـاب  : ، يعنياند شده

   .)Muir, 1980, tome 2, p. 518; tome 3, p. 311(» حيات محمد«ويليام مويير در كتاب 

آوري قرآن را به كنـاري   كرد كه من اخبار مربوط به جمع مويير در آغاز كتاب خود، تصريح 
قريب به همـين موضـع را آرمانـد    اي  نظريه. )Muir, 1980, tome 3, pp. 186-187(نهم  مي
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نيـز   pp. 69-70)  , (De Prémare, 1962مار آلفرد لويي دوپرِه و  (Abel, 1951, p. 66)آبل
  . انددر آثار خود اتّخاذ كرده

اسـت كـه زمـان ترتيـب و      1اند، رژيس بالشـر  از ميان ديگر كساني كه در اين باب قلم زده
مشـابه آراي  . )Blachère, 1966 (A), pp. 1-2(رساند  تدوين قرآن كريم را به عصر خلفا مي

، 1363غزّالـي مصـري،   . نگـا (تـوان يافـت    بالشر را در آثار امثال نولدكه و گلدتسـيهر نيـز مـي   
بررسي قرآن نيز مـا   ...«: گويد مي بالشر. )34و  31، صص1370بالشر، / 85، 84، 33، 27صص

باشـيم، بايـد از   رساند و اگر ما منبعي غير از قرآن در اختيار نداشته  را به جايي در اين باب نمي
» به دست آوردن و شناسايي شرايطي كه قرآن كريم در آن تدوين شده اسـت، قطـع اميـد كنـيم    

)P. 1-2 Blachère, 1966 (A),( . 

حال، اگر اشكال فوق را وارد بگيريم، بر فرض كه سخن بارتلمي و ديگر افـراد نـامبرده در   
كه در خصـوص جمـع    مد و آن اينباال درست باشد، يك نتيجه درست از آن به دست خواهد آ

. )3نوشـت ش   پي. ك. ر(قرآن، بايد به سراغ خود قرآن برويم و آن را از اين منظر، نظاره كنيم 

بـراي   وي. انجـام داده اسـت  » پرتـوي از قـرآن  «اهللا طالقـاني در تفسـير    تياين كاري است كه آ
پرداختن به اين موضوع، منتظر روايات سلبي و ايجابي در اين باب نمانده است؛ بلكـه گـرايش   

سخناني كه او در سراسر تفسير خود از آيات و سـور قرآنـي و ارتبـاط و    . او به متن قرآن است
ر اي از آيـات و سـو   آورد نشان از آن دارد كه او قرآن را مجموعـه  نيز گفتگوي حاكم بر آنها مي

ي، جمـع و تـدوين   »اجتهـاد «داند كه باري به هر جهت، با هر سليقه و اصطالحاً، هرگونـه   نمي
او نسبتاً، بخوبي از عهدة اين كار كه محتاج انس و ممارست مستمر با قـرآن اسـت،   . شده باشد

  . آيد برمي

نظـم  اسرائيل و داستان هبوط آنان، به وجود  طالقاني در خصوص اسرار ترقّي و انحطاط بني
، چنـين  »نظم و پيوستگي«كند و تحت عنوان  آيات و آيات قبل تصريح مي  و پيوستگي ميان آن

  :نويسد مي

 »نظم و پيوستگي اين آيات با آيات سابق«

آيات سابق درباره هدايت و ايمان و كفر، حقـايق ثابـت و جـامعي از اخـتالف معنـوي و      «
همين اختالف است كه منشأ اختالفـات ديگـر   . اخالقي و سازمان دروني سه گروه را بيان نمود

                                                           
  ). Blachère, 1966 (B), p. 561( را نيز آورده است» غرانيق«آيات مجعول ، نجم ةسور ةدر ترجم، اين مترجم. 1
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، 1350طالقـاني،  (» ه اسـت بـار آورد ه ب ،عناوين و نامهاييه هايي را ب شده و جنگها و محروميت
  . )137و  85، صص1ج

اسرائيل را در امتداد همان هبوط نخستين نـوع بشـر از بهشـت اوليـه      وي داستان هبوط بني
ع تنـو  ه ه بسبب توجه ب ... ـ  در مثال داستان يهود ـ  عياين هبوط اجتما«: نويسد شمارد و مي مي

 ت و مسكنت اجتماع منحط و سرپيچ از دستورات خدا و گرفتـار سوي هبوطگاه ذلّه در غذا و ب

پروردگـار حكـيم نويـد داد كـه هاديـانى بـراى        ،اش پس از هبوط آدم و ذريـه . خشم خداست
كسانى كه از آنها پيروى كننـد از خـوف و   . دستگيرى و روشن كردن راه صعود خواهد فرستاد

. )38/ 2: البقره( ﴾فَمن تبِع هداي فَال خوف علَيهِم و ال هم يحزنونَ﴿: يابند حزن سقوط نجات مى

اسـرائيل بـا پيـروي از     بني: ق اين نويد استه آدم تحقّهاي يهود پس از قص هاي داستانيادآوري
صعود نمودنـد و بـه بهشـت امنيـت و آزادي و      ،خوف و حزن مصرهدايت موسي از هبوطگاه 

سـرپيچي   ،ين كشـاند و از هـدايت  يشهوات دوبـاره آنهـا را پـا    ةفطرت بازگشتند، تا آنكه جاذب
  . )176، ص1، ج1350طالقاني، (» كردند و دچار هبوط در شهر و اجتماع شرخيز گشتند

عمران  آل   مربوط به شكست احد در سورةهاي قابل توجهي نيز ذيل آيات  طالقاني تحليل
آورد و امتداد و انسجام ترتيب  در خصوص سير آيات و ارتباط آنها مي) 136تا  130آيات (

اگر سورة بقره به عنوان بزرگترين سورة قرآن و يا يكي از . دهد آيات را مورد توجه قرار مي
بينيم كه  دهيم، مي بررسي قرار  ، مورد»پرتوي از قرآن«چند سورة بزرگ ديگر را در تفسير 

داند و به اين ارتباطات اشاره  پيوسته مي هاي بزرگ را منسجم و به هم طالقاني مطالب اين سوره
. )به بعد 85، ص1ج ،1350طالقاني، . ك. ن(كند مي

  

  قرآن » جرَيان«انتباه به  -2- 3

همـواره بـاالتر از ظـروف     طالقاني از ديناميسم و پويايي دروني قرآن غافل نيست و قرآن را

  :نويسد مي) 14/ 80: عبس( ﴾مرفُوعة مطَهرة﴿وي ذيل تركيب . بيند زمان و مكان مي

اين آيات و اوصاف، بيان واقعي است كه در آغاز طلوع قرآن از آن خبر داده و تا كنون كه «
كتاب ادبي در نحو هزاران . گذرد، صدق و حقيقت آن آشكاراتر شده چهارده قرن از آن خبر مي

درخشـد و هرچـه    قرآن در آسـمان بلنـدي از بالغـت مـي     ،باز ؛و صرف و بالغت تدوين شده
و معاد وسـعت يافتـه و هرچـه بينشـها و نظرهـا       أنظرهاي علمي در كشف اسرار و شواهد مبد

شود، و هرچه كاوشـهاي روانـي و    درباره آغاز و چگونگي آفرينش و اصول علمي آن بازتر مي
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هـاي   تر گرديده و هرچه اصول روابط حقوقي و قانون و نظام اجتماعي بـا تجربـه   عميق نفساني
، 1350طالقاني، (» شود تر مي تر شده، باز بال و پر اين وحي آسماني بازتر و گسترده ممتد روشن

  . )139، ص1ج

بـه  در خالل مباحث پرتوي از قرآن، يك سلسلة قابل اعتنا از مباحثي وجود دارد كه از آنها 
  ـ علومي كه بيشـترين ارتبـاط را بـا موضـوع شـناخت قـرآن و راه        شود تعبير مي» علوم قرآني«

ـ مباحثي نظير نزول قرآن، نحوة ثبت و تـدوين آيـات، محكـم و      گيري از معارف آن دارند بهره
تناسـب، آمـده اسـت؛    ه متشابه، ناسخ و منسوخ كه در مقدمه اين تفسير و ذيل آيات مختلف، ب

در قـرآن كـه در   » محكـم و متشـابه  «عمران در باب موضـوع   آل  سوره 7سخن او ذيل آية نظير 
او،  هـم (اهللا مجيـد اسـت    توجهي در زمينه علوم قرآن و تعامـل بـا كـالم     برگيرندة نوآوري قابل

  . )22-17، ص5همان، ج

شـارات  اند و از ديگـر ا  از برخورد طالقاني با برخي آياتي كه زمينة بحث در ناسخ و منسوخ
وي بـه  . آيد كه اعتقادي به ناسخ و منسوخ به معناي مصطلح، نداشته باشد قلمي او، چنين برمي

داند و موضوع نسخ را با شـأن   دهد و اصل را عدم نسخ مي چنين چيزي روي خوش نشان نمي
  . )37-36، صص4و ج 263، ص1او، همان، ج هم( داند قرآن كريم ناسازگار مي

 حدودنگرش جامع و نام -3- 3

يكي از آفات تفاسير و جفاهاي آنها بر قرآن، حصر و محدوديتي است كه در آنها بـر آيـات   
هـاي   اي رويدادهاي نزول، داستان قرآن تحميل شده و بلنداي سخن و آفاق بلند قرآن را در پاره

بـه عنـوان مخاطـب آيـات، محـدود و      ) ص(تاريخي، وقايع صدر اسالم، شخص رسول اكـرم  
كوشد الفاظ و معارف قرآني را تا حد امكـان، در   طالقاني در تفسير خود، مي. اندمحصور ساخته

نهـايتي كـه    قيد و بندي محصور نسازد و گسترة شمولي آنها را تا باالترين درجه، بلكـه تـا بـي   
در مواردي نيز كـه لفظـي محتمـل و متحمـل چنـد      او . شايستة خدا و قرآن مجيد است برساند

  . ي فراگير را اختيار كند يا به انتخاب كاملتر و شاملتر بگرايدكوشد وجه معناست، مي

سورة اسراء، سخني را در باب محدود و محصور نبـودن موضـوع    9طالقاني با اشاره به آيه 
آيات آن مانند امواج نور و نسـيم هـوا در قـرون    است كه  كتابي قرآن« :نويسد مي» تفسير قرآن«

براي همين اسـت كـه   . شودتالوت مي ،فواصل شب و روز متوالي و در ميان ملل مختلف و در
س معنـوي را در  ها را باز كند و جهاز تـنفّ  برهاند و چشم ،ت محيط و زمانعموم را از محدودي
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اشـارات دور و   اليـه  صـين در آن، مشـار  راسخين در علم و متخص. معرض نسيم پاك قرار دهد
گشايند و متشابهات را تأويل و فروع را از اصول محكـم  نمايانند و رموز آن را مينزديك را مي

 ةاگر تفسير معـاني همـ  . گويا ناظر به اينگونه آيات استي نهي از تفسير به رأ. كنند استنباط مي
ف قرآن را مردم محدود به زمان و عصري دريابند و از رمـوز نهـايي آن   يآيات و اشارات و لطا

» مـردم باشـد  ة قـرون و همـ   ةآن كتـاب ابـدي و بـراي همـ    نبايد قر ،تفسير كنند و پرده بردارند

  . )15، ص1، ج1350طالقاني، (

اي كه آدم و حوا از خوردن آن منع شدند، با توجـه بـه   »شجره«وي طي بحث در خصوص 
  : نويسد ها و اظهار نظرهايي كه در تفاسير در تعيين نوع ميوه و درخت آمده، مي انواع حرف

انگور، انجيـر، حسـد    ةگندم، شجر ةدر روايات به سنبل: رويم ميسراغ اين شجره ه اكنون ب«
ولي  ،دهييممتازي باشد كه از زمين نرو ةبايد شجر ،ها و اوصاف و آثار با اين نام . ...معرفي شده

هـم از محـيط نفسـاني     ،هم از اشـجار روي زمـين بـوده   . نموده خود را مي ،در برابر چشم آدم
ـ  ةهاي آمال و شهوات طفلـي كـه دور   ها و شاخه مانند رشته؛ دهييرو ت و فطـرت را طـي   طفولي

هـاي شـجره    نماهاي زندگاني نوين با شـاخه . قرار گرفته ،ل بلوغ و جوانيكرده و در آغاز تحو
كشـد كـه دنيـا همـان آمـال       آميزد و در خالل يكديگر سـر مـي   آرزوها و هواها چنان با هم مي

 ،ها مولود فطرت كه بيشتر در كشتزارها و باغستان .نفساني او و آمال نفساني همان دنياي اوست
هـاي   سـنبله  ةدر آويـز  ،خـود را در اوان بلـوغ   يتأمين بقا ةبرد آمال و آرزوها و وسيلسر ميه ب

در . نگـرد  كشتزار و باغستان مي ةدامن ةپر بهر انگور و انجير و هرچه بيشتر توسع ةگندم و شاخ
رسيدن به آرزوها و مقام و قـدرت، ماننـد درختـي كـه     ها براي  محيط اجتماع حسدها و رقابت

» ...پوشـاند  بين و صـالح انـديش را مـي   هايش در ميان هم دويده جلوي چشم عقل آينده شاخه

. )131-129، صص1او، ج هم(
  

  هاي آن در نظر او و موانع و حجاب» مقدمات تفسير«نقدهاي طالقاني بر  -3-4

زمان، يكي مرهون گذر زمان و ديگـري مرهـون پـاك    به گفتة طالقاني، تفسير قرآن در گذر 
. )20، ص4او، جهـم (دانـد    او اين امر را چندان مرهون كوشش يك مفسر نمي. هاست شدن دل

اهللا مجيـد   كند كه توجه به آنها و زادن آنها مرهون آمدن كـالم  وي در جايي، به علومي اشاره مي
و دانستن آنها مقدمة فهم قرآن كريم قلمداد گرديد و  بود، اما بتدريج، بر قرآن كريم تقدم يافتند

كه اين علوم، شرح صدري براي  در نهايت نيز به جاي آن. براي آنها از قرآن نيز دليل آورده شد
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اين علوم و معارف «: دريافت پيام وحي به همراه بياورند، خود مانع و رادعي در اين باب شدند
ر بيابان تاريك طوفاني است كه اگر اندكي پيرامون نزديك را نور و لرزان د هاي كم مانند فانوس

آن حركـت عقلـي و معنـوي و    . داردمحجـوب مـي   ،اختران فروزان ةروشن دارد از پرتو پردامن
آياتي كـه از  . آاليش قرآن بود اصالح خلقي و اجتماعي كه پديد آمد بسبب هدايت صريح و بي

بر نفـوس آمـاده    ،جاب اصطالحات و معلوماتح و مسلمانان مؤمن، بي) ص(زبان رسول خدا 
يقين چنين اثـري  ه ب، شد تابيد اگر در همان زمان با بحثهاي ادبي و كالمي و جدل آميخته مي مي

  . )13، ص1او، ج هم(» نداشت

را مـورد اشـاره قـرار    ) ص(طالقاني سپس تحوالت پديد آمده پـس از عصـر رسـول اكـرم     
وي . گويـد  آن، سـخن مـي  » تفسـير «ده در تعامل با قرآن و دهد و دربارة شيوة جديد پديدآم مي

  : افزايد كند و مي هاي اخير اشاره مي آنگاه، به نقش و جايگاه قرآن در برهه

»ون نفسـاني و اخالقـي و   ئشـ  ةل اسالم، بايد بـر همـ  اين كتاب هدايت كه چون نيم قرن او
. دخالت نـدارد  ،از زندگي بركنار شده و در هيچ شأني ،حاكم باشد يكسره ،قضاوت و حكومت

كتـابي كـه   . رو شـده  روزي پيشرو و رهبر بود امروز دنباله ،دنياي اسالم كه با رهبري اين كتاب
ـ   ،ردامور بوده مانند آثار عتيقه و كتاب وِة سند دين و حاكم بر هم تقـديس و تبـرّك    ةتنهـا جنب

اختـراع و   ةدنياي خودباخت. است تهت آمرزش قرار گرفيافته و در سرحد عالم اموات و تشريفا
گويند بـا پيشـرفت   مي ،بصراحت و زبان حال هر دو انمسلمانة صنعت و دنياي ورشكست شد

ن الهـي و قـرآن   يـي چـه نيـازي بـه آ    ،خيـز  هاي كيهان انگيز و سياره ها و اختراعات حيرت دانش
  . )او، همانجاهم(» است؟

هـا و   نيـز بـه مناسـبت و بـا ظرافـت، بـه نقـد هنرنمـايي        » حيض«سورة  7طالقاني ذيل آيه 
پردازد و با توجه به موضوع آيه كه تقابل هدايت و گمراهي است،  برخي مفسران مي» تخيالت«

توانند معنا و احتمال از ايـن آيـه بيـرون    اند تا هرچه مي رين كوشيدهبسياري از مفس«: نويسد مي
تا آنجا كه  ؛ل خود را بنماياننداند وسعت ذهن و قدرت تخي تهآرند و گويا بيش از تفسير، خواس

فخر رازي بيست توجيه و احتمال براي اين آيه آورده كه بيشتر آنها بيش از آنكه با ظاهر آيـه و  
  . )144، ص4او، ج هم( »خود گمراه كننده است ،كلمات آن تناسب ندارد

، به صـورتي ظريـف، نقـدهايي را    »قرآنپرتوي از «اهللا طالقاني در خالل سخن خود در  تيآ
يكي از اين شگردها تقسيم اوامر قرآنـي بـه   . سازد متوجه شگردهاي موجود در تفاسير ديگر مي

قَد خلَت من قَبلكُم سنن فَِسريوا في الْـاَرضِ فَـانظُروا   ﴿انواعي برساخته است كه طالقاني ذيل آية 
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، اينگونـه آن را مـد نظـر و اشـاره خـود قـرار       )137/ 3: عمـران  آل( ﴾ذّبِنيكَيف كَانَ عاقبةُ الْمكَ

  :دهد مي

چـون  ) اصطالح مولوي، ارشادي، وجوبي، اسـتحبابي (اين امر فسيروا، فانظروا، هرچه باشد 
آن را ناديده گرفتند و در پوست خيـاالت و   -مسلمانان -ديگر اوامر قرآن است كه مخاطبين آن

آيـا ايـن   . عمل كردند و پيش رفتند ،ت و كنجكاوييگيري و جدديگران با پيغرورها ماندند و 
بايسـت   آور نيسـت و نمـي  ت، تكليـف مانند ديگـر اوامـر و نـواهي قـرآن و سـنّ      -فانظروا -امر

هايي از مسلمانان براي تدوين و راهنمايي مسلمانان تحقيق و در اطراف زمين و ميان علل  گروه
طالقـاني،  (؟ اصول و قواعد و فـروع آن را تبيـين گرداننـد    ،علوم شرعيسير كنند و مانند ديگر 

   .)345، ص5، ج1350

بندي اوامـر قرآنـي بـه اقسـامي خـالف       كه اشاره شد، شاهد سخن در كالم باال، تقسيم چنان
شـود و طالقـاني،    ظاهر قرآن و سخن جاري آن است كه در سخن بسياري از مفسران ديده مـي 

  . دهد نشان مي» اصطالح«خود را از اين تلويحاً، ناخشنودي 

  تفسير پرتوي از قرآن، طرح و شيوه -4

هاي قابـل تـوجهي دارد كـه آن را از ديگـر تفاسـير فارسـي        ويژگي» پرتوي از قرآن«تفسير 
ها سبب جذب نخبگان پرشماري بـه تفسـير شـفاهي و     اين ويژگي. موجود متمايز ساخته است

هايي شـكلي   اين تفسير داراي ويژگي. هاي نهضت و مبارزه گرديد سالاهللا طالقاني در  تيكتبي آ
توسط شركت سهامي انتشار با كيفيتـي مطلـوب بـه چـاپ رسـيده      و محتوايي خاصي است كه 

فعاليت طالقاني تنها به نگارش محدود نبود؛ بلكه خود در چاپ و نشر كتـب و نشـريات   . است
هيـأت مؤسـس آن   بـود كـه   » شركت سـهامي انتشـار  «خود وي از مؤسسان . هم فعاليت داشت

اهللا طالقاني، دكتر كاظم يـزدي   تيمهندس مهدي بازرگان، دكتر يداهللا سحابي، آ: عبارت بودند از
وي پـيش از آن هـم در   . و آقاحسن محجوب كه فرد اخير اندكي بعد، به اين جمع دعوت شـد 

  . )313-298، صص1385جعفريان، (كار نشر بود و در اين زمينه تجربه داشت 

ي از قـرآن، گـزينش نـامي متواضـعانه بـراي آن      ـ محتوايي تفسير پرتوهاي شكلي از ويژگي
اند؛ تفاسيري كـه   هايي گزاف و پرطمطراق كم نبوده در طول تاريخ تفسير، تفاسيري با نام. است

گذارند يا پرده از حقايق و غوامض تنزيل  اند كليدهاي غيب و نهاني را در اختيار مي مدعي بوده
نهنـد و ارزانـي او    گيرند يا روح معنـا و عصـارة فحـوا را در كـف خواننـده مـي       و تأويل برمي
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كنـد كـه    مـي دهد و در مقدمة آن بيان  را به اين تفسير مي» پرتوي از قرآن«اما وي نام . رنددا مي
ـ ) پرده برداري(يابد عنوان تفسير آنچه در پيرامون آيات نگارش مي حسـاب مقصـود   ه ندارد و ب

 ، زيـرا آنچـه  ه اسـت تر يافت براي آن مناسب» پرتوي از قرآن«عنوان  ،روايننهايي قرآن نيست، از
اعماق  وشود محدود به فكر و معلومات مفسرين است نوشته شده يا مي» تفسير قرآن«عنوان  به

و  ودشـ  در ظرف ذهن مردم يك زمان درآيد، اگـر چنـين باشـد تمـام مـي      دتوانحقايق آن نمي
  . )20، ص1، ج1350طالقاني، ( ماند اي براي آيندگان نمي بهره

ام قـرآن   تخصيص بخش مستقلي از آن به جـزء سـي  هاي اين تفسير ناتمام،  از ديگر ويژگي
او عقيـده داشـت همـين آيـات     . باشـد » قرآن در صحنه«هدف طالقاني اين بود كه . كريم است

را شـكل بخشـيدند، حـال    » بشر نخسـتين اسـالمي  «بودند كه جامعة اسالمي را ساختند و عقل 
ح بشر را با همـين مصـالح   هاي اولية بنا و شاكلة روبايست به همين آيات پرداخت و سنگ مي

طالقاني منتظر نماند تا به دأب معمول مفسران، به ترتيبِ اجـزاي قـرآن، بـه جـزء     . بهشتي چيد
داد و آن مقصـود نيـز    كرد، عمر وي كفاف اين كار و انتظار را نمي ام برسد؛ اگر او چنين مي سي

: پردازيم ير ميهاي محتوايي اين تفس برخي ويژگيدر ادامه به ذكر . گشتمحقّق نمي
  

  تفسير پرتوي از قرآن سرزندگي -4-1

» زنـده «شـنوند كـه خـود     قرآن كريم، چشمة جوشان حيات است و سخن آن را كساني مي

إِنْ هو إِلّا ذكْر وقُرآنٌ مبِني لينذر من كَانَ حيـا ويحـق الْقَـولُ علَـي     ﴿: باشند و حيات داشته باشند
رِينآيـد و منشـأ جـز همـين      اين حيات، خود از قرآن به دست مي. )70-69/ 36: يس( ﴾الْكَاف

بـا  . )24انفـال  ( ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِـيكُم ﴿: كتاب ندارد

ر آنها براستي خبري از سرزندگي قـرآن كـريم   ها و تفسيرهايي كه د حال، كم نيستند ترجمه اين
توان ارتبـاط مطـالبش را    است كه هنگام مطالعة آن، مي» زنده«تفسيري » پرتوي از قرآن«. نيست

هرچند نگـارش ايـن تفسـير در زنـدان انجـام      . هاي زندگي و صحنة اجتماع دريافت  با واقعيت
طالقـاني،  (بيشتر به قرآن را بخشيده است  هاي زندان به مؤلّف مجال انتباه گرفته، اما محدوديت

  . )11، ص»الف«تا  بي

هاي قرآني او، از همان دروس تفسير قـرآن در   البتّه، هستة اصلي انديشة طالقاني و برداشت 
ايـن تفسـير در   . )21، ص1، ج1350طالقـاني،  . نگـا ( تهران است» مسجد هدايت«و » آباد قنات«

رو با آنان شكل گرفته و براساس فروض درجوان مشتاق و رومتن و بطن جامعه، آن هم جامعة 
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. )4نوشـت ش   پي. ك. ر(پديد نيامده است   مجرد و تصوراتي انتزاعي، در كنج خانه يا كتابخانه

اهللا طالقاني به ديناميسم و جرَيان قـرآن اسـت    تآيسرزندگي تفسير پرتو، برآمده از همان عقيده 
هاي آتي اين مبحث نيز ارتبـاط پيـدا   به موضوع» سرزندگي«ضوع مو. كه وصفي از آن ارائه شد

  . كند مي

  انتباه به موضوع طبيعت و فطرت انسان  -4-2

دي ماننـد نـور، حيـات، آب، وحـي و قـرآن بـه هـم مـرتبط و         در قرآن كريم، مفاهيم متعد
عهد و پيوند دارد طالقاني نيز با اين مفاهيم . انداند كه خود با طبيعت و فطرت مرتبط تنيده درهم

بسـتگي طالقـاني را بـه فطـرت و      توان دل از همينجا، مي. گيرد و آنها را بدون تكلّف، به كار مي
با طبيعت انس . وهواي طالقان زاده و در آن باليده بود آب او در روستاي خوش. طبيعت دريافت

كـه در اينجـا    بسـيار مناسـب اسـت   . داشت و با كشاورزي و كار بر روي زمين و باغ آشنا بـود 
و » طبيعـت «گويـد و ارتبـاط    چـه مـي  » طبيعت«از سورة بقره در باره  61بنگريم كه او ذيل آية 

از پروردگار خـود بخـواه كـه    ": گويد مياسرائيل  بنيآيه از زبان  ...«: يابد را چگونه مي» فطرت«
رسـاند كـه   را ميسستي و انگلي بودن آنها  ،اين تعبير. "!براي ما از محصوالت زمين بيرون آرد

از محصـوالت   ،رنـج  يا بر موسي و خداي موسي بايد انگل باشند تا بـراي آنهـا بـي    ،يا بر مردم

 )61/ 2: البقـره ( ﴾...من بقْلها و قثَّائهـا ﴿اين سبزيجات و حبوبات . زمين هرچه خواهند بروياند

ع و زمين و درخواسـت تنـو  هايي از محصوالت  مبر و خدا طلبيدند نمونهاكه روياندنش را از پي
در سـرزمين   ،تيكه براي مـد گردي و پس از آن اسرائيل در اوان بيابان چه بني ؛تفنن در غذا بوده

ـ  (از غذاهاي ساده و طبيعي صحرا و محصوالت گاو و گوسـفند   ،اي منزل گزيدند و قريه ه كـه ب
اينگونه غـذاهاي  . يكجور بودولي اين غذاها ساده و  ،مند بودند بهره) همراه داشتند ،تاريخ ةگفت

ن گردد و تفـنّ  ه ميخورشهاي رنگارنگ تهي، حيواني چون با انواع محصوالت زمين تركيب شود
شود ع شروع ميو تنو .نشيني شـهر   تنها در زندگي خوش ،رنج و عمل هم بيع آنتوسعه در تنو

كند كه پـس از انتقـال    مياسرائيل باز  اين درخواست فصل نويني در زندگي بني. گردد فراهم مي
ـ  ،گردي و سكونت در قريـه از زندگي بيابان ، 1، ج1350طالقـاني،  ( »گراينـد  شهرنشـيني مـي  ه ب

خويهاي بد و مسـري  «: زند وي در ادامة سخن، اين ذيل را بر مطلب فوق مي. )174-173صص
ولي ؛ ه نداردخوارگي در شهرها شايع است در حريم بيابان ران و شكمهايي كه از تفنّ و بيماري
شوند و نام چنـين اجتمـاعي    ن و پرخوري و تنبلي گرد هم جمع ميهايي كه براي تفنّشهرنشين
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شـود و   تهـي مـي   ،از ادراكات فطري يشانمغزها وگذارند، جسم و روحشان ناتوان ن ميرا تمد
ـ   هاي شيطاني درون آن را تاريـك مـي   انديشه ه و درك هـدف عـالي زنـدگي و    سـازد و از توج

چنـين   ةها كه الزم ها در برابر قوانين و قهر حكومت مانند و اراده تشخيص خير و صالح باز مي
محيطي كه از چنين مردمي پديد آيد جز ناتواني و بيچـارگي و  . گردد سست مي ،زندگاني است

همـان،  (» رويشان بسته و درهاي شر و فسـاد بـازگردد  ه زبوني نزايد و درهاي سعادت و خير ب
عمران كه مربوط به زايـش و رويـش    از سورة آل 45- 33طالقاني ذيل آيات . )175-174صص

هـا و   حضرت مريم و حضرت عيسي است و نيـز آيـات پايـاني سـورة غاشـيه كـه بـا صـحنه        
مناسبت، مباحثي  اند، به موضوع مورد اشاره توجه دارد و حتي بههاي متعدد طبيعي مرتبط پديده

بـه بعـد، در    33عمران، آيـات   آل  وي ذيل آيات سورة. آورد ان ميرا دربارة زايش و تكثير گياه
آنچـه  . شـود  هاي زراعت و پيونـد گياهـان مـي    خصوص حضرت مريم و والدت او وارد بحث

مالحظه و تأمـل نيسـت، امـا در آن، التفـات او بـه جانـب        طالقاني گفته است، هرچند خالي از
ــت     ــه اس ــور توج ــت، درخ ــاورزي و طبيع ــان، ج ط. ك. ر(كش ــاني، هم ، 5و ج 35، ص4الق

  . )114-113صص

هـاي   دهد كه او آگاهي ها در تفسير طالقاني فراوان است كه نشان مي ها و قرينه از اين نمونه 
خود را در بارة طبيعت صرفاً، از مطالعة كتاب به دست نيـاورده، بلكـه در دل طبيعـت باليـده و     

آزادي عقـل و  «، و »فطرت«، »فكر«هاي  مقوله دلدادگي خاصي به طالقاني. خود دلدادة آن است
 ...و» هـا  تيرگـي «، »خرافـات «، »اوهـام «دارد و در مقابل نيز هماره موضعي شاخص برابر » روح

اي از صفحات اين تفسير نيست كه از يكي از مضـامين فـوق،    تقريباً، هيچ صفحه. كنداتّخاذ مي
» قيـام «، »قوام«، »امت«مستقيم با مفاهيمي چون او هنگام رسيدن به آياتي كه ارتباط . خالي باشد

دهد و بسامد مجموع واژگـان بـاال در    نشان مي دارند نيز توجه و تنبه خاصي از خود» قسط«و 
  . اين تفسير ناتمام، قابل توجه است

نگارنده به احصاي اجمالي واژگـاني همچـون روح، عقـل، فكـر، فطـرت، انديشـه، آزادي،       
ريشه  نفوس، حقوق، قانون، محيط، كمال، طبيعت، استعداد، تحول و يا واژگان هممشعل، پرتو، 

 شمار اين واژگـان در هفـت صـفحه نخسـت    . با آنها در هفت صفحه از مقدمة تفسير پرداخت

و   اگـر واژگـان مقابـل ايـن مفـاهيم كـه مفيـد مفهـوم مخـالف         . قريب يكصدوچهل مورد بـود 
در (يز شمارش شوند، آمار مزبور بسي باالتر نيز خواهـد رفـت   اند ن كننده آن مفاهيم مثبت تثبيت

از همـين مبـادي قرآنـي و    . )32-26، 19، صـص »ج«تـا   طالقاني، بـي . ها همچنين نگا اين زمينه
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شـود و و   انساني و فطري است كه انديشة طالقاني به سوي وادي فلسـفة سياسـي گشـوده مـي    
-225، صص1381شيرخاني، . ك. ها را ر نمونه(خورد  ها، رقم مي هاي وي در اين زمينه ديدگاه

. )94، ص1358زاده،  جان/ 48-41، صص»د«تا  طالقاني، بي/ 243
  

  عدم تعهد برابر مشهورات و مكرّرات -4-3

طالقاني تعهدي به تسليم در برابر مشهورات و مكرّرات كه خود يكي از آفات تفسـيرنگاري  
جايي كه الزم باشد، به نقل باورهـاي منقـول و مكـرّر    طي قرون متمادي است ندارد و تنها، در 

: نويسـد  به عنوان مثال، وي در نقد باورِ رواج تجارت در زندگي اعراب و مكّيان مـي . پردازد مي

»بوده كه  ـ دار قريش هم چند تن سرمايه آن ـ  هدر عربستان، كار تجارت محدود به اهل مكّ ،الًاو
و بـراي حفـظ و    ناهموار بين شام و يمن رفت و آمد داشـتند از طريق يك يا دو راه طوالني و 

عـرب كاالهـاي    ،ثانيـاً . دادنـد باج مي ،ح همراه داشتند و به قبايلرساندن مال التجاره، افراد مسلّ
راههـاي تجـارتي    ،ثالثـاً . صادراتي باارزشي نداشت تـا تجـارت و درآمـد اصـيلي داشـته باشـد      

ا و شرايط مسـاعدي بـود كـه در اواخـر قـرن پـيش از       ه صادرات و واردات عرب بر اثر پيمان
  . )86، ص4، ج1350طالقاني،( »دانجام ش ،با همسايگان دور و نزديك بعثت،

را بمعنـاي   »علـق « :نويسـد كه مـي  گذرانيم اي ديگر از اين باب را از نظر مي در اينجا، نمونه
. گرفتن و تطبيق آن به يكي از اطوار جنين، نه سند محكم لغوي و نـه علمـي دارد   »خون بسته«

از اين معناي متعارف و غير مستند اگر بگـذريم، شـايد كـه علـق در ايـن آيـه بمعنـاي جـانور         
 :سلول نرينه«ر حركت و حيات ك و مؤثّمتحرّ أو كنايه يا مجاز از نخستين مبد» زالو« مخصوص

كه از جهت تشابه در تعليق و شكل با اين تعبير بليغ آمده تـا شـايد مـردم     باشد» اسپر ماتوزئيد
صـي كـه علـم    ها و اطـوار مشخّ  ه به دورهبا توج . ...كه هست دريابند عصرهاي بعد آن را چنان

تـوان بـه بيـان رسـا و تشـبيه      دهد، مـي هاي مشروح نشان مي ها و صورت شناسي با شكل جنين
 بـرد  تعبيـر نمـوده، پـي   » مضـغه  -علقه«ص جنيني، به و طور مشخّمعجزآساي قرآن كه از اين د

  . )180-179، صص4، ج1350طالقاني،(

  : گويد او همچنين در جاي ديگر، پس از ذكري از استعماالت افعال تسبيح در قرآن كريم مي

آيد كه حقيقـت عمـومي و    چنين برمي] با توجه به ارتباط تسبيح با سباحت و شناگري[ ...«
نمايد رخ مي ،رات و موجوداتتسبيح، حركت و جوش و خروشي است كه از درون ذّمشترك 

بـا اينگونـه تسـبيح    . رونـد و هريك با نظم و پيوستگي در مسير كمال و قدرت ربوبي پيش مـي 
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نمايـد، از سـوي ديگـر     مـي دگي پـاك  ح از يك سو خود را از نقص و آلوطبيعي و فطري، مسب
ه نمايد و هم تنـزّ  ح هم پستي و نقص خود را درك ميمسب. رددگ منشأ خير و تربيت ديگران مي

گيرد و هر مانعي را بـا عـزم   هرچه بيشتر تصميم مي ،يابد و مانند شناور و جالل ربوبي را درمي
ت برتر و از هر كمالي بـه  تي به ربوبيتا از ربوبي شكافد دارد و امواج را مي از سر راه برمي ،خود

اي ديگر از ديد جامع و نامحدود طالقاني نسبت  براي نمونه. 4، ص4او، جهم( كمال باالتر رسد
. )128، ص1او، ج هم. ك. به آيات و دالالت آنها، ر

  

  توجه به آهنگ الفاظ قرآن كريم -4-4

اهللا طالقاني اولين كسي باشد كـه در تفسـيرنگاري فارسـي بـه موضـوع       تيرسد آ به نظر مي
او . رده و ارتباط ميان لفظ و معناي آن را خاطرنشان كرده باشدقرآن كريم، توجه ك آهنگ الفاظ

، نگـاهي هنرمندانـه بـه    »ظـالل القـرآن    في«و  »التصوير الفني«هاي  نيز مانند سيدقطب در كتاب
طالقـاني  . دهد آيات قرآني دارد و ابعاد هنري و نيز موسيقي آيات و سور را مورد توجه قرار مي

تركيـب حـروف و    كند مبني بر اين كـه  بقره، تحليلي از ديد خود ارائه مي 130و  49هاي  از آيه
و  155، صـص 1، ج1350طالقاني، (حركات اين آيات، هماهنگي و تناسب با معناي آيات دارد 

هـاي   البتّـه تحليـل  . آورد سورة توبه، تحليلي در همين باب مي 38سيد قطب نيز ذيل آية . )312
و نيـز   1655، ص3، ج1412و  76تـا، ص  قطب، بي. نك(است  ترسيد قطب در اين زمينه قوي

ــوش. ك. ر ــنش،  خ ــص1388م ــص1379و  91-90، ص ــب، / 3، ص1381و  42-40، ص الراغ
  . )65-51، صص1387

  هايي ديگر براي اصالح انسجام اسالمي رهيافت -5

حوزوي اي را در كتب فقه و اصول و ادبيات  ه اهللا طالقاني از همان سنين جواني، گمشد آيت
اي عملي داشـته باشـند كـه عبـارت از      بايست ثمرهبه عقيدة او، اين دروس مي. جسته است مي

وي در تفسير خود، ذيل آيات مرتبط بـا موضـوع قـوام و    . انسجام سعادت دو دنياي امت است
  24و  23شـود؛ چنانكـه ذيـل آيـات     انسجام جامعة اسالمي، بارها متعـرّض ايـن موضـوع مـي    

  :نويسد مي عمران، آل

 »احسـاس مسـئوليت، بـا اصـول     بـا  ناآشنا بودند كه  ،تو چه بسا مردمي كه با كتاب و نبو
به وابستگان به . كتاب هماهنگ و پيشتاز شدند و وابستگان به كتاب واماندند و لگدكوب شدند

همانها كه به امامت، واليت، عدالت، انتظـار و   :بنگريم )طائفه اماميه(اسالم اصيل و روح اسالم 
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همـه  . هـاي كوثرنـد  هت و در كنـار نبو ةبه جويبار وحي و سرچشم ،عقيده دارند و پيوسته ،قيام
پيشرو و پيشبر و ناسـازگار بـا   ، هايي هستند در جهت آگاهي، اميدبخشي، مبشّر، محرّك آموزش
هر متكباين حقايق زنده و عيني و حياتي. ارر جب واخوردگي، يأس، ركود، : ت كنونيرا با واقعي

ح بـه  ز و مسلّاگر دزدان مجه ...!ها و سازشكارى مقايسه كنيد ،انعزال از دنياي پرخروش ،زبوني
اموال و شرف و ناموس ما دسـتبرد زننـد، بـاز خوشـحال و      ةماند صندوقخانه و تختخواب و ته

احان بـاجگير و   ي و شاعران حرفهالت شعرسرخوشيم كه واليت داريم، واليتي كه تخياي و مد
اگر كارد به استخوان رسيد و احساس زبوني كـرديم، بـا   ! كنند تعريف و توصيف مي ،خانقاهيان

هـاي خـود را    كنيم تا هـم عقـده   ريزيم و ندبه مي ذكر مصائب اهل بيت و طول غيبت، اشك مي
به بازار رويـم و دالل   ،جدان راحتها را كنيم تا با و جبران خسارت ،يم و هم با ثواب آنيبگشا

تي نه مسـئولي ! ناني به دست آريم و بس ةديگران باشيم و لقم ةماندو پادو مصرف كاالهاي پس
اي ديگـر از   نامه رنج. )68، ص5، ج1350طالقاني، ( »...از كتاب و نه نسبت به اجتماع و نه نسل

عمـران هنگـام بيـان     مسلمانان، ذيـل آيـات آل  او را در اوضاع ملل موحد جهان، يهود، نصارا و 
  . )209، ص3او، جهم(بينيم  سرگذشت قوم يهود مي

هـاي مختلفـي اسـت كـه      توجه طالقاني به موضوع انسجام امـت و اجتمـاع، شـامل بخـش    
انقـالب  . يكي از اين مـوارد مسـألة اقتصـاد اسـت    . آيند هايي شاخص از آنها در اينجا مي نمونه

و  هايي عميـق سـاخت   كشور بريتانيا و پس از آن، اروپا را دچار دگرگوني م، 1640صنعتي سال
هاي سنگيني را ميان كشورهاي استعمارگر اروپايي در قرن هيجدهم و نـوزدهم و سـپس    رقابت

هاي شـرق   اساس استعمارگري و اساس رقابت. ميان بلوك شرق و غرب در قرن بيستم رقم زد
دانيم كه دستگاه فكري بلوك شرق، اقتصاد را گشت و مييبرم» اقتصاد«و غرب هردو به مسألة 

هـاي مـورد اشـاره،     رقابـت . هاي ويرانگـر خـود سـاخته بـود    محملي تئوريك براي انواع برنامه
تأثيرات مخرّبـي  هاي اسالمي را در چنبرة خود گرفت و  هاي پهناوري از جمله سرزمين سرزمين

اقتصادي و سياسي اين كشورها بر جـاي نهـاد و    بر تعادل طبيعي،» جهان سوم«را در نظر مردم 
هـا   اي ترسناك با عقبـه  هاي سياسي غرب و شرق، به پديده موضوع اقتصاد در هريك از اردوگاه

. و عواقب پيچيده بر مناسبات اقتصادي، سياسي و فكري و فرهنگي ايـن كشـورها تبـديل شـد    

هاي گرايش جوانان به شعارها و شرايط خاص كشورهاي مختلف جهان و از جمله ايران، زمينه
  . هاي ديني و قومي را هموار كرده بودو سپس گريز از ريشه» چپ«تبليغات 
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توان گفت كه توجه بـه ايـن موضـوع از مقطـع     تر و با بازگشتي به عقب، مي در نگاهي كلّي
 سـيد جمـال بـه ايـن    . نگر مشـهود اسـت   آغاز بيداري اسالمي در سخنان برخي از داعيان آينده

كـه پـس از   » القرآن  في ظالل«و » المنار«در دو تفسير . موضوع توجهي قولي و عملي نشان داد
شود؛ سيد قطـب خـود دربـارة آيـات      مقطع مزبور شكل گرفت، التفات به اين موضوع ديده مي

. اقتصادي قرآن، بحث مستقلي را نگاشت كه به فارسـي ترجمـه شـده اسـت    
شـهيد مرتضـي    1

شريعتي هريك به سهم و با روش خود، در ايـن بـاره گفتنـد و نوشـتند و     مطهري و دكتر علي 
شهيد سيد محمـدباقر صـدر بـه     در عراق نيز. توجهي دستگاه ديني به اين جنبه را نقد كردند بي

. ي او، هنوز در اين زمينه معروف اسـت »اقتصادنا«اين موضوع توجهي جدي نشان داد و كتاب 

بنفس خود، جنبة مهم ديگري در كارنامـة فكـري و علمـي طالقـاني     باري، انتباه به اين موضوع 
 مشـهور  دانشمندان و نااقتصاددان اتينظر و آراء از مختلف هاي مناسبت به ،تفسير دراو . است

 شـاخت يالمـار  و  (Paul Anthony Samuelson) سـن  سـاموئل  آنتـوني  نظير پـل  اقتصاد،

(Hajmlar Schacht) ــخن ــه س ــاني، ( گفت ــا )299، ص3، ج264-263، 2ج ،1350طالق  از ي

، 1، ج1350طالقـاني،  (بـه ميـان آورده اسـت     سـخن  آيات اي پاره ذيل جهاني اقتصاد مناسبات
  . )5نوشت ش پي. ك. و ر 255-252، صص2، ج306ص

 نگـارش  به دست دارد، قرآن از پرتوي تفسير در موضوع اين به كه بليغي اهتمام از جدا او 

كـه حـاوي    زد نيـز  »غـرب  اقتصـادي  هـاي  سيستم با آن ةمقايس و اسالم نظر از تمالكي« كتاب
، 342، 247، 153، 100، صـص »ب«تـا   طالقـاني بـي  (ها و استنادات متعدد قرآني اوست  ديدگاه

ارجـاع   »كار و سـرمايه «وي گاهي در تفسير پرتوي از قرآن، به اين كتاب و يا كتاب . )...و 343
  . )72، ص4و ج 75ص، 2، ج1350طالقاني، (داده است 

ترين فريضة اجتماعي اسـالم كـه مـورد     بزرگبه عنوان  توجه طالقاني به قضايايي مانند حج
توجه پيامبران الهي و حضرات ائمه و داعيان بيداري و انسجام اسالمي بـوده نيـز محـل توجـه     

هاي بزرگ ايـن   و كواكبي گرفته تا ديگران به ظرفيت  داعيان بيداري اسالمي از سيدجمال. است
دربارة نگاه (دادند توجه خاصي نشان ميالقراي جهان اسالم، ّ  و به كانون برگزاري آن، امفريضه 

عـارف،  / 215-213، صـص 1380مـوثّقي،  . ك. و اهتمام داعيان بيداري اسالمي دو قرن اخير، ر
  . )224، ص1423

                                                           
، بنياد علوم اسالمي :تهران، سيدمحمد رادمنش :ترجمه، داري و تفسير آيات ربا مقابله اسالم با سرمايه، قطب. 1

 . ش 1360
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ضمن بحث در آيات حـج   هاي آن، بخوبي آگاه است و طالقاني كه از اهميت حج و ظرفيت
هـاي  از سورة بقره و نيز اشاراتي كه به اين فريضة مهم در برخي سور آغاز نـزول، نظيـر سـوره   

دهد و نقش حج را در انسجام  فيل و قريش، وجود دارد، به اين موضوع توجه خاصي نشان مي
. 101، ص2ج، 1350طالقـاني،  (دهـد   جامعة اسالمي و قـوام امـر امـت مـورد تأكيـد قـرار مـي       

-3، صـص »هـ«تا،  و بي 27-8، صص1360طالقاني، . ك. هاي قرآني او، ر همچنين، براي تحليل

فـروغ،   اي بـي ، به گونـه »تورات كنوني«كه فريضة عظيم و جهاني حج در  همچنين، از اين . )15
بـه  توجه و حتّي نگاهي جديد . )30، ص2، ج1350او، هم(كند  انعكاس يافته شكوه و انتقاد مي

از ديگر نكات قابل ذكر در تفسير طالقاني و نمونة نگاه اجتماعي او به آيـات  » قصاص«موضوع 
  . )111، ص6؛ ج59و  55، صص2، ج1350طالقاني، . ك. ر( قرآن است

  گيري نتيجه

هاي اصالحي، برخوردار از صبغة فكري و  نهضت اسالمي ايران در ميان تاريخ نهضت
هاي اين نهضت و رجال اثرگذار ايرانِ  يكي از شخصيت. و رجالي ارزنده است فرهنگي قوي
اي حساس از تاريخ اسالم و ايران،  او در برهه. اهللا سيدمحمود طالقاني است تيقرن بيستم، آ

زيسته و با حساسيت باال، اوضاع جامعه و جهان آن عصر را با امكانات محدود خود،  مي
دادن دردهاي زمان خويش  ت قلم ناصح امين خودش را در بازتاببررسي كرده و كوشيده اس

  . خاص خود را دارد  هاي قلم خالص او هنوز هم تازگي بسياري از تراواش. گيردكاربه

از اهم مواردي كه طالقاني به عنوان كار قرآني براي نيل به اصالح و انسجام جامعة اسالمي 
  : را برشمرد توان موارد ذيلمد نظر قرار داده، مي

هايي كه آفاق قرآن كريم، يك منبع اصيل فكري و فرهنگي است و در زمان وقوع فتنه )1
 گيرد، بايد بدان پناه برد؛ جهان و از جمله اسالم را فرامي

 . قرآن را بايد به عنوان يك متن منظّم و منسجم، در نظر گرفت و مورد توجه قرار داد )2

- بندي ميباشد كه امروزه در لون تفسير اجتماعي، طبقهنگاه به قرآن بايد از نوع نگاهي  )3

انديشه نيست؛ بلكه براي مشكالت زمانه راه حل دارد و  نگاه به قرآني كه مربوط به موزة: شود
در بستر زمان، جاري و حتّي جلوتر از آن، در حركت است و سخن آن، جامع و نامحدود و 

اين كتاب آسماني بياني هنرمندانه . ان استتعاليمش سرزنده و همگام با فطرت انسان و جه
 . دارد و نگاه به آن نيز بايد هنرمندانه باشد
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اند، تعهدي نسبت به مشهورات و مكّرراتي به سان ابر تيره، جلوي آفتاب قرآن را گرفته )4
 . نبايد داشت و حتّي بايد در جهت زدودن آنها اقدام كرد

اقتصادي سالم و نيز ارتباطات منظّم جهاني اصالح و انسجام يك جامعه در گرو داشتن  )5
قرآن كريم ذيل آيات فراواني، اقتصاد سالم و نيز فريضة جهاني حج را مورد توجه قرار . است

 . دهدمي

در پايان ذكر اين نكته الزم است كه تفسير پرتوي از قرآن به سان هر اثر بشريِ ديگر، خالي 
بايد به آن نيز در جاي خود پرداخته شود؛ اما جا دارد اهل از موارد قابل نقد و تأمل نيست كه 

دانش و تحقيق عنايت و انتباه خود را از اين جهد قرآني و علمي و تحليل و تكميل آن، 
اطّالعي خيل جوانان مشتاق را از اين منبع ارزشمند شناخت و تحليل و تدبر  برنگيرند و بي
  . قرآني مپسندند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ها نوشت پي

. كنند در عين حال، تحقيقات متعدد و معتبرتري نيز وجود دارد كه به توقيفي بودن جمع قرآن تصريح مي  .1

اهللا  تيآ. 60و  58، 28، 26، 19، صص1376زاده آملي،  حسن/ به بعد 250تا، صص موسوي خويي، بي. نگا(

ياد » اصلي كه قوام و دوام ديگر اصول بدان است: اصل قويم«عنوان زاده از آنچه در كتاب آورده، به  حسن

، 1382ي نجفي، مرعش/ گويد ايشان در اين كتاب، همچنين از توقيفي بودن رسم المصحف سخن مي. كند مي

عبدالصبور / 27و  17، صص1399العطّار، / 119، 115ـ114، صص1361صبحي صالح، / 41، 32، 30، 24صص

، 1382گر،  خامه/ 120و  107، صص1377ميرمحمدي زرندي، / 45، ص1390الصابوني، / 39، ص1382شاهين، 

  . )129ـ128، صص1387جاللي ناييني، / 72ص

هاي پيشين مبتني بر تشكيك در اصالت و سنديت قرآن  هاي غربيان در سده اي از پژوهش هاي عمده بخش .2

» متن مقدس«رد و ادعا سپرده كه قرآن كريم يك هاي بعدي جاي خود را به اين رويك اين امر در سده. بود

  . گسسته و گسيخته و فاقد نظم و انسجام است، اما متني از هم

انجام داده و بخشي از اين » القرآن المجيد«عزت دروزه تا حدودي در كتاب خود، اين، كاري است كه محمد .3

داليل و : ، فصل سوم1391دروزه، . ك. ر(است  كتاب توسط استاد محمدعلي لساني فشاركي، به فارسي درآمده

ضرورت بازگشت به قرآن كريم منحصر به موضوع بررسي جمع و تدوين اين . )95-68شواهد قرآني، صص

شود و جا دارد كه آغاز اين هاي ديگر هم اين ضرورت شديد حس ميكتاب الهي نيست؛ بلكه در زمينه

ناسخ و «، »محكم و متشابه«هاي مختلف علوم قرآن، نظير  بازگشت از همين موضوع شناخت قرآن و شاخه

اي  رشته هاي ديگر و تحقيقات بين و موارد مشابه باشد و پس از آن، زمينه» منطق و روش تفسير قرآن«، »منسوخ

  . را در بربگيرد
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تبيين  مسائل و حقايق قرآن در ضمن حركت، براي انسان: هاي خود گفته است طالقاني در يكي از سخنراني .4

اي و اين تفسير و آن تفسير و اين بيان و آن بيان، اين اظهار نظر را ديدن و آنها را  شود، نه نشستن يك گوشه مي

انبوه تفاسيري كه : گويد الدين اسدآبادي نيز پيش از او مي سيد جمال. )12، ص»الف«تا طالقاني، بي(جمع كردن 

و متصوفه بر قرآن كريم نوشتند، داد سخن را ندادند و گره از كار محدثان و فقها و متكلّمان و فالسفه و ادبا 

كتابخانه آرامگاه علوم است و علم زنده، بلكه قرآن واقعي و زنده، تنها آن چيزي است . فروبستة امت نگشودند

دهي، مدرسي چهار(گيرد  دل و عامل به آن قرار ميآيد و در دل مردم زنده كه از دل و زبان مردم زنده درمي

  . )208و  176، صص1347

هايي آغازين در اين راه است و امت  اند، گام چه داعيان بيداري اسالمي در اين باب گفته بديهي است آن .5

كند، راهي  برخورداري از اقتصادي قوي و منسجم و پاك، آنگونه كه قرآن كريم تبيين مي ةاسالمي تا مرحل

 . طوالني در پيش دارد
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مĤخذمنابع و 
  

  . قرآن كرمي

اطالعات، : فربد، ران:  ؛ ترمجهجهان سوم با دشواريها و دورمناهايشاستپانف؛ . ژوكف و ل.  اي ،.اسكندروف، آ .۱

۱۳۷۲ . 

 . ش ۱۳۷۲؛ قومس، ران، ماندگي امپرياليسم و عقب اهلی، مهايون؛ .۲

 . ش ۱۳۷۰قدس رضوي، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان : ؛ مشهدجاسوسي و ضد جاسوسيپري؛  آمل، ژان .۳

  . ش ۱۳۶۰، انتشارشركت سهامي ،  مقاالت  جمموعه ؛ ابوذر زمان  يادنامهحممد؛ نگار،  بسته .۴

 . ش ۱۳۷۰دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : حممود راميار، ران:  ترمجه؛ ي قرآن در آستانهبالشر؛ رژيس؛  .٥

نامه روزنامه مجهوری اسالمی به مناسبت ؛ ويژه)مصاحبه با سيدحممد حسينی شتی(شتی، سيدحممد، ) شهيد( .۶

  .ش ۱۹/۶/۱۳۵۹؛ اهللا سيد حممود طالقانیاولني سالگرد رحلت آيت 

 . ش ۱۳۵۴امريكبري، : جهانگري افكاري، ران: ، ترمجهاصول مقدمايت فلسفهپليتسر، ژرژ،  .۷

 . ش۱۳۷۲رسا، : پور، ران اكرب علي: ؛ به اهتمام فردين پور، ترمجهپنكوفسكي  يادداشتهاياولگ؛  پنكوفسكي، .۸

 . ش ۱۳۵۷امريکبري، : ؛ ترمجه رضا مشاخيی، رانهاي بزرگ تاريخ معاصر جريانپرين، ژاك؛  .۹

 . ش ۱۳۵۸مهگام، : ، طالقاين؛ ران)اهتمام به(زاده، علي  جان .۱۰

کارآمدن حممدرضا شاه از روي ( ۱۳۵۷ـ ۱۳۲۰، هاي مذهيب ـ سياسي ايرانها و سازمانجريانجعفريان، رسول؛  .۱۱

 . ش ۱۳۸۵مركز اسناد انقالب اسالمي، : ، ران)هابا اصالحات و افزوده( ۶چ  ؛)تا پريوزي انقالب اسالمي

 ، سخن  نشر: ، راندوم  چاپ  ، دامغانی  امحد مهدوی  مقدمه ؛ ميكر  قرآن  مجع  خيتار؛ حممدرضا ، نیينائ  جاللی .۱۲

 . ش ۱٣٨٧

دار احياء التراث العربی، : ؛ بريوتتفصيل وسائل الشيعة الی حتصيل مسائل الشريعةحر عاملی، حممد بن حسن؛  .۱۳

 . ق ۱۴۰۳

، فصل اخلطاب يف عدم حتريف کتاب رب االرباب؛ ترمجه كتاب قرآن هرگز حتريف نشده حسن؛، زاده آملي حسن .١٤

  . ش ١٣٧٦نشر قيام، : قم، ٣چي، شاهرود يحممد يالعلعبد : مترجماحلسن شعراين،  با تعليقات عالمه مريزا ابو

 . ش ۱۳۸۲چاپ و نشر بني امللل، : ؛ رانهاي قرآن ساختار هندسي سورهگر، حممد؛  خامه .١٥

  . تا ىب :قم ي،موسسة احياء آثار االمام اخلوئ ؛البيان يف تفسري القرآن ؛، سيد ابوالقاسميخوئ .١٦

پژوهشگاه حوزه و : ؛ قمشناسي تعليم و حتفيظ قرآن جميد روش محل قرآن ـ پژوهشي درمنش، ابوالفضل؛  خوش .۱۷

 . ش ۱۳۸۸دانشگاه، 

و   ،۱۳۷۹ار ۲۵و ش  ۱۳۷۷، زمستان ۲۰ش  بينات،؛ »جستارهايي در زمينه نظماهنگ قرآن كرمي«ـــــــ؛  .۱۸

 . ش  ،۱۳۸۱ار ۳۳ش 
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 ۱۳۸۹بوستان كتاب، : ؛ قمدو سده اخرياسالمي با مروري بر نقش داعيان قرآين در  امللل بيداري و بنيـــــــ؛  .۱۹

 . ش

زيين، : حممدعلي لساين فشارکي، قم: هترمج؛ پردازي نظريه پژوهشنامه، درسنامه، :قرآن تاريخدروزه، حممد عزة؛   .۲۰

 . ش ۱۳۹۱

بنياد امور ايثارگران و ؛ »اهللا طالقاينـ؛ يادمان آيت ابوذر زمان ـ شاهد ياران«؛ )مصاحبه(دعايي، سيدحممود  .٢١

 . ش ١٣٨٦، شهريور ٢٢جديد، ش   جانبازان، دوره

 . ش ۱۳۸۷ سخن، :ران ،يديس حسن :ترمجه ؛قرآن در يهنر ريتصو کارکرد ؛امحد عبدالسالم الراغب، .۲۲

 . ش ۱۳۸۲آستان قدس رضوي، : حسن سيدي، مشهد: ؛ ترمجهتاريخ القرآنعبدالصبور؛ شاهني،  .٢٣

 . ش ۱۳۸۱آفتاب سبا، : ، ران؛ شورا و آزادياهللا طالقاين آيتحبثي در انديشه سياسي شريخاين، علي؛  .۲۴

  . ق ۱۳۹۰کلية الشريعة و الدراسات االسالمية، مكه مكرمه، ؛ التبيان يف علوم القرآن الصابوين، حممدعلي؛ .٢٥

  . ش ۱۳۶۱بنياد علوم اسالمي، : رانحممدعلي لساين فشاركي،  :؛ ترمجهمباحثي در علوم قرآنصبحي صاحل؛  .٢٦

 . ش ۱۳۵۰شركت سهامي انتشار، : ؛ رانپرتوي از قرآنطالقاين، سيدحممود؛  .۲۷

 . ش ۱۳۶۰ناس، : ؛ رانحجــــــ؛  .۲۸

  .»الف«تا  ناس، يب: ؛ راندو شهيدــــــ؛  .۲۹

 . »ب«تا  ناس، يب: ؛ رانهاي اقتصادي غرب و مقايسه آن با نظام اسالم نظر از مالكيتــــــ؛  .۳۰

پيام آزادي،  :؛ راناسالم به ضميمه طبايع استبداد كواكيب و كواكيب و مؤمتر اسالميتوحيد از نظر ــــــ؛  .۳۱

 . »ج«تا  يب

 . »د«تا  ناس، يب: ؛ رانتاريخ بياموزمياز ــــــ؛  .۳۲

 . »هـ« تا يب: جا ؛ يبابراهيم ــــــ؛ .۳۳

 . »و«تا  ناس، يب: ؛ رانهاي مناز خطبهــــــ؛  .۳۴

 . ش ۱۳۵۷ريا، د: جا ؛ يبآموزش فلسفه علمي احسان؛طربي،  .۳۵

؛ دراسة يف اشكالية التعميم قبل االستقرار و التأصيل ـ  يف مصادر التراث السياسي االسالمي عارف، حممد نصر؛  .۳۶

 . ق ۱۴۲۳مؤسسة الرسالة، : بريوت

 . ق ۱۳۹۹نا،  يب: کويت؛ موجز علوم القرآنالعطّار، داود؛  .۳۷

 . ق ۱۳۴۶سفارت مجهوری مصر در ران،  :؛ رانعبدالناصردو سخنرانی از رئيس مجهور عبدالناصر، مجال؛  .۳۸

 . ش ۱۳۶۳حسينيه ارشاد، : ؛ ترمجه صدر بالغی، رانحماکمه گلدزيهر صهيونيستغزالی مصری، حممد؛  .۳۹

 . ق ١٤١٢دارالشروق، : ؛ بريوتيف ظالل القرآنقطب، سيد؛  .٤٠

  . تا  يب ، داراملعارف: قاهره؛  القرآن  يف  التصوير الفني؛ ــــــ .۴۱
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بنياد علوم اسالمي، : سيدحممد رادمنش، ران: ترمجه؛ داري و تفسري آيات ربا مقايسه اسالم با سرمايهــــــ؛  .۴۲

 . ش ۱۳۶

: ؛ بريوتفهم القرآن ـ دراسة شاملة يف رؤي االمام اخلميين املنهجية يف فهم و تفسري القرآن كسار، جواد علي؛ .۴۳

 . م ۲۰۰۸االسالمي، مركز احلضارة لتنمية الفكر 

 . ش  ۱۳۶۳،  االسالميه  دارالكتب: جا يب،  اكرب غفّاري علي  تصحيح ؛الكايف  من  االصول؛  يعقوب  بن حممدکليين،  .٤٤

 . ش ۱۳۴۷امريکبري، : ، ران۳؛ چهاي اوالدين و انديشه سيد مجال مدرسي چهاردهي، سيد مرتضي؛ .٤٥

اهللا  آيت  کتاخبانهانتشارات : ؛ قمالقول الفاصل يف الرد علي مدعي التحريف ؛.الدين شهاب سيد مرعشي جنفي، .٤٦

 . ش ۱۳۸۲مرعشي، 

 . ق ١٤١٨دانشگاه علوم اسالمي رضوي، : مشهد؛ التفسري و املفسرون يف ثوبه القشيبمعرفت، حممدهادي؛  .۴۷

  . ش ۱۳۸۰بوستان كتاب، : قم؛ مصلحي متفكر و سياستمدارسيد مجال الدين اسدآبادي؛  موثقي، سيدامحد، .٤٨

سيدهادي خسروشاهي، :  ترمجه؛ ترين جنبش اسالمي معاصر املسلمني بزرگ اخوان  احلسيين، إسحاق؛ موسي .٤٩

 . ش ١٣٧٢اطالعات، 

 . ق ۱۴۲۴مكتبة الشروق الدولية، : ؛ قاهرهالعبودية يف افريقياموسي، عائدة العزب؛  .۵۰

نامه مصور روزنامه مجهوری اسالمی به مناسبت ويژه ؛)كيناهللا مهدوي   تمصاحبه با آي(مهدوي كين، حممدرضا  .۵۱

 . ش ۱۹/۶/۱۳۵۹؛ اهللا سيدحممود طالقانیاولني سالگرد رحلت آيت 

مركز : دالل عباس، بريوت: ؛ ترمجهفلسفة مرجعية القرآن املعرفية يف انتاج املعرفة الدينيةعلي؛  زايي، جنفمري .٥٢

 . م ٢٠٠٨احلضارة لتنمية الفكر االسالمي، 

 . ش ۱۳۷۷انتشارات اسالمي، : ، قم۱۱؛ چتاريخ و علوم قرآنابوالفضل؛  سيدمريحممدي زرندي،  .۵۳

 . تا شناخت، يب: ، ران»جمتيب«: ؛ ترمجهمبارزه طبقايت در آفريقانكرومه، قوام؛  .۵۴

 . ۱۳۵۰خوارزمي، : ؛ رانروزهاي سياه غناــــــ؛  .۵۵

 . ش ۱۳۶۱پرستو، : ؛ رانسيدحسن مدرساهللا زندگي و مبارزات شهيد آيتنوري، مسعود؛  .۵۶
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