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 قرآن با قران در تفسیر انوار درخشانتفسیر بررسی روش 

 المیزان و تسنیمو تفسیر دبا تاکید بر 
 

 *1رضا مؤدبد یس

 2محسن دلیر

 چکیده
، ممکن است روش تفسیر به مأثور اوردهروش تفسیری تفسیر انوار درخشان، اگرچه با توجه به آنچه مؤلف در مقدمه آن 

سیر شود. مطالعه این تفد که شامل تفسیر قرآن به قرآن نیز میو جامع باشاجتهادی  روش ان به نظر میرسد کهتصور شود، ولی 
ود دهد، با وجو مقایسه آن با تفاسیری همچون المیزان و تسنیم که معروف به روش تفسیری قرآن به قرآن هستند، نشان می

آن در تفسیر از آیات های قرآنی و بهرمندی مؤلف استفاده ث به روش تفسیر قرآن به قرآن، موارداشتهار تفسیر مورد بحعدم 
ه بیش از بیست نمونه از آنها در این مقالبه بررسی ست که بدیع ا یشان به قرآن کریم در مواردیاستناد ا فراوان وچگونگی قران 

 پرداخته شده است .
 
 

، حسینی همدانی تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر انوار درخشانواژگان کلیدی: 

                                                      
 دانشکده الهیات دانشگاه قم،استاد گروه علوم قرآن و حدیث  - 1

moadab_r113@yahoo.com 

 

 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم، - 2
Deleer.mohsen@gmail.com 
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 مقدمه -1

؛ شاهرودی، 120: 1373و نقاب از رخسار کتاب خدا و معنى باطنى آن)نویا و سعادت،  کنار زدن پرده توانرا می تفسیر قرآن

؛ 19: 1381؛ علوی مهر، 121: 1382راد، هویدا ساختن مراد خدا از آیات و تبیین مقاصد و مفاهیم آنها)مهدوى( و 50: 1383

(، 15: 1374غیر متشابه)معرفت،  و متشابه از اعم مبهم، ومشکل  هاىروشن کردن عبارت با (623: 1382قرضاوی و سلیمی، 

 .تعریف کرد( 1/140 :1388آیات)جوادی آملی،  هایجمله و کلمات چهره از برداشتن پرده و الفاظ هایمدلول بیان

 ابزار و نبعم به ناظر هم و پردازدمی تفسیر به مفسر آن، اساس بر که شودمی گفته مستنداتی یا مستند به ،تفسیری روش

. به بیانی دیگر (22: 1385 اصفهانی، رضایی)کندمی طی آیات مراد به رسیدن برای مفسر که است مراحلی بردارنده در هم و

شکل استفاده مفسر از مواد اساسی تفسیر، مانند: ادبیات، لغت، حدیث، تاریخ، تفاسیر پیشین، اقوال مفسران صحابه و تابعین و... 

 (.27: 1377ری یک مفسر نامید)ایازی، توان روش تفسیرا می

ه توان باست که از جمله آنها می پدید آمدهنیز مختلفی تفسیری های مفسران، روشدر میان مبانی مختلف وجود بنابر 

 روش تفسیر به مأثور و روش تفسیر قرآن به قرآن و روش تفسیر اجتهادی اشاره کرد.

های شیعی در قالب اصطالحات گیریفارسی دوزان معاصر ایران است که با جهتتفسیر انوار درخشان از جمله تفاسیر کامل 

شناسی دانسته شده های معنوی و اخالقی و انسانو مفاهیم فلسفی و عرفانی نگاشته شده است و ویژگی مهم آن در بحث

 (.33: 1377است)ایازی، 

در فکر بودم که صحائف چندی »: کندن معرفی میروش تفسیری خود را چنین آدر مقدمه  تفسیر انوار درخشاننویسنده 

ت را که این صحائف قبسا»نویسد: ایشان در پایان نیز می« در تفسیر و شرح آیات کریمه از قبسات واقفان بر اسرار آنها بنگارم...

 (.1/3: 1404)حسینی همدانی، ...«از رشحات علوم عترت طاهره، اقتباس شده و با آنها آراسته گردیده

سخنان ایشان ممکن است موهم آن باشد که تفسیر مورد بحث، تفسیری صرفاً روایی و تفسیر به مأثور است، در حالی  این

؛ شهیدی 383: 1384)علوی مهر، استروش اجتهادی دهد که روش مفسر در آن، نشان می انوار درخشان تفسیرکه مطالعه 

 رتفسی شامل و داده قرار مالحظه موردرا  تفسیر جوانب تمام امکان، حد تا. در روش تفسیر اجتهادی، مفسر (381: 1381صالحی، 

از  ،تفسیر انوار درخشاندر بخشی از  .(130: 1375 اصفهانی، رضایی)شودمى... و عقل به قرآن روایات، به قرآن قرآن، به قرآن

 .(166-167: 1373ایازی، )شودگفته می تفسیر قرآن به قرآن به این روش، روشکه استفاده شده  آیههر آیات مرتبط در تفسیر 

و  شواهد قرآن برای بیان آیاتتالش شده تا موارد بهرمندی این تفسیر از  فسیر انوار درخشانتر این مقاله با کنکاشی در د

 روش تفسیر قرآن به قرآن مشخص شود.نیز 

 

 تفسیر قرآن به قرآنروش  -2
یا  معنا ودرک معانی قرآن، کمک گرفتن از خود قرآن است، به این معنا که با استخراج آیات مشابه و همنخستین راه برای 

داریم و یا برای تکمیل یک صورت از آیاتی که در موضوع واحد یکسان و یا نزدیک به هم هستند، ابهام و اجمال آیات را برمی

 (.37: 1377کنیم)ایازی، ه است، از این شیوه استفاده میهای مختلف آن را بیان کردداستانی که قرآن در سوره

سیر تفو روش تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر انوار درخشان موارد بسیاری وجود دارد که در آنها، آیات قرآن با آیات دیگر 

ین راه آن به عنوان نخست؛ البته روش مؤلف این تفسیر، در تفسیر قرآن به قراند و معنای آنها با این روش تبیین شده استشده

دهد و برای فهم آیه برای درک قرآن همه جا یکسان نیست. در آغاز تفسیر و در جلدهای نخستین به این شیوه اهتمام نشان می

 (.38: 1377تر شده است)ایازی، کند، ولی بسامد استفاده از این روش در مجلدات بعدی کماز این روش استفاده می

 

 ذکر قرائنی از آیات -1-2

 .ودشکه به برخی از آنها اشاره می سازدتفسیر انوار درخشان، گاهی نظر خویش را با قرائنی از آیات مستند مینویسنده 

تفاسیر مختلفی در بیان معنای استهزاء الهی نسبت به منافقان ذکر شده است،  [15]بقره/﴾بِهِمْ یَّسْتَّهْزِئُ الل َّهُ﴿تفسیر آیه 

 (2/281: 1388جوادی آملی، «).کندمی قلب سبک و مغز سبک را آنانو  است تکوینی خداوند استهزای»مثالً گفته شده: 
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 آنان اب آنست که به لحاظ به آفریدگار جمله اسناد»نویسد: میاین عمل را به مؤمنان اسناد داده و  تفسیر انوار درخشاندر 

 مسخره دچار و فرموده محشور مشرکان با آنان را نیز جزاء روز در و اعالم آنان را نفاق دنیا در که فرمود خواهد به مثل مقابله

[ 34/مطففین]﴾یَّضْحَّکُونَّ الْکُف َّارِ مِنَّ  آمَّنُوا ال َّذِینَّ  فَّالْیَّوْمَّ﴿(. ایشان آیه 1/57: 1404حسینی همدانی، «)داد. خواهد قرار ایمان اهل

 .کندرا به عنوان قرینه نظر خویش ذکر می

طباطبایی، اند)نهیی ارشادی دانسته[ را 19و اعراف/ 35]بقره/﴾الش َّجَّرَّةَّ هذِهِ تَّقْرَّبا ال﴿نهی موجود در آیه مفسران بسیاری 

 جَّن َِِّالْ مِنَّ  یُخْرِجَّن َّکُما فَّال﴿و نیز آیه  ﴾الظ َّالِمِینَّ مِنَّ  فَّتَّکُونا﴿به قرینه عبارت نیز  تفسیر انوار درخشان. مؤلف (1/130: 1417

 (.1/119: 1404مدانی، داند)حسینی هارشادی میرا نهی این  [11]طه/﴾فَّتَّشْقى

اعراف، قیامت باشد)حسینی  24سوره بقره و  36در آیات  "حین"دهد که واژه سوره طه، احتمال می 55که به قرینه آیه چنان

 (.1/140: 1417، کما اینکه در روایات نیز به همین معنا اشاره شده است)طباطبایی، (1/122: 1404همدانی، 

 أَّ  آزَّرَّ ِلأَّبِیهِ إِبْراهِیمُ قالَّ إِذْ  وَّ﴿[ پرده از ابهام آیه 133]بقره/﴾إِسْحاقَّ وَّ إِسْماعِیلَّ وَّ  إِبْراهِیمَّ آبائِکَّ  إِلهَّ  وَّ﴿ایشان به قرینه آیه 

ه ک« شده بأب تعبیر السالم علیهما اسرائیل یعقوب عم  اسماعیل از»دارد زیرا در آیه نخست [ برمی75]انعام/﴾آلِهًَِّ أَّصْناماً تَّت َّخِذُ

 (.1/366: 1404حسینی همدانی، «).است شده اطالق خلیل ابراهیم عموى آزر بر» "اب"دهد در آیه دوم نیز واژه شان مین

ای را به عنوان قرینه ذکر برای هر یک، آیه[ دو تفسیر بیان داشته و 24]بقره/﴾الْحِجارَّةُ وَّ الن َّاسُ وَّقُودُهَّا ال َّتِی﴿در تفسیر آیه 

 :کرده است

 خود به آتش حقیقت در و داشته رسوخ نفس در که رذیله ملکات سرائر به سبب باشد،می دوزخ سوزان آتش رکن بشر» -1

: 1404)حسینی همدانی، ساخته است [7/همزه]﴾الْأَّفْئِدَّةِ  عَّلَّى تَّط َّلِعُ  ال َّتِی الْمُوقَّدَّةُ  الل َّهِ نارُ﴿ که آن را مستند به آیه« .سوزدمی

 ؛ (1/76

 تقر ب وسیله را آنها واهیه به خیاالت و داده قرار پرستش آنها را مورد مشرکان که هستند هایىبت و هاسنگ مراد» -2

ود. برای ب خواهند دوزخ برافروخته آتش نمودند پرستش آفریدگار بجز که را آنچه و بنابر این، مشرکان .«داده بودند قرار بآفریدگار

 .(1/76: 1404)حسینی همدانی، [98]انبیاء/﴾جَّهَّن َّمَّ حَّصَّبُ الل َّهِ دُونِ مِنْ تَّعْبُدُونَّ  ما وَّ إِن َّکُمْ﴿ این نظر به آیه

ح دارد که آیه تصری»نیز به این تفسیر با همین کیفیت اشاره شده و با استناد به آیات فوق آمده است:  تفسیر المیزاندر 

سوزد... و انسان با آتشی خود، افروخته خودش در آن میپس خود انسان هیزم آتش جهنم است و  ،است هیزم جهنم خود انسان

 :1417طباطبایی، «)پرستیدند.هایی هستند که ایشان میبت ،از حجاره مراد و»و  (89: 1417طباطبایی، «)سوزد.است، می

1/90). 

 

 

 تعیین معنای واژگان -2-2

( که گاهی با 1/140 :1388)جوادی آملی، است کلمات چهره از برداشتن پیشتر اشاره شد که یکی از وظایف تفسیر پرده

 یابد.مراجعه به منابع لغوی و ادبی و گاه با مراجعه به استعماالت قرآن انجام می

در ه ک، گاهی برای تعیین معنای واژگان یک آیه از آیات دیگر قرآن بهره گرفته شده است، چنانتفسیر انوار درخشاندر 

 شود.قرآن محور چنین است و به چند نمونه از آن اشاره میدیگر تفاسیر باورمند به روش 

 وظائف و [؛ شریعت18عمران/ ]آل﴾الْإِسْالمُ الل َّهِ عِنْدَّ الد ِینَّ إِن َّ﴿ با استناد به آیه تفسیر انوار درخشاندر  "دین"معنای واژه 

معنای قیامت را برای آن بدیهی  المیزانتفسیر ؛ در حالی که در (1/22: 1404، حسینی همدانیده است)شعملی ذکر  و اعتقادى

، طباطبایی«)بنابر این که دین همان جزای روز قیامت باشد، مختص به انسان یا انسان و جن است.»نویسد: بشمار آورده و می

 رنامهب برابر در انقیاد و خضوع دین»نویسد: معنای متداول دین را بدیهی شمرده و می تفسیر تسنیم؛ در برابر در (1/22: 1404

 برابر رد انقیاد آن که این دیگری و خضوع و انقیاد یکی: است معتبر قید دو «دین» معنای در بنابراین،. است معین مقرراتی یا

 نیست، دین کلمه اصلی معنای جزا، یا قانون تسلیم، مقهوری ت، محکومی ت، تعب د، طاعت،: مانند مفاهیمی اما و باشد خاصی برنامه

 (.1/383: 1388جوادی آملی، «).است آن لوازم از و نزدیک آن به چه گر

 برای تبیین معنای دین به قرآن استناد شده است. تفسیر انوار درخشاندهد که تنها در مقایسه این سه تفسیر نشان می
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[ تبیین 155]اعراف/﴾و رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون﴿را با استناد آیه  "رحمان"همچنین معنای واژه 

پایان باری موجودات امکانی را فراگرفته و نتیجه آن را که سعادتست برای اهل ایمان قرار خالصه رحمت بی»نویسد: کرده و می

حسینی همدانی، «)شود، جز قید قابلیت محل.ای میداده و بدون هیچ قید و شرطی رحمت اطالقی او شامل هر موجود خواسته

1404 :1/9) 

دو صفت رحمان و رحیم از ریشه رحمت هستند که صفتی »چنین توضیح داده شده است:  واژه رحمان تفسیر المیزان در

سان گذارد و انانفعالی است که در قلب در هنگام مشاهده کسی که از دست داده بود برای انجام کاری به او نیاز داشت، تأثیر می

انگیزاند، جز اینکه این معنا بر اساس تجزیه به عطا کردن و افاضه برای رفع حاجت را برای کامل کردن نقصش و رفع نیازش برمی

نشان دهنده رحمت بسیاری  "الرحمن"واژه  شود...گردد و به همین معنا خدای سبحان موصوف به صفت رحمت میو نیاز باز می

 75ایشان سپس آیات « رود.این معنا بکار می شود و رحمت عمومی است و در قرآن بسیار دراست که بر مؤمن و کافر افاضه می

؛ ولی در (1/19: 1404نماید)طباطبایی، توبه را به عنوان شاهد سخن خویش ذکر می 117احزاب و  43سوره طه،  5سوره مریم، 

 (.1/377: 1388برای معنای این واژه توضیحی ارائه نشده است)جوادی آملی،  تفسیر تسنیم

یطان به موجود شریر تفسیر شده و وجه تسمیه ابلیس به شیطان را همین نکته دانسته واژه ش تفسیر المیزاندر 

تفسیر کرده است)جوادی « حق از گریزان و مکار موجود معنای به»این واژه را  تفسیر تسنیمو در  (1/55: 1404است)طباطبایی، 

، نکته این است که در هیچ یک از دو تفسیر مذکور استداللی قرآنی برای تبیین معنای این واژه ذکر نشده (2/282: 1388آملی، 

 رمک ازاست  که عبارتدانسته شده  "شیطنت"از اسم مصدر  "شیطان"مفهوم واژه  تفسیر انوار درخشاناست، در حالی که در 

 (.1/120: 1404نماید)حسینی همدانی، ز سوره اعراف استشهاد میا 21و  20پند، و برای این معنا به آیات  و تحینص بصورت

 

 های قرآنیتبیین عبارت -3-2

با  تفسیر انوار درخشانهای تفسیر است که در ( از دیگر مؤلفه15: 1374مشکل قرآن)معرفت،  هاىروشن کردن عبارت

 64[ با استفاده از آیات 2]فاتحه/﴾الحمد هلل﴿در تبیین عبارت  از جمله استفاده از آیات قرآن در این راه قدم برداشته شده است.

 وجوب طوربه و الهی پرتو از هانیکى داند که چون همهگر این معنای میبیانآن را از سوره طه،  11سوره سجده،  7از سوره غافر، 

که اضافه چنان (.15-1/17: 1404دانی، دارد، هرچه مدح بر فعل اختیاری است نیز بالذات مختص اوست)حسینی هم استناد اوبه 

از سوره آل  42دانسته و این تفسیر را مستند به آیات  بشر سلسلهه ب عنایت کثرت لحاظه برا  "عالمین"به واژه  "رب"واژه 

 (.18-1/19: 1404نموده است)حسینی همدانی،  از سوره فرقان 2عمران، 

 

 تفسیر آیات با قرآن -4-2
 شود.ز آنها اشاره میکه به چند نمونه ا 

که به اشکال مختلفی در تفاسیر بیان شده است. چنان[ 141و  134]بقره/﴾یَّعْمَّلُونَّ کانُوا عَّم َّا تُسْئَّلُونَّ ال وَّ﴿تفسیر آیه  -1

کردن ناند برای شما سودی ندارد و بحث تفحص در حال اشخاص و اینکه ایشان از کدام طایفه بوده: »آمده است تفسیر المیزاندر 

رساند، بلکه بر شما واجب است که به آنچه فردا از شما پرسش خواهد شد، مشغول و عدم جدال درباره آنها به شما ضرری نمی

عالوه بر این تفسیر به مسئول نبودن کسی نسبت به کار  تفسیر تسنیم، در حالی که در (1/314: 1417طباطبایی، «)شوید...

 وِزْرَّ  وازِرَّةٌ تَّزِرُ ال وَّ﴿با استناد به آیه  نظر اخیر ،تفسیر انوار درخشان( و در 7/184: 1388دیگران اشاره شده)جوادی آملی، 

 ئولمس کسى هرگز ست کها آن بشر اختیاری ه افعال ذاتى اقتضاء الزم» :گیری شده استنتیجهبیان شده و [ 166]انعام/﴾أُخْرى

 (1/368: 1404حسینی همدانی، «)بود. نخواهد دیگران اعمال

 غُلْفُ  لُوبُنَّاقُ قَّوْلِهِمْ وَّ حَّق ٍّ بِغَّیرِ  الْأَّنبِیَّاءَّ  قَّتْلِهِمُ  وَّ الل َّهِ ایَّاتِبَّ  کُفْرِِهم وَّ  م ِیثَّاقَّهُمْ  نَّقْضِهِم فَّبِمَّا﴿ اتآیدر تفسیر انوار درخشان از  -2

 لَّا فَّهُمْ مْ قُلُوبهِ عَّلىَّ فَّطُبِعَّ کَّفَّرُواْ ثُم َّ ءَّامَّنُواْ مْ بِأَّنه َّ ذَّالِکَّ﴿و  [155نساء/]﴾قَّلِیلًا إِل َّا یُؤْمِنُونَّ فَّلَّا بِکُفْرِهِمْ اعَّلَّیهَّ الل َّهُ طَّبَّعَّ بَّلْ

 گىتیره پیدایش و کفر یعنى»است:  دهآمو ه شده ادتفاس[ 7]بقره/﴾قُلُوبِهِمْ  عَّلى الل َّهُ خَّتَّمَّ﴿تفسیر آیه برای  [3منافقون/]﴾یَّفْقَّهُونَّ

 یوضاتف درک از نیز و فرموده سلب آنان از را انسانى کمال و حقائق درک نقمت، نظر از پروردگار آنستکه سبب اختیار بسوء عناد
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به تفسیر آن  تفسیر المیزان؛ در حالی که در (1/47: 1404حسینی همدانی، «).داشت خواهد باز آنانرا بسعادت نیل و

: 1388از این دو آیه در تفسیر آن استفاده نشده است)جوادی آملی،  تفسیر تسنیم( و در 1/52: 1417نپرداخته)طباطبایی، 

2/224-223.) 

از نظر  [21بقره/]﴾تَّت َّقُون لَّعَّل َّکُمْ  قَّبْلُِکمْ مِن ال َّذِینَّ  وَّ  خَّلَّقَّکُمْ ال َّذِى رَّب َّکُمُ  اعُْبدُواْ الن َّاسُ ایَّأَّیه َّ﴿ آیه در "رب کم"واژه تفسیر  -3

 نویسد:ایشان می  ﴾فِراشاً الْأَّْرضَّ لَّکُمُ  جَّعَّلَّ ال َّذِی﴿همان سوره به این صورت بیان شده است:  22در آیه  تفسیر انوار درخشانمؤلف 

نی حسی«).اویند تدبیر و پرورش در همواره جهان این موجودات یعنى. میباشد "رَّب َّکُمُ " لفظ براى دیگر صفت و تفسیر جمله»

؛ 1/60: 1417به این موضوع اشاره نشده است)طباطبایی،  تسنیمو  تفسیر المیزان، در حالی که در دو (68-1/69: 1404همدانی، 

 (. 2/354: 1388جوادی آملی، 

 کُنْتُمْ إِنْ الل َّهِ دُونِ ِمنْ شُهَّداءَّکُمْ ادْعُوا وَّ مِثْلِهِ مِنْ بُِسورَّةٍّ فَّأْتُوا عَّبِْدنا عَّلى نَّز َّلْنا مِم َّا رَّیْبٍّ فی کُنْتُمْ إِنْ وَّ﴿آیه در ذیل  -4

؛ 1/58: 1417به اشاره این آیه به اعجاز بودن قرآن پرداخته شده)طباطبایی،  تسنیمو  تفسیر المیزاندو در [؛ 23ه/بقر]﴾صادِقینَّ

 از دلب و تفسیر را ﴾صادِقِینَّ کُنْتُمْ إِنْ﴿عبارت عالوه بر این تفسیر، نیز  تفسیر انوار درخشان(؛ در 2/413: 1388جوادی آملی، 

 ملهج جزاء»و  «.قلبى ریب از عبارتست سیاق بقرینه صدق»دهد: ایشان توضیح می .دانسته است ﴾رَّیْبٍّ فِی کُنْتُمْ إِنْ﴿ جمله

: 1404)حسینی همدانی، «است. ﴾رَّیْبٍّ فِی کُنْتُمْ إِنْ﴿ جمله از بدل و تفسیر زیرا شود،نمی گرفته تقدیر در ،﴾صادِقِینَّ کُنْتُمْ إِنْ﴿

1/74) 

اضالل را در ادامه فسق قرار داد، نه » :آمده است تفسیر المیزاندر [ 26]بقره/﴾الْفاسِقِینَّ إِل َّا بِهِ  یُضِل ُ ما﴿آیه  در تفسیر -5

نیز چنین  تفسیر تسنیمو روش  (1/92: 1417پردازد)طباطبایی، و سپس به بحث پیرامون هدایت و اضالل می« پیش از آن

برای نیز در ذیل این آیه به بحث هدایت و اضالل پرداخته و  تفسیر انوار درخشان(. مؤلف 2/515: 1388است)جوادی آملی، 

 لتضال اختیارى مبادى و علل ذکر»که استفاده کرده [ 27]بقره/﴾مِیثاقِهِ بَّعْدِ مِنْ الل َّهِ عَّهْدَّ یَّنْقُضُونَّ ال َّذِینَّ﴿آیه  تفسیر آیه مزبور از

 (1/87: 1404حسینی همدانی، «).باشدمی سعادت از حرمان و

 فَّسَّو َّاهُن َّ﴿[ را تفسیر آیه 11]فص لت/﴾طاِئعِینَّ أَّتَّیْنا قالَّتا کَّرْهاً، أَّوْ طَّوْعاً  ائْتِیا لِْلأَّرْضِ وَّ لَّها فَّقالَّ﴿آیه در انوار درخشان،  -6

 سخپا امکانى مذل ت با آنها فرمود، اراده را زمین و آسمان آفرینش»وقتی که گیرد: دانسته و نتیجه می [29]بقره/﴾ سَّماواتٍّ سَّبْعَّ

 خلق از بارتستع تسویه دیگر کریمه تفسیر و سیاق بقرینه»نتیجه اینکه « .نهادیم قدم هستى بعرصه و پذیرفته ناچار که دادند

  (1/94: 1404حسینی همدانی، «)طبیعى. ماد ه بدون و قاهره باراده امکانى موجود آفرینش و

به  تفسیر تسنیمو در  (111-1/113: 1417به این موضوع پرداخته نشده است)طباطبایی،  تفسیر المیزاندر حالی که در 

 .(2/606: 1388صورتی دیگر، این آیه تفسیر شده و به معنای استواء در آیات مختلف قرآن توجه شده است)جوادی آملی، 

در آیه پیش از  "الخاشعین"[ را تفسیر واژه 46]بقره/﴾رَّب ِهِمْ مُالقُوا أَّن َّهُمْ یَّظُن ُونَّ ال َّذِینَّ﴿مؤلف تفسیر انوار درخشان، آیه  -7

 (1/145: 1404حسینی همدانی، «).است خشوع نفسانى مبادى ذکر و تفسیر کریمه»نویسد: آن دانسته و می

خشوع و خضوع پرداخته و به شواهد قرآنی آن اشاره  در ذیل این آیه تنها به بیان فرق میانتسنیم و  تفسیر المیزان دودر 

 (.4/164: 1388؛ جوادی آملی، 1/152: 1417نشده است)طباطبایی، 

[ ذکر 6؛ ابراهیم/141؛ اعراف/49]بقره/﴾الْعَّذابِ سُوءَّ یَّسُومُونَّکُمْ﴿اسرائیل عبارت در سه آیه از قرآن کریم با بیان حال بنی -8

شود)حسینی همدانی، در هر سه آیه تفسیر می ﴾نِساءَّکُمْ یَّسْتَّحْیُونَّ وَّ أَّبْناءَّکُمْ یُذَّب ِحُونَّ﴿های عبارتشده است و این عبارت با 

نیز  تفسیر تسنیم(. در 8/235: 1417نیز همین طور عمل شده است)طباطبایی،  تفسیر المیزان(، کما اینکه در 1/157: 1404

 بردگی و همان تعبید شد،می عرضه اسرائیل بنی بر که شدیدی عذاب مصداق نبارزتری»آیه مورد بحث چنین تفسیر شده است: 

 حتت شده یاد مظالم همه و دارد پی در را تلخ مَّساوی همه استعبادْ زیرا است؛ استبداد و استعمار استثمار، از بدتر که بود مطلق

 .است مندرج عنوان این

 آنها یدنرس قدرت و حکومت به نهایت در و آنان شدن نیرومند از و بکشاند استضعاف به را اسرائیل بنی که این برای فرعون

 و قتل این. گرفتمی اسارت به داشته،نگه زنده را آنها زنان و بریدمی سر را آنان پسران کند، جلوگیری حق شوکت و ظهور و

 .برگیرد در را حضرت آن قیام از پس اسارت و قتل هم و( ع)کلیم موسای تولد از پیش اسارت و قتل هم تواندمی اسارت،
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 ستا تعذیب مصادیق از بودن، کنیز و بندگی لوازم و استرقاق ذلت تحمیل یعنی آن، سوء آثار لحاظ به نساء، استحیای

 (322-4/323: 1388جوادی آملی، «).بود نخواهد تعذیب دختران و زنان داشتننگه زنده صرف وگرنه

میان علما اختالف پدید آمده است و در تفاسیر عناوینی به آن اختصاص  چیست؟ در "سحر و جادو"در اینکه حقیقت  -9

 یسنده، از نظر نودهد، بخشی دیگر از آنکند که نشان میبخشی از سحر را خیالی معرفی می تفسیر المیزانکه در داده شده. چنان

 و نبطال و است دیگران به انتقال قابل علمی سحر،» نیز آمده است: تفسیر تسنیم. در (1/244: 1417)طباطبایی، تخیلی نیست

پس از تقسیم آن به انواع مختلف  تفسیر نمونه نویسنده .(5/644: 1388جوادی آملی، «).نیست آن نبودن علم بر دلیل آن حرمت

 کمک، وادم و اجسام از بعضى شیمیایى و فیزیکى ناشناخته خواص، تلقینى عوامل، تردستى و بندىچشم و خدعه و مثل نیرنگ

 چه و گذشته در چه داد، نسبت خرافات به یا کرد انکار بتوان را آن وجود که نیست چیزى سحر»، آمده است: شیاطین از گرفتن

 (13/241 :1374)مکارم شیرازی، «.امروز در

 نوع یک گاهى و گذاردمى جا به هاانسان وجود در خود از آثارى که است العاده خارق اعمال نوعی»به نظر ایشان سحر 

 « .دارد خیالى و روانى جنبه تنها گاه و است تردستى و بندىچشم

 اشتهد است ممکن هم خارجى و جسمانى اثر اینکه یا و دارد روانى جنبه فقط سحر تأثیر ایشان با طرح این پرسش که آیا

 .(377-1/379 :1374شیرازی،  داند)مکارمهای روانی باشد را پاسخ برخی میباشد؟ اینکه تنها اثر سحر در جنبه

 واس  ح و متخی له بقواى نسبت حکفرمایى و نفسانى قدرت از عبارت»نویسنده انوار درخشان سحر را  در برابر این نظرات،

ند کتعریف می« .نماید مجس م آنان حواس  و قوا در و داده ارائه به آنان حقیقت خالف بر را اىواقعه اینکه به نظر کوتاه مردم ظاهره

 از عبارت سحر یعنى»کند: [ دانسته است و تأکید می66]طه/﴾تَّسْعى أَّن َّها سِحْرِهِمْ مِنْ إِلَّیْهِ یُخَّی َّلُ﴿و این نظر را برگرفته از آیه 

 حسب بر زمانى اندک از پس است بدیهى و کنند مشاهده و پنداشته چنان که است مردم ظاهره حواس  و خیالی ه قواى بر احاطه

 (1/273: 1404حسینی همدانی، «).گردد آشکار حقیقت ساحر توانائى ضعف و شد ت

 لَُّهمُ  بَّی َّنَّتَّ ما بَّعْدِ  مِنْ أَّنْفُسِهِمْ عِْندِ مِنْ حَّسَّداً کُف َّاراً إیمانِکُمْ بَّعْدِ مِنْ یَّرُد ُونَّکُمْ  لَّوْ الْکِتابِ أَّهْلِ مِنْ کَّثیرٌ وَّد َّ﴿در تفسیر آیه  -10

 ِبالْیَّوْمِ ال وَّ بِالل َّهِ یُؤْمِنُونَّ ال ال َّذِینَّ قاتِلُوا﴿[ آیه 109]بقره/﴾قَّدیرٌ ءٍّشَّیْ کُل ِ عَّلى الل َّهَّ إِن َّ بِأَّمْرِهِ الل َّهُ یَّأْتِیَّ حَّت َّى اصْفَّحُوا وَّ فَّاعْفُوا الْحَّق ُ

(؛ ولی در 291-1/292: 1404)حسینی همدانی، [ را تفسیر انتها و پایان نفوذ حکم عفو بشماره آورده است30برائت/]﴾الْآخِرِ

تفسیر نظری همانند  تفسیر تسنیم؛ در حالی که در (1/259: 1417به این موضوع اشاره نشده است)طباطبایی،  تفسیر المیزان

 ﴾أمرهب اهلل یأتی حتی﴿ تعبیر با که جدیدی تحول»نویسد: و با همان استدالل به آیه مزبور ارائه شده است و می انوار درخشان
 با: رمایدفمی چنین داده، مبارزه فرمان که است آیاتی تشریعی تحول از مراد. است تشریعی یا تکوینی تحولی شده اشاره آن به

 و اهلل حر م ما یحر مون وال االخر بالیوم وال باهلل یؤمنون ال ال ذین قاتلوا﴿ :بپردازند جزیه ذلیالنه یا شوند مسلمان تا کنید نبرد آنان

 نبرد ردستو که داشت توجه باید. ﴾صاغرون هم و ید ٍّ عن الجزیِ یعطوا حت ی الکتاب أوتوا ال ذین من الحق  دین یدینون ال و رسوله

 بودن وقتم به ﴾بأمره اهلل یأتی حتی﴿ تعبیر با زیرا نیست؛ بحث مورد آیه در ﴾اصفحوا و فاعفوا﴿ جمله ناسخ شریفه، آیه این در

 استمرار و دوام در منسوخ ظهور همانا مصطلح نسخ سند ترینمهم»دهد: ایشان ادامه می .«است شده تصریح صفح و عفو حکم

 شود،نمی نسخ هرگز محدود و موق ت چون است؛ تحدید و توقیت در منسوخ ظهور مصطلح، نسخ عدم برای وجه بهترین و است

 یمجال هم، مسم ا اَّجَّل رسیدن از قبل کهچنان نیست؛ آن بقای برای مجالی مسم ا اَّجَّل انقضای با و رسدمی آن مسم ای اَّجَّلِ بلکه

 از .شودمی منتفی مزبور حکم آن، عمر سررسید و صفح و عفو اَّجَّل انقضای با بحث مورد آیه در مثالً  نیست؛ آن انقضای برای

 ویحا که دیگر آیات کهچنان واقع، نه است، فرض صرف بحث مورد آیه در منسوخ و ناسخ و نسخ اطالق که شودمی معلوم اینجا

-6/159: 1388جوادی آملی، «).شودمی منتفی آن رسیدن با و مسم است اَّجَّل دارای همگی است آن مانند و ترب ص ارتقاب،

158.) 

-می ﴾الْآخِرِ الْیَّوْمِ بِالل َّهِ وَّ مِنْهُمْ آمَّنَّ مَّنْ﴿را عبارت  "اهله"تفسیر  [126]بقره/﴾الث َّمَّراتِ مِنَّ أَّهْلَّهُ ارْزُقْ وَّ﴿در آیه  -11

را همان مفهوم لغوی آن  "اهل"مفهوم  تسنیمو  تفسیر المیزان دو (، در حالی که در346-1/347: 1404)حسینی همدانی، داند

 .(6/584: 1388؛ جوادی آملی، 281-1/282: 1417داند)طباطبایی، دانسته و آن را شامل مؤمن و کافر می
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 عنىی است اهل کلمه تفسیر بر مبنى جمله»آمده است:  ﴾الْآخِرِ الْیَّوْمِ بِالل َّهِ وَّ مِنْهُمْ آمَّنَّ مَّنْ﴿عبارت در انوار درخشان با ذکر 

 هک بوده عبودی ت بآداب تأد ب ابراهیم شعار زیرا نموده درخواست را نعمت فراوانى مک ه شهر ساکنان از ایمان اهل خصوص براى

: 1404)حسینی همدانی، «.است نموده استثناء را مشرکان تلویحا نظر بدین میباشد مشرکان و شرک از تبر ى نیز آن رکن

1/347-346) 

 قرآن از است عبارت دانسته که "آیاتک" کلمه را تفسیر "الْکِتابَّ"[، واژه 129]بقره/﴾آیاتِکَّ عَّلَّیْهِمْ یَّتْلُوا﴿در ذیل آیه  -12

به این مسأله اشاره  تسنیمو  تفسیر المیزان دو در حالی که در (.1/355: 1404)حسینی همدانی، است اعجاز بر مبنى که کریم

 .(80-7/110: 1388؛ جوادی آملی، 1/323: 1417نشده است)طباطبایی، 

 ﴾أَّسْلِمْ رَّب ُهُ  لَّهُ قالَّ إِذْ﴿را عبارت  "صالحین"تفسیر واژه  [130]بقره/﴾الص َّالِحِینَّ لَّمِنَّ الْآخِرَّةِ ِفی إِن َّهُ وَّ﴿در تفسیر آیه  -13

 و رسالت امبه مق است خلیل ابراهیم برگزیدن و اصطفاء برهان ذکر و سابقه کریمه تفسیر بر مبنى کریمه»نویسد: دانسته و می

  (.1/360: 1404حسینی همدانی، «).باشدمی آفریدگار پرستش و توحید شعار ابراهیم اینکه و بشر جامعه پیشوایى

ظرف متعلق به قول  -عبارت اسلم-ظاهر این است که »نیز همین تفسیر از آیه ارائه شده و آمده است:  تفسیر المیزاندر 

برای خدا که پروردگار عالمیان است، تسلیم شد، پس عبارت  ،"أَّسْلِمْ"باشد که وقتی پروردگارش به او فرمود: می "اصطفیناه"

در  (.1/300: 1417طباطبایی، «).باشدمی "اصْطَّفَّیْناهُ"عبارت  تفسیر منزلِه ب ،﴾الْعالَّمِینَّ لِرَّب ِ أَّسْلَّمْتُ قالَّ أَّسْلِْم، رَّب ُهُ لَّهُ قالَّ إِذْ﴿

 (139-7/147 :1388تر بیان شده است)جوادی آملی، مشابه همین مطلب به صورتی گسترده نیز  تفسیر تسنیم
 بر مبنى کریمه»نویسد: استناد کرده و می ﴾الل َّهِ صِبْغََِّّ﴿به آیه  [135]بقره/﴾حَّنِیفاً إِْبراهِیمَّ مِل ََِّّ بَّلْ  قُلْ ﴿در تفسیر آیه  -14

 شرب کمون در پروردگار که است توحید فطرت ظهور و رشد از عبارت و آن ارکان ذکر از پس است ابراهیم مل ت توصیف و تفسیر

 (.375-1/376: 1404حسینی همدانی، «).است داده قرار بشر فضیلت یگانه آنرا و نهاده بودیعت

مطلب به صورت  این تفسیر تسنیم(؛ اما در 1/141: 1417ای نشده است)طباطبایی، به این موضوع اشاره تفسیر المیزاندر 

 ودنب تفسیری بدل برخی است؛ محتمل وجوهی "اهلل صبغِ" در "صِبْغََِّّ" نصب عامل درباره»یک قول چنین بیان شده است: 

 (7/249: 1388جوادی آملی، «).اندآن دانسته بودن منصوب دلیل را "إبراهیم مل ِ" برای "اهلل صبغِ"

 الْعَّْبدُ  وَّ  ِبالْحُر ِ الْحُر ُ﴿[ با استناد به جمله 178]بقره/﴾الْقَّتْلى ِفی الْقِصاصُ  عَّلَّیْکُمُ  کُتِبَّ آمَّنُوا ال َّذِینَّ أَّی ُهَّا یا﴿در ذیل آیه  -15

آن  عنىبه م جمله»نویسد: که در ادامه آن آمده است، قصاص را منحصر به سه گروه مزبور دانسته و می ﴾بِاْلأُنْثى الْأُنْثى وَّ  بِالْعَّبْدِ 

 برده یا و مرد آزاد بر برده که صورتى در همچنین و شود قصاص باید کند وارد جنایت دیگرى بر آزادى مرد چنانچه است که

: 1404)حسینی همدانی، «.شد خواهد قصاص نماید وارد جنایت دیگر زن یا مرد بر که زنى هر یا و کند وارد جنایت دیگرى

2/99) 

 أَّن َّ ﴿نسبت این آیه به آیه »نویسد: و چنین میشده سوره مائده دانسته  48تفسیر آیه  ،آیه مزبور تفسیر المیزان برابر در در

 (1/432 :1404، طباطبایی«)[ نسبت تفسیر است.48ه/مائد]﴾بِالن َّفْسِ الن َّفْسَّ

جوادی )ای به مفسر بودن آیه مزبور نسبت به آیات دیگر نداردنیز به این مطلب پرداخته شده، ولی اشاره تفسیر تسنیمدر 

 (.9/167: 1388آملی، 

[ 222/]بقره﴾الْمَّحِیضِ ِفی الن ِساءَّ فَّاعْتَّزِلُوا أَّذىً  هُوَّ قُلْ  الْمَّحِیضِ عَّنِ  یَّسْئَّلُونَّکَّ﴿در آیه  "اعتزال"همچنین در تفسیر واژه  -16

 یرىگکناره مراد و است، اعتزال تفسیر جمله»نویسد: یاری گرفته و می ﴾یَّطْهُرْنَّ حَّت َّى تَّقْرَّبُوهُن َّ ال وَّ﴿از جمله پس از آن یعنی 

 (2/217: 1404)حسینی همدانی، «.حیض هنگام در است همسر با آمیزش خصوص از

 تفسیر تسنیم، در (2/209: 1404، طباطباییبه همین تفسیر از آیه ارائه شده است)ای نزدیک نیز استفاده تفسیر المیزاندر 

 ولی است؛ بوده کافی مردان عملی وظیفه شدن روشن برای عادت، ای ام در زنان با مباشرت ترک و "اعتزال" فرمان»خوانیم: می

 قرَّبوهُن َّ والتَّ﴿: است فرموده بیان زنان به شدن نزدیک از نهی با و مؤک د صورت به را حکم این سبحان خدای مسئله اهمی ت لحاظ به

 زنان، از گیریکناره مطلق نه بود، مخصوص محل  از جنسی آمیزش ترک از کنایه اعتزال فرمان که گونههمان و ﴾یَّطهُرن حَّت ی
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جوادی آملی، «).استمتاع.. یا معاشرت و اختالط گونه هر ترک نه است؛ مخصوص محل  از مباشرت ترک از کنایه نیز نهی این

1388 :11/166) 

 دلیل [ بیان43]نحل/﴾إِلَّیْهِمْ نُوحِی رِجالًا إِل َّا قَّبْلِکَّ مِنْ أَّرْسَّلْنا ما وَّ﴿پس از بیان اینکه آیه  تفسیر انوار درخشاندر  -17

 ارتباط غیبى الهامات و ربوبى تعلیمات با اینکه قید با اندبوده مردان جنس از و بشر نوع از رسوالن اینکه درباره حلى و نقضى

 کودکى دوره در )ع( زکریا بن یحیى رسالت گربیان که [12]مریم/﴾صَّبِی ًا الْحُکْمَّ آتَّیْناهُ وَّ﴿ باشد، با استناد به آیهاند، میداشته

 این از بانوان و باشد کودک گرچه اندبوده مرد جنس از رسوالن»گیرد: دانسته و نتیجه می "رجاالً اال" جمله تفسیر است، آن را

 ،طباطباییبه این نکته اشاره نشده است) تفسیر المیزاندر  (.9/457: 1404حسینی همدانی، «).اندبهرهبى الهى منصب و موهبت

 های نحل و مریم باشد، در دسترس نویسنده نبود.و نسخه تفسیر تسنیم که مربوط به سوره (14/19و  12/256: 1404

 

 گیرینتیجه -3
تفاسیر ه بآن نسبت توان گفت استفاده شده است که میاز تفسیر قرآن به قرآن  طور گستردهدر تفسیر انوار درخشان به

  .ذکر شددر این مقاله و بیش از بیست مورد از آنها  به عنوان تفاسیر قرآن به قرآن، بیشتر است تسنیمو  المیزان

 توان در موارد زیر مشاهده کرد:رآنی و نیز روش تفسیر قرآن به قرآن را میدر تفسیر انوار درخشان استفاده از آیات ق

 استفاده از قراین قرآنی برای نظرات تفسیری؛ -الف

 استناد به شواهد قرآنی در تبیین معنای واژگان؛ -ب

 های قرآن؛استناد به آیات قرآن در تبیین عبارت -ج

 یر آیات قرآن کریم.استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن در تفس -د

توان نتیجه گرفت که بخش اعظمی از می؛ چنین تفسیر انوار درخشاناز آنچه بیان شد و با توجه به شواهد ارائه شده از 

گر تفاسیر هستند و در دیو نو ها بدیع و در بسیاری از موارد این استفادهتفسیر مورد بحث به تفسیر قرآن به قرآن اختصاص یافته 

، چهارده، پانزده و 12تا  9، 7، 6)مثل مورد اول، تا چهارم و موارد ز روش تفسیر قرآن به قرآن استفاده نشده استگونه ااین

 که جا دارد مفسران از آن بهرمند شوند. هفدهم(
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