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 مهدی فرخیان، کارشناس ارشد فلسفۀ دین

 

معنا که نخستین منبع برای فهمِ اسالم و تفسیر آن اول مسلمانان است؛ بدینقرآن متن درجۀ 

است. علما هر برداشتی که از اسالم ارائه کنند، باید مستند به قرآن باشد. افزون بر این، متن 

قرآن در مقایسه با متون مقدس ادیان ابراهیمی وحی مستقیم خداوند است. از این رو، مواجهه 

ه با عین کالم خداوند است. جایگاه قرآن و چگونگی مواجهه با آن یکی از با قرآن، مواجه

شناسیِ شناسی آنان است. در روشهای عالمان و دریافت اسالمها به دیدگاهترین رهیافتمهم

 شناسی )عقل وفهم اسالم، اهمیت و جایگاهی که عالمان به قرآن در مقایسه با دیگر منابع دین

هایی که از آیات دارند، شناسی، تفسیر و برداشتند و در محتوای اسالمدهسنت و اجماع( می

شناس هم صادق واجد اهمیت است. این امر در مورد امام موسی صدر در جایگاه مجتهدِ اسالم

 .است

 

 :گونه تقسیر از امام موسی صدر در اختیار ماستامروز سه

 

تفسیرهایی که ایشان در سحرهای ماه رمضان از رادیو لبنان برای عموم مردم ارائه  - یک

 گزیدند و تفسیردادند. در این مباحث آیه یا آیاتی را به سلیقۀ خود از جای جای قرآن برمیمی

 کردند؛می

 های کوتاه قرآن است؛تفسیرهای ایشان برای کادرهای جنبش أمل که شامل سوره - دو

 .اندیاتی را که در مقاالت و گفتارهای غیرتفسیری خود، تفسیر کردهآ - سه

 

 :توان اشارت کرددربارۀ تفاسیر امام صدر به نکاتی چند، از جمله موارد ذیل می

 

شناسی امام موسی صدر همین دیِن ناظر به های مهمِ دینیکی از مؤلفه دین برای زندگی:. ۱

شناسی امام صدر میسر است. به این یافت این مؤلفۀ دینزندگی است. با مطالعۀ این تفاسیر در

 :موارد توجه کنید



 

د پرسآنکه پیامدهای اخروی این عمل نیک را منکر شود، میامام صدر در تفسیر انفاق بیالف. 

از  جهانیکنند. سپس، خود تفسیری اینکه چرا علما عبادت را فقط ناظر به آخرت تفسیر می

 .کندانفاق ارائه می

جهانِی آیات اعتقادی. از جمله تفسیر سورۀ اخالص در این خصوص خواندنی تفسیر این ب.

 .است. همۀ تالش امام صدر این است که از اصل توحید مفاهیمی ناظر به این دنیا ارائه کند

د کوشبرای تفسیر و توضیح مفهوم شب قدر در سورۀ قدر و نیز آیات آغازین سورۀ دخان می ج.

 .آفرین عرضه بداردبرگرایانۀ رایج را نقد کند و هم تفسیری سراسر زندگیتا هم تفسیر ج

آفرین باشد. ما در جاهای مختلف از جمله در تفسیر اگر دین برای زندگی باشد، نتواند خرافه د.

 .ستیزدمیبینیم که چگونه امام صدر با خرافات درسورۀ فلق می

 

تفاسیر امام صدر، تواضع علمی امام صدر است. به  ها ازآموزییکی از درس ادبیات متواضع:. ۲

 :کنمذکر دو مورد در اینجا بسنده می

 

بردم که این فهم از آیات پیش گوید تا دیشب گمان میدر تفسیر سورۀ فیل امام صدر میالف. 

است، اما دیشب با مطالعۀ تفسیر محمد عبده فهمیدم که او پیش از من به از من سابقه نداشته

توانست این مسئله را به مخاطبانش نگوید؛ اما او و نظر رسیده است. او به راحتی می این رأی

 .خواهد به آنان و ما رسم زندگی بیاموزددر صدد تربیت کادرهای أمل است و می

ام، دیدگاه من است. کند که آنچه از آیات تفسیر کردهدر موارد متعددی امام صدر تأکید میب. 

 .های نوتری دریافت کندکند که در آیات تأمل کند، و دیدگاهدعوت میسپس، مخاطب خود را 

 

شاید این دو ویژگی سهل و ممتنع بنماید. این ویژگیِ ادبیات امام صدر  فهم و ژرف:همه. ۳

المقدور از دارد که حتیبسیار حائز اهمیت است. مخاطب عمومی امام صدر، او را وامی

انگاری هم دوری نگری و سادهعین حال، از سطحی اصطالحات تخصصی بپرهیزد، اما در

 .کندمی

 

کرده امام صدر در جایگاه عالم و مصلح دین تالش می نوآوری و اصالح و توسعۀ مفاهیم:. ۴



است که باور و نگاه مردم را تصحیح کند و در مواردی توسعه دهد. نوآوری الزمۀ این مشی 

المثل، او نگاه عموم مؤمنان را ری مالزمت دارد. فیاست؛ چه، ناخواسته تصحیح و توسعه با نوآو

دهد و در هر دو مورد در تبیین کند، و مفهوم انفاق را توسعه میبه مفهوم شب قدر تصحیح می

 .کنداین مفاهیم نوآوری می

 

های تفاسیر امام صدر نیست. در صدد بودم که با در این مختصر مجال پرداختن به همۀ ویژگی

های امام صدر را دعوت کنم مندان به مطالعات اسالمی و به دیدگاهختصر عالقهذکر مواردی م

ها و روش امام صدر آشنا شوند. امید که که در این ماه تفاسیر امام صدر را بخوانند و با دیدگاه

 .سودمند افتد


