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 97و پاییز   تابستان/  شماره سوم/   های قرآنی میثاقپژوهش فصلنامه دو

 مدیریت حوزه علمیه خواهران صاحب امتیاز:  ■
 مرضیه اسکندرجوی  مدیر مسئول: ■

 نرگس بهشتی سردبیر: ■
 صدیقه مدملی و زینب جانی مدیر اجرایی: ■

 آبنوس چاپخانه:

 فرزانگان حسن  :طراح لوگو و جلد ■

 صدیقه مدملی  ویراستار: ■

 رفتار اکرم مهدی خوش :آراصفحه ■

 )به ترتیب الفبا( : اعضای هئیت تحریریه ■

استادیار ) پورعبدالکریم بهجت )استاد حوزه علمیه( جواد اسماعیل نیا  ( هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه) مرضیه اسکندرجوی

)استادیار جامعة المصطفی   مهرحسن رضایی  )استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه( حسین جوان آراسته   (اندیشه اسالمیپژوهشگاه فرهنگ و 

سعیده │ )استادیار دانشگاه فرهنگیان( زینب طیبی   (هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه) مهدی زندیه  العالمیة(

 )استادیار دانشگاه قم(اعظم وفایی  ()س()استاد دانشگاه الزهرازاده فتحیه فتاحی│ )استادیاردانشگاه قم(غروی

 

 

 

 

 

 

  ، مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم.۴  کوچهاشتر  مالک ابانیخ قم،  نشانی: 

 38810353نمابر:  ۰۲۵۳۲۱۴۴۸۶۰لفن: ت

 misaq.p.q@gmail.com: پست الکترونیک:

 

 

 

شده در  های مطرح دیدگاه   ■ ها آزاد است. هیئت تحریریه در اصالح و ویرایش علمی و ادبی مقاله ■ 

 نشر و نقل مطالب تنها با ذکر منبع جایز است.  ■ مقاالت، تنها نمایندۀ نظر نویسندگان محترم آنهاست. 
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 فهرست مقاالت

 بودن حروف مقطعه اي ديدگاه عالمه طباطبايي و آيت اهلل مصباح يزدي در محکم و متشابهتحليل مقايسه

 ليال صابري 

   نيازي از سنّتحقايق قرآن و بيهاي قرآنيون درباره جامعيت تفصيليِنقدي بر ديدگاه

 زينب طيبي 

 معناي متن قرآن و تفسير آن نقش زمينه در فهم 

 زهره رنجبر  

  اينقد و برسي تطبيقي ترجمه برخي آيات قرآن در ترجمه ابوالفتوح رازي و الهي قمشه 

 ومه تنگستاني معص /خيريه عچرش/ نانسي ساکي

 تحليلي بر ميزان از منظر عالمه طباطبايي)ره(

 اعظم وفايي/ رقيه محمدي 

  هاي قرآنيتبرّي و رابطه آن با تحکيم وحدت اسالمي بر اساس آموزه تبيين حکمت

 اکبريراضيه علي
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 رعايت شده باشد:در بيان محتواي مقاله، نکات علمي و ادبي زير حتي المقدور  *
 الف( نکات علمی

تحليلي، ساختار منطقي و مطلوب، سطططع علمططي مناسططب و فصططل بنططدي   –برخورداري از رويکرد تحقيقي    - 
 صحيع مطالب؛

 ها؛بيان نظرات اساسي مطرح در مسئله، ذکر ديدگاه مخالفان، تجزيه و تحليل و نقد صحيع و کامل آن - 
 شبهات مطرح در مسئله؛ها و پاسخگويي به پرسش - 
 نوآوري در ساختار، محتوا يا روش ارائه؛ - 
 تناسب روش و محتوا با عنوان مقاله و ارتباط منطقي بين مباحث؛ - 
 استنادات معتبر و کافي؛ - 
 رعايت امانت در نقل قول از افراد. - 

 ب( نکات ادبی
کلمه(، کليد واژه )حداکثر   ۱۵۰رعايت قواعد دستوري، ادبي و نگارشي از قبيل: بيان چکيده فارسي )حداکثر    - 
 گيري و فهرست منابع.(، مقدمه، متن مقاله، نتيجه۳و حداقل  ۷

 پرهيز از اطناب و ايجاز بي مورد؛ - 

 سادگي و شيوايي در قلم؛ - 

 کلمه( ۶۰۰۰تا  ۰۰۴۵صفحه ) ۲۰تا  ۱۵تنظيم حجم مقاله بين  - 

 مآخذ بايد به شيوه درج سند در متن )نام خانوادگي، سال انتشار، شماره مجلد، شماره صفحه( باشد - 

 فهرست منابع در انتهاي مقاله به صورت زيرآورده شود: -  
مصططحع، نوبططت ارجاع به کتاب: نام خانوادگي، نام نويسنده )گان(، )تاريخ نشر(، نام کتاب )بولد(، نام مترجم يا  

 چاپ، مکان نشر: نام انتشارات.
ارجاع به مقاله، نام خانوادگي، نام نويسنده )گان(، )تاريخ نشر(، »عنوان مقاله«، نام مترجم، نام مجله )بولد(، سال، 

 شماره.
 ارجاع به سايت: نام خانوادگي، نام نويسنده )گان(، )تاريخ دسترسي(، »عنوان مقاله«، نشاني سايت.

 ،۲ -  ۱، ۱ -  ۱هطططا بطططا و .... و زيطططر مجموعطططه آن ۳و  ۲و  ۱هطططاي اي اصطططلي بطططا شطططمارهتيترهططط  - 
 ، و... مشخص شود.۲ -  ۲

تر در نشريات داخلي چاپ شده باشد و يا هم زمان براي استفاده به ساير مجالت علمي ارائه مقاله نبايد پيش*  
 شده باشد.

 ت نخواهد داشت.مجله هيچ گونه تعهدي نسبت به بازگرداندن مقاال* 
ها دگرگوني ايجططاد نشططود، آزاد اي که در محتواي علمي آنها به گونهمجله در ويرايش مقاالت يا تلخيص آن*  

 است.

 ارسال شود. ۱۴و اندازه قلم  B Lotusبا فونت   WORDمقاله بايد با فرمت* 
الکترونيک خود را براي ارتباط بعدي به مجله نويسنده و يا نويسندگان مقاله بايد نشاني، تلفن همراه و پست  *  

 اعالم نمايد.

 .هاستها و صحت نوشتارهاي علمي نيز با آنمقاالت چاپ شده صرفاً بيانگر ديدگاه نويسندگان آن* 
هططاي علططوم قططرآن و تفسططير و يططا مباحططث ميططان يابند که در يکي از عرصهدر اين فصلنامه، مقاالتي انتشار مي*  

 .و تفسيري با ساير علوم نگاشته شده باشنداي قرآن رشته
 

 

 



4 
 

 

 اي ديدگاه عالمه طباطبايی و آيت اهلل مصباح يزدي تحليل مقايسه 

 بودن حروف مقطعه در محکم و متشابه

 

  ليال صابري 1

  چکيده

-اساس این تقسيمبر  .  اندشده  تقسيم  «متشابه»و  «محکم»دسته  دو  قرآن به  ، آیاتعمران«»آلمبارکه  آیه هفتم سورهدر  

ی بر صریح شوند و برخی دیگر که داللتو»محکم« شمرده می بر معنای خود دارند داللت صریحی ،بندی، برخی از آیات

می »متشابه«  ندارند،  خود  همچنين  معنای  کریمباشند.  قرآن  سور  از  برخی  ابتدایی  آیات  نامحروف ،  در  به  »حروف   ی 

اندیشمندان علوم قرآنیتشان« وجود دارد که به دليل عدم صراحمقطعه آیات متشابه    ،، برخی از  این حروف را از جمله 

اندیشمندان بزرگ شيعه یعنی  دواین اختالف، در نزد  .  این رأی را قبول ندارند  ،اند و برخی دیگربرشمرده  عالمه  تن از 

قابل مشاهده است. بر همين اساس،   معاصر شيعی  از دیگر مفسران  مصباح  اهلل  و آیت  طباطبایی صاحب تفسير»الميزان« 

 دو   را  قرآن  آیات  مصباح   اهلل  آیت  اختالف رأی دو اندیشمند شيعی در این زمينه است.  بررسی  دارِ  رو عهدهپيش  نوشتار

  ایشان،  گویا  بلکه.  آیددست نمی  به  عالمه  کالم  از  انحصاری  چنين   اما.  است  کرده  معرفی  متشابه  و  محکم  شامل   و   گونه

بر این    .است  آن  از  مورد   دو  مبيّن،   و  مجمل  نيز  و  متشابه  و  محکم  که  داندمی  تقسيم  قابل   گوناگون   هایزاویه  از  را  آیات

 .شوندمی  شمرده متشابه مصباح، اهلل آیت نظر در و مجمل عالمه، دیدگاه در مقطعه اساس، حروف

 

 واژگان کليدي: حروف مقطعه، محکم، متشابه، مجمل.

 

 

 
 فقه و اصول و استاد حوزه  ۴طلبه سطع. ۱
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 مقدمه

از   سوره بحث  هفتم  آيه  مضمون  بر  مبتني  بخصوص  و  مختلف  آيات  نزول  با  متشابه  و  محکم 

آيات محکم و بر اساس سخنامبارکه آل  از طريق  آيات متشابه  ن حضرت عمران، آغاز شد و تفسير 

اکرم)ص(  حضرت  رسول  اميرمؤمنان  رسول)ص(،  حضرت  از  بعد  يافت.  رواج  مسلمانان  ميان   ،

چه در روايتي معروف به تفسير نعماني، در به اين امر پرداختند، چنانعلي)ع( در صدر مفسران شيعه  

اند. همچنين روايات فراواني از ديگر معصومان)ع(،  در اين زمينه وارد  باره سخناني را بيان نمودهاين

 شده است.  

از   کردند؛ اما پسنکته قابل تأمل اين است که، مسلمانان صدر اسالم معناي آيات قرآن را درک مي

هاله آيات،  از  بسياري  بر چهره  فلسفي،  مطالب  رواج  مباحث جدلي و کالمي و  غبار  پيدايش  از  اي 

ابتدا،   همان  از  مقطعه« هستند،  به صورت»حروف  که  کريم  قرآن  از  آياتي  معناي  البته،  نشست.  ابهام 

 محل نزاع بود.

ساده    ظاهر  به  و  مقطعه«  با»حروف  کريم  قرآن  سور  از  سوره  نه  و  و بيست  شده  شروع  تهجّي، 

مي تهجّي خود خوانده  نام  با  حتي  اين سور  از  از برخي  آيات،  در  اين حروف  رفتن  کار  به  شوند. 

کتاب ساير  در  و  است  کريم  قرآن  اين  مختصات  ندارد؛  سابقه  انجيل  و  تورات  مانند  آسماني  هاي 

ها جزئي از اولين آيه  آن اند، برخي از  هاي مدني به کار رفتههاي مکي و هم سورهحروف هم در سوره

مانند* است؛  و*ص سوره  آنالمر *  از  برخي  سوره»رعد«.  در  مي*  حساب  به  آيه  يک  آيد؛  ها 

آيه کهيعص عمران« و يا* هاي»بقره« و»آل* در سوره المنظير* نيز، دو  * در سوره»مريم«. بعضي ديگر 

مي شمرده  سوره  ابتداي  مانند*در  عسقشوند؛  يک  حم  در  سوره»شوري«.  در  بندي،  تقسيم* 

 شوند: هاي»مقطعات« و نيز»حروف مقطعه« از نظر تکرار و عدم تکرار، به چهار گروه تقسيم ميسوره
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 *؛ المص* و *المر * )پنج سوره(، *الر * )شش سوره(، *الم اول ط »الف المات« در سيزده سوره: *

 *؛ طس* )دو سوره(، *طسمدوم ط »طاسينات« در سه سوره: *

 *؛ حم عسق* )شش سوره(، *حم»حاميمات« يا»حواميم« در هفت سوره: *سوم ط 

 *. ن*، *ق*، * ص*، *يس*، *طه*، * کهيعصچهارم ط »متفرقات« در پنج سوره: *

همچنين  است.  داشته  وجود  افالطون  زمان  از  و  اسالم  از  پيش  حروف،  رمزگونه  کاربرد  پيشينه 

گزيده و حضرت مسيع)ع( نيز مزگويي را برمي زردشت حکيم در اظهار حقايق و ابراز دقايق، شيوه ر

 کرده است. بسياري از سخنان را به رمز و اشاره ادا مي 

چون  و  داشتند  باور  را  مرموزي  خاکي(  و  آبي  طبايع)آتشي،  حروف،  براي  علم،  اين  به  آگاهان 

کردند  ادعا ميدانستند و  ها جاري مياند، همان طبايع و اسرار را در اسم ها از حروف ترکيب يافته اسم 

مي اسامي  و  حروف  وسيله  حائري،  به  کرد)اعلمي  تصرف  طبيعت  عالم  در  ؛  ۲۶۰،  ۷ق،  ۱۴۱۳توان 

 ش، ذيل »حرف«(.۱۳۷۷دهخدا، 

شيوه رمزگويي بعد از اسالم، با کالم خداوند متعال و نزول قرآن کريم آغاز شد. »حروف مقطعه«  

ن کريم، بر حضرت پيامبر)ص( نازل گشت و آن که از اسرار و رموز الهي است، مانند ديگر آيات قرآ

مي قرآن  آيات  ساير  نظير  رمزها،  اين  معناي  و  تفسير  به  ايشان، حضرت  از  بعد  حضرت   پرداختند. 

اين مهم توجه داشتند و روايات متعدد در  به  مَسند تفسير  با تکيه بر  علي)ع( و ديگر معصومان)ع( 

 منابع روايي، شاهد بر اين مدعاست. 

شود و لذا سابقه اين شيوه نقل معاني در غير قرآن نيز  در اسالم به قرآن کريم محدود نميرمزگويي  

قابل بررسي است. بر اساس نقل تاريخ، علم حروف را حضرت علي)ع( از پيامبر اکرم)ص( به ارث 

که   دانش جفر  است.  مانده  جا  به  اميرمؤمنان)ع(  از  الهي  تقديرات  کتاب جفر، شامل  چنانچه  بردند، 
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باشد. دانش اسرار حروف يا سيميا در ميان مسلمانان  بيت)ع( ميبني بر اسرار حروف است، نزد اهلم

متأخر از صدر اسالم، بعد از ظهور غلوکنندگان متصوفه، پديد آمد که موضوع و مسائل آن قابل تعيين  

)اعلمي   دارند  ، تأليفات متعددي در اين زمينهعربي در اين علم صاحب نظر بوده نيست. بوني و ابن

 (. نامه دهخدا، همانلغت، ۱۰۵۴ط ۱۰۵۳، ۲ش، ۱۳9۱خلدون،  ؛۱۲۵، ۳م، ۱9۷۱وجدي،  ؛حائري، همان

بعد از عصر معصومان)ع(، در تفسير و معناي اين حروف و نيز اختالف آراء در اين زمينه، مطالبي  

هايي از تفسيرهاي مذکور نمونه خورد،  در ضمن تفسيرهاي مفسران اهل سنّت و نيز شيعه به چشم مي

»عبارت  از:  »تبيان اند  پنجم(،  طوسي)قرن  شيخ  »البيان مجمع«  ششم(،  طبرسي)قرن  « کبير تفسير  « 

« ششم(،  ابنفخررازي)قرن  محيعربيتفسير  از  تفسير»«  هفتم(،  عربي)قرن  و  الدين  األعظم  المحيط 

«  التحرير و التنوير يدر آملي)قرن هشتم(، »« از عالمه ح البحر الخضم في تأويل کتاب اهلل العزيز المحکم 

« از عالمه طباطبايي الميزان في تفسير القرآن« از رشيدرضا)قرن چهاردهم(، »المنارعاشور و نيز» از ابن

 « از آيت اهلل جوادي آملي)قرن پانزدهم(. تسنيم و»

«  اإلتقان کشي، »« از زرالبرهان هاي علوم قرآني از جمله»جايگاه ديگر بحث از»حروف مقطعه«، کتاب

و» نگارشالتمهيد سيوطي  است.  معرفت  اهلل  آيت  و»«  نادر  بسيار  زمينه  اين  در  مستقل  اسرار  هاي 

 « اثر کاظم محمدعلي شاکر، نمونه آن است.الحروف و يليه الحروف المقطعة في القرآن الکريم 

زمره   از  بل  ريچارد  و  نولدکه  جونز،  آلن  گوسنس،  ادوارد  که اسالمهرشفلد،  هستند  شناساني 

دادهپژوهش انجام  مقطعه«  زمينه»حروف  در  را هايي  اروپايي  محققان  پيشنهادهاي  بل،  ريچارد  اند. 

خواهانه شمرده، »حروف مقطعه« را وحي الهي معرفي کرده و پس از نقل و گاهي نقد تحکمي يا دل 

ديدگاه  اسرارآميزندبرخي  »اين حروف  است:  داشته  ابراز  تفسيري   ها، چنين  هيچ  کنون  تا  آغاز  از  و 

 (. ۱۰۵ط ۱۰۱، ۱۳8۲ها نشده است« )بِل، موفق به کشف رمز آن 

مفسران   و  اسالمي  دانشمندان  ميان  گوناگوني  نظرات  مقطعه«،  معناي»حروف  و  داللت  درباره 
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هاي گوناگوني وجود بودن اين حروف، ديدگاه متشابه   مسلمان مطرح است. همچنين درباره محکم يا

است، دو دارد اشاره  قابل  اين زمينه،  يزدي در  اهلل مصباح  آيت  از جمله ديدگاه عالمه طباطبايي و   .

 ديدگاه مذکور، در نوشتار حاضر، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.  

ها به ياري آيات محکم از موارد ضرورت بحث است.  تشخيص محکمات از متشابهات و تفسير آن 

زايد؛  وند اصل و فرع يا دايه و فرزند است؛ يعني محکم، متشابه را نمي رابطه محکم با متشابه مانند پي

پروراند تا شکوفا شده و از تشابه برهد و به محکم بپيوندد. اگر چنين را در دامن خود ميبلکه آن  

هاي شيطاني و بيماردلي، در کمين آدمي خواهد گاه مانده، لغزش چنان باقينشود، تشابه در متشابه هم 

 بود. 

آيات متشابه شمرده شود، براي تفسير  از  از سوي ديگر، در صورتي که»حروف مقطعه« مصداقي 

-توان براي پيها بايد از آيات محکم استفاده شود و اگر از جمله آيات محکم به حساب آيند، ميآن 

آن  از  متشابهات،  معناي  به  دربردن  انحراف  به  زمينه،  اين  در  اندک خطايي  لذا  برد،  بهره  تفسير    ها 

رو ضروري است که مفسر پيوند مقطعات را با محکمات و متشابهات دريابد تا  انجامد و از همينمي

 رأي در امان بماند. از هرگونه تفسيربه

محکم  نه  مقطعه«،  مانند»حروف  آيات  برخي  شود  ثابت  که  اگر  ندارد  ضرورتي  متشابه،  نه  و  اند 

را مجمل يا مبيّن بشمارد تا به  محکم يا متشابه بداند و يا آن  را حتما    اي، آن مفسر، براي تفسير آيه 

شناسان غربي»حروف مقطعه« را غيروحياني و  دنبال توجيه براي پيامدهاي آن باشد. بسياري از اسالم 

مانند آن معرفي کنند. آگاهي از نظر مفسران درباره معاني اين حروف و بررسي محکم و متشابه بودن  

نقط آن تشخيص  ديدگاه ها،  افتراق  جمعه  و  گوناگون  آن   هاي  بين»حروف  بين  ارتباط  بررسي  با  ها، 

طباطبايي، ؛  ۱۵۷ط  ۱۴۵،  ۱۳،  ۱۳۷9مقطعه« و آيات محکم و متشابه ميسور خواهد بود)جوادي آملي،  

 (. ۳۷ط ۳۴، ۳ق، ۱۴۱۱
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 . ديدگاه عالمه طباطبايی و آيت اهلل مصباح درباره حروف مقطعه1 

کريم با حروف به ظاهر ساده تهجّي شروع و برخي حتي با نام تهجّيِ خود،    بيست و نه سوره قرآن

ها به صورت رمزي به يک يا چند معناي مهم اشاره دارند. اين امر شوند. هر کدام از آنخوانده مي 

 هاي اعجاز قرآن کريم است. خود از نشانه 

اس انديشمندان  ميان  نظرات گوناگوني  مقطعه«،  معناي»حروف  اهل  درباره  المي و مفسران شيعه و 

شود که عبارت است  هاي مذکور در دو ديدگاه اصلي خالصه مي سنّت مطرح است، نظرات و ديدگاه

بودن معنا؛ بر اساس اين نظر، »حروف مقطعه« از اسرار بوده، تنها خداوند متعال به  از: الف ط نامعلوم

آن  دانشممعاني  بسياري  از سوي  ديدگاه  اين  است.  آگاه  تفاسير،  ها  برخي  و  است  انتقاد  مورد  ندان، 

داده آن  شرح  را  مشخص)معلوم۲۵۲ط  ۲۵۰،  ۲ق،  ۱۴۲۲اند)فخررازي،  ها  معناي  ط  ب  بودن  (؛ 

مي  بيان  آيات  دسته  اين  براي  گوناگوني  مفاهيم  انديشه،  اين  (؛ صاحبان  مقطعه«  کنند. معناي»حروف 

يا سورهها را اسمبرخي، آن ها در . بعضي ديگر، معناي عرفاني براي آندانندهاي قرآن ميهاي خدا 

نيز، مقطعات را بر اساس انديشه نظر مي  نمايند که منابع کالمي  هاي کالمي تفسير ميگيرند. گروهي 

،  ۱۴۲۲فخررازي،  ؛  ۴۰۳،  ۲،  ۱۳89آملي،    ؛۱۱،  ۱،  ۱۳۷9عربي،  ابن  ؛۴8،  ۱،  ۱۳88شود)طوسي،  بيان مي

همان،    ؛۳۱۵ط  ۳۱۴،  ۵ق،  ۱۴۲۱معرفت،    ؛۲۱8ط  ۲۰۶،  ۱م،  ۱98۴عاشور،  ابن  ؛۲۵۰،  ۲ آملي،  جوادي 

 (. ۱۲9ط ۶۳

تفسير» نميالميزان در  چشم  به  شرحي  کريم،  قرآن  آيات  از  دسته  اين  درباره  در «  فقط  و  خورد 

 اند، در اين زمينه مطالبي بيان شده است. هايي که با اين آيات آغاز شده ابتداي برخي از سوره 

هايي که»حروف مقطعه« همسان دارند؛ مانند»الميمات، الرآت، طواسين  از نظر عالمه تدبر در سوره 

شان با  هاي داراي»حروف مقطعه« مشترک، در مضامين بوده و سياقدهد سورهو حواميم« ، نشان مي 

بيانگر»تنزيل   ، ابتدايي»حواميم«  آيات  که  است  آن  مدعا  اين  شاهد  دارد.  تناسب  و  شباهت  يکديگر 
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توان حدس زد، ارتباط خاصي بين»حروف مقطعه« و  که مي عناي آن است. چنانالکتاب من اهلل« يا م

*  المص که سوره اعراف با*اند. مؤيد اين مطلب آنهايي وجود دارد که با اين حروف آغاز شده سوره

برميشروع شده و محتواي آن، سوره يادشده چنين  از مطالب  بردارد.  را در  آيد  هاي»ميمات و ص« 

ها از بشر معمولي  مقطعه«، رموزي ميان خداوند متعال و رسول اکرم)ص( بوده، معناي آن که»حروف  

هايشان دسترسي ها و مضمون سورهشده بين آنمخفي است و فهم عادي بشر فقط به ميزان رابطه بيان

 دارد.

ا را با ه افزايد: اگر کسي در وجوه اشتراک اين حروف، تدبر و مضمون اين سورهايشان در ادامه مي 

ها بيشتر پي ببرد و شايد اين، همان معناي سخن حضرت هم مقايسه کند، ممکن است به ارتباط آن 

 (. 9ط 8، ۱8باشد: »إن لکل کتاب صفوة و صفوة القرآن حروف التهجي« )طباطبايي، همان،  علي)ع( 

آن  از  ولي  دارند؛  مدلول  مقطعه«  مصباح»حروف  اهلل  آيت  نظر  همهبه  آن،  مخاطب  که  مردم    جا 

اند و مصلحتي در تفهيم عمومي آن وجود نداشته است، فقط براي حضرت پيامبر)ص( و کساني نبوده 

گرفته  تعليم  ايشان  از  که  است  فهم  همان،  قابل  يزدي،  اين  ۱9۵اند)مصباح  بيان  در  ايشان   .)

کرده  استناد  روايات  به  مقطعه«،  ،  صدوق   ؛۲۶،  ۷۱و    ۱۰۶،  ۵۲ق،  ۱۴۰۳اند)مجلسي،  ويژگي»حروف 

۱۳8۰ ،۲۲ .) 

 . بررسی ديدگاه عالمه طباطبايی و آيت اهلل مصباح درباره مصاديق آيات متشابه 2

کرده  بيان  متشابه  آيات  براي  را  گوناگوني  مصاديق  سنّت،  اهل  و  شيعي  »حروف  انديشمندان  اند. 

نمونه   ... و  آيات مجمل  القرآن،  غريب  احکام،  آيات  از  غير  آيات  در  مقطعه«،  که  هستند  زمره  هايي 

هاي مذکور را اند. مفسران زيادي از جمله عالمه طباطبايي نيز، ديدگاهمتشابهات شمرده شده  مصداق 

نموده بي   ؛۶۵،  ۳،  ۱۳۶۳اند)سيوطي،  نقد  همان۳،  ۱۴۱۱همان،    ؛۲۰۷تا،  طباطبايي،  آملي،    ؛،  جوادي 

 (. ۲۳۳ط ۲۳۲، ۱۳۷9مشکيني،  ؛۱۰8همان، 



11 
 

هاي آيات متشابه از ديدگاه  ي در اين زمينه در ابتدا به ويژگييابي به نظر عالمه طباطبايبراي دست 

 هاي آيات متشابه از نظر عالمه طباطبايي عبارت است از: شود، ويژگيايشان اشاره مي 

 ط معناي متشابه براي همه مخاطبان روشن است. پس متشابه از قبيل مشترک لفظي نيست.

 ، معلوم و واضع نيست. ط مراد خداي متعال در آيه متشابه براي مخاطب 

 انجامد.ط اين واضع نبودن منظور گوينده به ترديد مخاطب در تشخيص معناي آيه مي

 برد.ط مراجعه به آيات محکم، ترديد متشابه را از بين مي 

فتنه و  دل  بيماريِ  نشانه  محکمات،  از  بهره  بدون  و  تنهايي  به  متشابه  آيه  از  استفاده  انگيزي  ط 

 (. ۴۰ط ۳۳، است)طباطبايي، همان

ط آياتي که درباره ماوراي طبيعت و خارج از ۱اند:  ايشان مصاديق آيات متشابه را سه دسته دانسته

را تصور کنند، دچار اشتباه  توانند معناي غيرمادي آن  هاي عادي چون نميحس و ماده است و انسان 

آيه*مي مثال  استَويشوند.  العَرِش  عَلَي  مي   ( ۵طه:    )*الّرحمن  ترديد  با به  و  منظور چيست  که  کشاند 

شود که مراد از ايستادن خداوند بر دريافت مي  ( ۱۱)شوري:    *لَيسَ کَمثلِه شَيء *محکم مراجعه به آيه  

است؛   آفريدگان  احاطه  و  ملک  بر  تسلط  منسوخ؛  ۲عرش،  آيات  و  ۳ط  دستورها  به  مربوط  آيات  ط 

ثابتي  فرمان  وضع  که  فرعي  احکام  و  اجتماعي  تشريع  هاي  اجتماعي  مصالع  اساس  بر  و  ندارند 

 (. ۳۳ط ۳۲شوند)همان، مي

ويژگي به  ابتدا  در  متشابه  آيات  مصاديق  درباره  مصباح  اهلل  آيت  ديدگاه  تبيين  براي  هاي همچنين 

 ها عبارت است از: شوذ، اين ويژگيمتشابهات از نظر ايشان اشاره مي

يک را مقصود  توان هيچکه نمي. يعني؛ در اين ها براي مخاطب مشتبه است ط منظور گوينده در آن 

 قطعي خداوند از آيه دانست، شبيه يکديگرند و بر مقصود خداوند داللت روشني ندارند.

ترتيب مراد از آيه متشابه روشن شده، تشابه  ها به آيه محکم ضروري است و بدينط بازگرداندن آن 
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 معاني آن از ميان خواهد رفت.

کنند تا از اين راه اغراض و هات را بدون رجوع به محکمات، توجيه و تأويل ميگران متشابط فتنه

 (. ۱8۳ط ۱۷۶ها برداشت نمايند)مصباح يزدي، همان، هاي باطل خود را از آنديدگاه 

ط آيات مشتمل بر معارف ۱از نظر آيت اهلل مصباح نيز سه دسته آيات مصداق آيات متشابه هستند:  

ها و ها، منسوخ ها، مطلقها، عام ط مجمل ۳؛  "فواتع سور"ط حروف مقطعه ۲ده؛ بلند و حقايق فراسوي ما

 (.۱9۶شود)همان، موارد ديگري که به سبب جدايي کالم از قيود و قراين متشابه مي 

مي آشکار  انديشمند،  دو  اين  ديدگاههاي  مقايسه  مصداق با  از  برخي  که  دو شود  در  متشابه  هاي 

ديگر،   بعضي  و  يکسان  به  ديدگاه،  متشابه  مصباح،  اهلل  آيت  نظر  از  مقطعه«  »حروف  است.  مختلف 

داند، بلکه از نظر ايشان، مفهوم اين آيات حتي با رجوع ها را متشابه نميآيند؛ اما عالمه آن حساب مي 

 به محکمات هم براي بشر عادي مشخص نخواهد شد.  

بودن  زدي در محکم و متشابه اي ديدگاه عالمه طباطبايی و آيت اهلل مصباح ي. تحليل مقايسه 3

 حروف مقطعه  

در تحليل دو ديدگاه مذکور الزم است در ابتدا ديدگاه اين دو مفسر تبيين گردد، سپس روشن شود 

يا مصداق  دارد  تفاوت دخالت  اين  در  متشابه  مفهوم  آيا  ديدگاه که  اساس  بر  مقطعات  اگر  آن؟  هاي 

گنجند؟ همچنين با توجه به اينکه عالمه  کدام دسته از آيات ميعالمه، نه محکم و نه متشابه باشند، در 

اين   رفع  يا  حل  است،   دانسته  محصور  متشابه  و  محکم  در  را  کريم  قرآن  آيات  ديگر،  فرازي  در 

 تعارض ظاهري چگونه ممکن است؟

تبيين ديدگاه  به  ابتدا  است در  اساس، الزم  اين  پرداخت کردن زواياي مختلف آنها و شفاف بر  ه  ها 

بودن يا نبودن دو ديدگاه و نيز مباني    شود و سپس نقاط اشتراک و افتراق، ميزان افتراق و قابل جمع

تأثير آن مباني در ره   هر بيان ميزان  از دو ديدگاه و  انديشه يک  از  ها مورد بررسي قرار  آورد هر يک 
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 گيرد:

 . انحصار تقسيم آيات به محکم و متشابه   1. 3

سخنان   چشم در  به  متشابه  و  محکم  در  آيات  انحصار  درباره  متفاوت  نظر  دو  طباطبايي  عالمه 

عالمه طباطبايي، در تفسير آيه    خورد: انحصار و عدم انحصار آيات در دو دسته محکم و متشابه؛مي

  عمران، آيات قرآن را بر اساس ظاهر، به دو دسته محکم و متشابه تقسيم کرده هفتم سوره مبارکه آل

آيد که آيات قرآن يا محکم هستند يا متشابه و گونه برمي شده اين به نظر ايشان از ظاهر آيه ياد   است.

ندارد)طباطبايي، همان،   ايشان    (.۶۳و    ۳۲دسته سومي وجود  نظر،  اين  -در جاي ديگر ميبرخالف 

متشابه  فرمايد: »حروف مقطعه فواتع سور اصال مدلول لفظي ندارند و بدين سبب از مَقسمِ محکم و  

 (. ۳۷، ۱۳۷9اند« )طباطبايي، بيرون

است و در جاي    جا ايشان آيات را به دوگونه محکم و متشابه تقسيم کرده بر اين اساس، در يک

ديگر حروف مقطعه را نه محکم دانسته است و نه متشابه. الزمه عبارت دوم منقول از ايشان آن است  

گرفته شود. بنابراين تعارضي ظاهري در کالم عالمه  که دسته سومي در کنار محکم و متشابه در نظر  

 خورد. طباطبايي به چشم مي 

توان گفت: سخن عالمه طباطبايي درباره»حروف مقطعه« با داللت التزامي براي رفع اين تعارض مي 

و مي محکم  قسم  دو  در  فقط  که  نيست  چنين  يعني  ندارند؛  تقسيم  يک  تنها  قرآن،  آيات  که  رساند 

هايي گوناگون به اعتبارهاي مختلف داشته باشند. ر گرفته شوند. بلکه ممکن است تقسيممتشابه در نظ

 بدين ترتيب»حروف مقطعه« بر اساس اين فراز سخن عالمه طباطبايي، نه محکم هستند و نه متشابه. 

عمران آن است که آيات قرآن در دو قسم محکم و  آيت اهلل مصباح قائل است: »ظاهر آيه هفتم آل

 شود و نوع سومي وجود ندارد«. به خالصه مي متشا

جا که مخاطب  افزايد: »بر اين اساس، »حروف مقطعه« نيز مدلول دارند؛ ولي از آنايشان در ادامه مي
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نبوده مردم  همه  آنآن،  عمومي  تفهيم  در  مصلحتي  و  و  اند  پيامبر  براي  فقط  است،  نداشته  وجود  ها 

 (. ۱9۵ابل فهم است« )مصباح يزدي، همان، اند، قکساني که از ايشان تعليم گرفته 

 بودن حروف مقطعه . محکم يا متشابه2. 3

و لذا اين آيات   ۱داند که بيان شد عالمه طباطبايي، »حروف مقطعه« را داراي مدلول لفظي نمي چنان

بيرون مي متشابه  از مقسم محکم و  را  را  آيات  اين دسته  توانايي درک  بشر،  افراد  شمرد؛ چون همه 

نميند پس  است.  متعال و حضرت رسول)ص(  بين خداوند  رمز  و  آنارند  متشابهات  ها  توان  از  را 

دانست؛ چون آيات متشابه براي همگان قابل فهم هستند و لذا»حروف مقطعه« نه از آيات محکم به  

 آيند و نه متشابه.شمار مي

فوات مقطعه«  »حروف   « است:  قائل  طباطبايي  عالمه  که  شد  بيان  لفظي  همچنين  مدلول  سور،  ع 

باشند و هيچ معنا و  طوري ندارند«. احتماالت گوناگوني در اين سخن نهفته است؛ اول: مهمل مياين

کنند؛ دوم: مفهوم دارند اما اين مفهوم، براي همه قابل دريافت نيست مفهومي را به مخاطب منتقل نمي

ياد   احتمال  ميان دو  از  است؛  بين خدا و رسول خدا)ص(  است؛ زيرا و رمز  منتفي  اول  شده، مورد 

معنا در آن راه ندارد. اما احتمال دوم  قرآن کريم، کتاب آسماني و سخن خداوند متعال است و کالم بي

شود و عالمه نيز به آن تصريع کرده که فهم بشر عادي به مقطعات، راهي ندارد)طباطبايي،  پذيرفته مي

۱۴۱۱ ،۱8 ،9 .) 

اهلل   آيت  تعريف  نميدر  چشم  به  قيدي  متشابه،  درباره  از مصباح  را  مقطعه«  »حروف  که»  خورد 

اين از  کند.  خارج  متشابه  مصداقمصاديق  زمره  در  صراحت  به  را  سور  فواتع  متشابه  رو  هاي 

 (. ۱9۶گنجاند)مصباح يزدي، همان، مي

 ها درباره آيات متشابه و حروف مقطعه . مقايسه ديدگاه3. 3

 
 (. ۳۵طوري ندارد«)قرآن در اسالم، فرمايد: »... حروف مقطعه فواتع سور مدلول لفظي اينجا که مي. آن۱
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مقايسه و تح مقطعه،  در راستاي  متشابه و حروف  آيات  درباره  ايشان  آراء  ليل دو ديدگاه مذکور، 

شود  مفهوم و مصاديق متشابهات و انحصار يا عدم انحصار آيات قرآن به محکم و متشابه بررسي مي

 تا بتوان به اين مطلب دست يافت که آيا حروف مقطعه از آيات متشابه هستند يا نه. 

 . آيات متشابه ۱. ۳. ۳

وي مفسر ژگي بيان  دو  رأي  درک  براي  متشابه  مصداق  و  مفهوم  درباره  ديدگاه  دو  مشترک  هاي 

مي تقسيم  متشابه  و  محکم  به  قرآن  آيات  قائلند:  مفسر  دو  مفهوم،  درباه  است:  و  ضروري  شوند 

عمران است. البته مراد گوينده از اين آيه روشن نيست ترين سند در اين انقسام، آيه هفتم سوره آلمهم 

امک دارد.و  معنوي وجود  تحريف  آن و  از  به ۱ان سوءاستفاده  با رجوع  متشابه،  آيه  مراد  فهم صحيع 

محکم، ممکن است. متشابه در قرآن به دو معناي عام و خاص به کار رفته است و متشابه به معناي  

 شود.گيرد و به معناي خاص، بخشي از آيات را شامل مي عام، تمام آيات قرآن را دربرمي

نظر مي   از  متشابه  مصداق  را  زير  موارد  ديدگاه،  دو  هر  هم، صاحبان  آيات مصداق  الف(  شمرند: 

 ها.مشتمل بر معارف بلند و حقايق فراسوي ماده؛ ب( منسوخ 

 هاي دو ديدگاه هم در مفهوم و مصداق آيات متشابه بدين شرح است: تفاوت

که در تعريف آيت اهلل مصباح به    هايي را مطرح کردهعالمه طباطبايي در تعريف آيه متشابه، مالک 

 شود؛ هرچند ممکن است وي نيز غير از نظر عالمه طباطبايي را اراده نکرده باشد. صراحت ديده نمي

ط آيه متشابه براي تمام مخاطبان قابل فهم است؛ گرچه گروهي بدون مراجعه به محکمات، معناي  ۱

 
درباره يک آيه احتمال  . شباهت ميان دو يا چند آيه مطرح نيست؛ بلکه مقصود تشابه معاني گوناگون است که ۱

اي به تنهايي نه بر  توان مقصود قطعي خداوند دانست، شبيه يکديگرند. چنين آيهيک را نميکه هيچرود. يعني در اينمي

بازمقصود خداوند داللت روشني دارد و نه مصون از سوءبرداشت و تحريف معنوي است. از اين گرداندن آن به  رو 

با و  دارد  ضرورت  محکم  خواهد   آيات  بين  از  آن  معاني  تشابه  و  شده  روشن  متشابه  آيه  از  مراد  ارجاع،  اين 

 (. ۱۷۷، ۲شناسي، رفت)محمدتقي مصباح يزدي، قرآن
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 نهند. گزينند و در مسير انحراف، گام مي حقيقي آن را برمي

ط مخاطب در تعيين معناي آيه متشابه ترديد دارد و اين شک، از ترديد در تشخيص اراده متکلم  ۲

 شود که معناي حقيقي را اراده کرده يا معناي مجازي را؟ ناشي مي 

دالن و سبب ط پيروي از محتواي آيه متشابه به تنهايي و بدون توجه به آيات محکم، ويژگي بيمار ۳

 ست.انگيزي ا فتنه

هاي متشابه نيز در نظر صاحبان اين دو ديدگاه در مواردي متفاوت است: عالمه طباطبايي  مصداق 

داند و اين مورد در  هاي فرعي را از موارد آيات متشابه ميهاي اجتماعي و حکمآيات مربوط به قانون 

 خورد.هاي ديدگاه ديگر به چشم نميمصداق 

تشابه قائل است: چون مصالع اجتماعي که احکام ديني بر  عالمه طباطبايي درباره مصداق آيات م

شود، وضع ثابتي ندارد و از طرفي، قرآن به تدريج نازل شده، آيات دربردارنده  ها تشريع مياساس آن 

ها با مراجعه به آيات محکم خوش ابهام و ناسازگاري شده، ابهام قوانين اجتماعي و احکام فرعي دست 

 (. ۶۲ط ۶۱، ۳همان،  شود)طباطبايي،برطرف مي

نمايد هرچند عالمه طباطبايي، اين  آيت اهلل مصباح نيز در بيان مصاديق متشابه مواردي را ذکر مي

»حروف مقطعه« در»فواتع    -۱شمارد. موارد مذکور عبارتند از:  برنمي  موارد را در زمره آيات متشابه 

گري که به سبب جدايي کالم از قيود و  موارد دي  -۵ها؛  مطلق   -۴ها؛  عام   -  ۳ها؛  مجمل   -۲السور«؛  

 شود)مصباح يزدي، همان(. قراين متشابه مي 

 . حروف مقطعه ۲. ۳. ۳

هاي هايي است. بخشها و تفاوتدرباره مقطعات نيز عبارات دو انديمشند مذکور، داراي شباهت 

مشترک دو ديدگاه درباره اين دسته از آيات، اين است که»حروف مقطعه« نيز مانند ساير الفاظ قرآن  

ها، تنها براي اند بلکه معناي آن ها همه مردم نبوده معنا نيستند و مخاطب آنکريم، مدلول دارند و بي



17 
 

آيت اهلل مصباح نيز در اين مطلب است   نظر عالمه طباطبايي ومعصومان)ع( قابل فهم است. اختالف

ترتيب  (. بدين۳۷،  ۱۳۷9داند)طباطبايي،  که عالمه حروف مقطعه را از مقسم محکم و متشابه بيرون مي

اما آيت اهلل مصباح مقطعات را مصداقي از   ۱آيات مذکور به نظر ايشان، نه محکم هستند و نه متشابه. 

 شمرد.متشابهات مي 

 ها بودن يا نبودن آنجمعافتراق و قابل. تعيين ميزان ۴. 3

رسد؛ زيرا آيت اهلل مصباح با  در تحليل اوليه از عبارات دو انديشمند، ديدگاه ايشان مغاير به نظر مي

داند که سومي ندارد و»حروف  شده، محکم و متشابه را دو قسمي ميتقسيم انحصاري مستند به آيه ياد 

داند و نه  دهد. اما عالمه طباطبايي، اين حروف را نه محکم مييمقطعه« را در زمره متشابهات قرار م

 متشابه)همان(.

براي رفع اين تعارض و مغايرت، فرضيه نوشتار حاضر اين است که تقسيم آيات قرآن به محکم و   

اند و نه متشابه و لذا در متشابه، بر اساس حصر اضافي است نه حقيقي و حروف مقطعه، نه محکم 

 شود. ت فرضيه مذکور، در ادامه در چهار محور، مطالبي ارائه ميراستاي اثبا

 ط رفع تعارض کالم مرحوم عالمه طباطبايي و آيت اهلل مصباح ۱ -۴ -۳

آلچنان سوره  هفتم  آيه  شد،  بيان  تقسيم  که  متشابه  و  محکم  دسته  دو  به  را  قرآن  آيات  عمران، 

*مي أُخَر  کند:  و  الکِتاب  أمُّ  هُنّ  مُحکَمات  است؛ مُتشابِهات مِنهُ  اضافي  و  نسبي  آيه،  اين  در  *، حصر 

آيه بدين هيچ  باشند و  يا محکم  فقط  قرآن  آيات  که  نيست  که چنين  دو گروه خارج معنا  اين  از  اي 

نماند که نه محکم باشد و نه متشابه. پس حصر آيات در محکم و متشابه، عقلي و حقيقي نيست. نگاه  

د که کنآيه از اين زاويه، به آيات قرآن نسبي است؛ يعني آيات قرآن را در دو دسته اصلي مطرح مي 

 
. گرچه در بخشي از تفسيرشان، آيات را بر اساس ظاهر آيه هفتم سوره آل عمران، در دو گروه محکم و متشابه منحصر و قسم ۱

ات مردود معرفي کرده است و در مرحله چهارم به تفصيل دربارة آن سخن خواهيم گفت)الميزان في تفسير  سومي را در کنار اين دو دسته آي

 (. ۳۲، ۳القرآن، 
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اي وجود ماند و آيا آيه اي از اين دو دسته خارج نمي که هيچ آيه همان محکم و متشابه است. اما اين 

توان رو ميباشد. از ايندارد که نه محکم باشد و نه متشابه، آيه ساکت است و در مقام بيان آن نمي 

اند.  سبت به محکمات، متشابه اي ديگر، ناند و دسته اي از آيات، نسبت به متشابهات، محکم گفت دسته 

مي رفع  محکمات  کمک  به  هم،  متشابه  آيات  ديدگاه  تشابه  در  ظاهري  تعارض  ترتيب،  بدين  شود. 

شود و الزمه عبارات ايشان اين است که حروف مقطعه نه محکم باشد و نه  عالمه طباطبايي، رفع مي

 ند. دامتشابه. اما آيت اهلل مصباح اين دسته از آيات را متشابه مي

 عمران و حجيت آن . استناد به ظاهر آيه هفتم آل۲. ۴. ۳

عمران، صاحبان دو ديدگاه را در تقسيم آيات به گيري از ظاهر آيه هفتم آلدر بحث حاضر، بهره

اين   محکم و متشابه ياري رسانده است. همين ظاهر، قرينه ياد شده در و مؤيدي است بر  که حصر 

عمران آيات را به دو دسته محکم و متشابه  عني ظاهر آيه هفتم سوره آل آيه، اضافي باشد نه حقيقي؛ ي 

رساند که گونه سومي در اين ميان وجود نداشته باشد که ساير آيات کند. اما اين تقسيم نميتقسيم مي 

 را دربربگيرد.

 بودن تقسيم آيات در قرآن کريم . چندزاويه۳. ۴. ۳

آن  مجموع  برمي از  چنين  گرديد  بيان  دسته  چه  دو  شامل  را  قرآن  آيات  مصباح،  اهلل  آيت  که  آيد 

اين است که  محکم و متشابه و »حروف مقطعه« را متشابه مي  اما الزمه سخن عالمه طباطبايي  داند. 

مي آيات  براي  را  مبيّن  و  مجمل  به  آيات  تقسيم  از  را  مقطعه«  نتيجه»حروف  در  و  کرد  لحاظ  توان 

اين  از  آورد.  به شمار  هيچ  مجمل  دانسته شوند؛  رو  متشابه  يا  مقطعه« محکم  ندارد»حروف  ضرورتي 

 ها را از مقسم محکم و متشابه بيرون دانسته است. که عالمه نيز به اين مطلب اشاره نموده و آن چنان

داند. عالمه طباطبايي نظر وي را  «، متشابه را همان مجمل مي األصولةکفايآخوند خراساني، صاحب»

مي نقد  مجملچنين  چنان  کند:  و  است  مبيّن  مقابل  الزم در  باشد،  متشابه  همان  مجمل،  از  مراد  چه 
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آيد منظور از مبيّن هم، همان محکم باشد؛ يعني مصاديق آيات محکم، همان آيات مبيّن باشد؛ اما  مي

شود استوار بودن و عدم اشتباه در محکم بدين  چنين نيست؛ زيرا با توجه به تعريف محکم، واضع مي 

رساند که اِحکام و  ت که ظاهر و لفظ آيه محکم، روشن و واضع است. بلکه اين معنا را مي معنا نيس

دارد. پس متشابه، همان  مدلول محکم براي مخاطب آشکار بوده، او را از تشخيص مراد متکلم بازمي 

 (. ۲۰۷تا، باشد)طباطبايي، بيمجمل نيست و مصاديق آن دو نيز يکي نمي

 ها . مبانی ديدگاه۵. 3

نظر دو انديشمند مذکور بررسي شود. بر اساس مطالب در پايان الزم است ريشه و مبناي اختالف

-آيد که منشأ اين اختالف به تعريف متشابه و مدلول آن از سوي دو مفسر برميپيشين، به دست مي

 گردد: 

 . اختالف در تعريف آيات متشابه ۱. ۵. ۳

ک بيان  متشابه  براي  تعريفي  طباطبايي  قرآني    رده عالمه  علوم  دانشمندان  و  مفسران  ميان  هم  که  است 

مي بي کريم  قرآن  خود  از  برگرفته  هم  و  است  ويژگي ( ۷عمران:  آل)باشدنظير  وي  چنين .  را  متشابه  هاي 

شود، آياتي که معنا دارند هرچند معناي اين آيه  اي از آيات قرآن اطالق مي شمرد: متشابه به دسته برمي

شود. اين  بلکه اين ترديد از معنا ناشي مي  ۱گرددنمياست و ترديد مذکور به لفظ بر نزد مخاطب مردد  

مي ايجاد  مخاطب  براي  که  معنوي  شنونده ترديد  يعني  است؛  متکلم  مراد  در  ترديد  از  ناشي  شود، 

در نمي ترديد،  و  شک  اين  و  را  مجازي  معناي  يا  است  کرده  اراده  را  حقيقي  معناي  گوينده،  داند 

که آيات محکم، ابهام متشابهات را رفع و  قايسه متشابه با محکم، قابل تشخيص است. چنانصورت م

دالن، آيات متشابه را بدون مراجعه  زدايند. البته بيمار کنند و ابهام معنوي را مي مراد متکلم را روشن مي 

 
ها را برطرف کنند؛ مانند توانند آنشناسان مي. چون بعضي از ترديدها در مفاهيم، ناشي از لفظ است و زبان ۱

 نمايند. لق با مراجعه به مخصص و مقيد رفع مي که ترديد حاصل از عموم و اطالق را در عام و مطآن 
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د مقصود خداوند  که احراز کننآنگيرند؛ بيبه محکم تفسير کرده، همان معناي حقيقي را در نظر مي

قلب  شيوه  اين  که  است  بوده  چنين  فتنهمتعال  موجب  بيمار  عقيدههاي  ترويج  و  باطل انگيزي  هاي 

 شود. مي

بيان مي که  است  مشهور  تعريف  همان  اهلل مصباح،  آيت  از ديدگاه  متشابه  تعريف  متشابه  اما  کند: 

کان سوءاستفاده و تحريف معنوي چند معناي احتمالي دارد و مراد گوينده از آن روشن نيست، لذا ام

همان،   يزدي،  دارد)مصباح  خارج ۱۷۷وجود  متشابه  مفهوم  از  مجمل  مشهور  تعريف  اساس  بر   .)

 شود. نمي

آن   متشابه، مصاديق  تعريف  به  با توجه  بيان کرده عالمه طباطبايي  متشابهات  را  از  را  اند و مجمل 

دانند. وي، راه رفع اجمال را مراجعه به قوانين  مي اند؛ چون مجمل را با مفهوم متشابه سازگار ننشمرده 

شود. به عبارت  هاي لفظي معرفي نموده است، اما تشابه در متشابه، با قرينه لفظي برطرف نميو قرينه

و  است  مردد  متعدد  معناهاي  بين  لفظش  که  دارد  ابهام  و  اجمال  جهت  آن  از  مجمل  مفهوم  ديگر، 

بايد براي تشخيص مراد اصلي از آن جهت شبهه   شنونده  اما متشابه  ناک است که به قرينه رو آورد. 

آگاهي نسبت  که معناي لفظ مبهم باشد. پس ترديد در متشابه، از نا مقصود گوينده معلوم نيست؛ نه اين 

گيرد نه  شود؛ اما اجمال در آيه مجمل، از معلوم نبودن معناي لفظ سرچشمه ميبه مراد متکلم ناشي مي

 شوند. ترتيب، آيات مجمل در نظر عالمه طباطبايي، مصداق متشابه شمرده نمياين مراد متکلم. به

هاي متشابه نيز، از مجمل ياد کرده است؛ يعني ايشان متشابه را  همچنين آيت اهلل مصباح در مصداق 

ها گيرد. هنگام شمردن متشابهات هم، مجملاست که آيات مجمل را دربرمي  اي تعريف کرده به گونه 

 اند.از مصاديق متشابه دانسته را 

گرفته پيش  را  قرآن  به  قرآن  تفسير  نيز  مصباح  اهلل  آيت  عالمه  گرچه  نظر  عمق  و  دقت  اما  است؛ 

 هاي ايشان بر هيچ اهل فني پوشيده نيست.گونه استناد طباطبايي و گستردگي اين
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تشابه و عدم تشابه   آيد که آيات قرآن کريم به اعتبارشده چنين به دست مياز مجموع مطالب ياد 

شود. اما اين، تنها تقسيم ممکن نيست؛ يعني در مقصود گوينده، به دو دسته محکم و متشابه تقسيم مي 

زاويه  از  قرآن  آيات  بلکه  ندارد.  متشابه وجود  و  محکم  از  غير  ديگري  تقسيمات  که  پنداشت  نبايد 

دسته است: مجمل و مبين، و اين  ديگر؛ يعني به لحاظ واضع بودن معناي لفظ براي مخاطبان بر دو  

ندادن معناي آيه به سبب اجمال آن است، نه از جهت ترديد در معناي آيه به  اعتبار به دنبال تشخيص 

که منظور گوينده قابل تشخيص نيست. پس در نظر عالمه طباطبايي، مجمل با متشابه سازگار علت اين 

 کند.نيست و تعريف متشابه بر آن صدق نمي 

 . اختالف در مدلول حروف مقطعه ۲. ۵. ۳

لفظي  چنان مدلول  اصال  در»فواتع سور«،  مقطعه«  است که»حروف  باور  اين  بر  بيان شد عالمه  که 

بيرونندارند و بدين از مقسم محکم و متشابه  بيان شد منظور  ۳۷،  ۱۳۷9اند)طباطبايي،  سبب  نيز  ( و 

آيند. بلکه مراد  معنا و مهمل به حساب مياين نيست که اين دسته از آيات، معنايي ندارند و لفظ بي

و   خدا  بين  رمزي  و  نيست  فهم  قابل  مخاطبان  عموم  براي  آيات،  اين  مفهوم  و  معنا  که  است  اين 

 باشد. رسولش مي 

اي که براي همه مخاطبان قابل  آورد اين سخن، آن است که آيه متشابه، مدلول لفظي دارد به گونه ره

که بيان شد قابل رفع ترديد و احتمال خطا وجود دارد؛ اما چنان  فهم است)گرچه در تشخيص مدلول

ها را ندارند و رمز بين خدا  است(؛ »حروف مقطعه« چنين مدلولي ندارند؛ يعني همه، توانايي درک آن 

توان آن را از متشابهات دانست؛ چون آيات متشابه، قابل فهم و حضرت رسول)ص( است. پس نمي

به  براي همگان است؛ همان با توجه  بيان شد سخن عالمه طباطبايي درباره»حروف مقطعه«،  طور که 

رساند که آيات قرآن تنها يک نوع تقسيم ندارند؛ يعني چنين نيست که فقط بتوان  حصر اضافي، مي

تقسيمآن  است  ممکن  بلکه  گنجاند.  متشابه  و  محکم  دوگونه  در  را  اعتبارهاي ها  به  مختلفي  هاي 
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ترتيب حروف مقطعه بر اساس اين فراز سخن عالمه نه  ن قابل طرح باشد. بدينگوناگون در آيات قرآ 

 محکم هستند و نه متشابه. 

 گيرينتيجه

ط »حروف مقطعه« در ديدگاه عالمه طباطبايي، مجمل و در نظر آيت اهلل مصباح، متشابه شمرده  ۱

 شوند. مي

متشابه ۲ و  دوگونه و شامل محکم  را  قرآن  آيات  اهلل مصباح  آيت  اما چنين   ط  است،  کرده  معرفي 

هاي آيد، بلکه گويا عالمه طباطبايي، آيات را از زاويه انحصاري از کالم عالمه طباطبايي به دست نمي

 داند که محکم و متشابه و نيز مجمل و مبيّن، دو مورد از آن است.گوناگون قابل تقسيم مي

نو داده،  قرار  مالک  را  يادشده  آيه  ظاهر  طباطبايي،  اين عالمه  در  متشابه  و  محکم  براي  سومي  ع 

 پذيرد.بندي آيات نمي دسته 
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نيازي از حقايق قرآن و بیجامعيت تفصيلیِ ههاي قرآنيون دربارديدگاهنقدي بر 

 سنّت

 ۱زينب طيبي 

 چکيده 

هر عصر از  بر موضوعات    آيات   و انطباق   ست که در فهم اکريم  جامعيت، رمز جاودانگي و جهاني بودن قرآن  

  تصريع شدهاصل جامعيت  در بسياري از آيات وحي به    کهدارد. با وجود آن  عميقي  ثيرأت جمله دوره معاصر،  

از جمله»فرقه قرآنيون«  سنّت  هاي تفسيري معاصر اهلآيات مذکور مورد استناد نادرست برخي جريان  است،

شرح و    قرآن در بردارندهبرخورد گزينشي با آيات وحي، قائل است که    ضمن  فرقه مذکور،؛  است  گرفته  قرار 

همه د  تفصيل  استنيازهاي  نيست.    يني  واجب  سنّت  از  اطاعت  خويش   قرآنيونو  ادعاي  اثبات  داليل    در 

انحصاري    تعلق ارادهمواردي چون انحصار وحي الهي در قرآن،  اند،  ذکر نموده  متعددي را الهي بر حفاظت 

هاي ديني به  قرآن، انحصار قداست الفاظ و معاني در قرآن، انحصار تشريع در قرآن، نفي وجود ابهام در آموزه

نبودن سنّت پيامبر با    اين داليل است.  )ص( از جمله دليل روا بودن تدبّر در قرآن و قابل احراز  اين جستار 

آيات   اي، به اين نکته رهنمون شده است که ي از منابع مکتوب کتابخانه گيرتحليلي و نيز بهره -روش توصيفي

به مدعاي    ،رد استناد قرآنيونمو به همايشان يعني  نسبت  احکام و معارف دين در پرتو قرآن و   هامکان نيل 

-آنها فهميده ميبا استناد به کرد که   اشارهآياتي  بهتوان  مي ،در مقابل. دنندار ينيازي از سنّت، داللت روشن بي

پيامبر)  شود که به  با رجوع  است،  انسان خواسته  براي  دين  قالب  در  آنچه خداوند  از  به دست  صبخشي   )

 پذير نيست. مسائل ديني، بدون سنّت امکان  تبيين لذا آيد و مي

 

 بودن، قرآنيون. جامعيت تفصيلی، جاودانگی، جهانی واژگان کليدي: قرآن، سنّت، 

 
   ztayyebi62@gmail.comاستاديار دانشگاه فرهنگيان، تهران، ايران؛ 
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 مقدمه

 يامبرپ  ،( ۴۳۵-۴۳۵  ،۱۴۰۴  صفارقمي،  ؛۳۵ط  ۳۴،  ۱  ،۱۴۰۴  صدوق،)ينثقل  يفشر  يث استناد حدبه  

دو    ينزدن به ا نموده و بر چنگ  يادگرانسنگ خود    يراثاکرم)ص( از قرآن و عترت، به عنوان دو م

تأک  يقبه طر  يرهنمون  يبرا  يراث،م اکرده  يدسعادت  اند  يناند. بر  مسلمان با درک   يشمنداناساس، 

مهمتر   يگاهجا عنوان  به  قرآن  کنار  در  د  سرچشمه   ينسنّت  کارآمدتر  ينشناخت  و    ينو  فهم  ابزار 

 يق، و تنس  يبندطبقه  يع،و تنق  يعدر تجم  يکوشش  يچاز ه   يقرون متماد  ي ط  يني،د  يهاآموزه  يافت در

ترو  يرتفس در  يج و  اهيدنورز  يغ سنّت،  تمه  يشاناند؛  تأس   يدضمن  و  فراوان   ي ها دانش  يسمقدمات 

قاعده  ي،پژوه سنّت   هين گوناگون در زم درا  يت روا  کارساز را در حوزه  صدها اصل و   يث حد  يت و 

ابراز معنا  که  بود  مجرا  همين  از  واند  کرده  يجادا  به امّت    يبرا  يسنّت نبو   يامکان احراز صدور و 

 . آمد وجود

ا وجود  تارتالش  ينبا  حد  يخها،  و  حکايث قرآن  برهه  يت ،  در  که  دارد  آن  زمان،    يااز  از 

 يي اعتنا يعترت و سنّت مورد ب  يافته،غلبه    ياسالم  جامعه  يفکر  ي»َحسبُنا کتاب اهلل« در فضايکردرو

نگاه  گرفت.  آ  ي قرار  نافرمانيانب  ياتبه  پ  يکننده  از  )نوريامبرصحابه  توبه۵۳-۴۷  ،)ص(  و  ۲۵  ،؛   )

سنّت    عمر با نقل و اشاعه  يداز جمله برخورد شد  ،يث برخورد خلفا با نگارش و نشر حد  يچگونگ

  ( ۷،  ۱  ،۱۳۷۴،  يو ابوذر)ذهب   يفهچون عبداهلل بن حذ  يافراد  ير)ص( و سرزنش، حبس و تعزيامبرپ

منکرِ تمام   يگروه   هيدعق  « دربارهاألم در کتاب»  يشافع   گزارش  ين. همچنيدنما يم  ييد مدعا را تأ  ينا

إبن(،  ۲8  ،۷  ،۱۴۰۳  ي،)شافعياتروا الحد   يل»تأودر  يبهقتگزارش    يبرخ  يآرا  درباره  «يث مختلف 

سنّت ابراز شده    ييناتانگاشتن تب  يدهبر خود قرآن و ناد  يهکه به طور عمده با تک  أيمتکلمان اهل ر

شاطب۵9  ،تا يب  يبه،قتاست)إبن عبارات  و  کفا  يگروه   درباره  »الموافقات«در  ي(  به   يت قائل 

 يافت قرآن در در  يت و نگرش کفا  يدهپد  که  ست امر ا  يناز ا  حاکي(،  ۶8۰-۶۷9  ،۱۴۰۳  ي،قرآن)شاطب
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 اسالم وجود داشته است.  يخدر ادوار مختلف تار يني،د يهاآموزه

-سامان  يانيجر  ياسالم  يهاينسرزم  يدر برخ  ي،هجر  يزدهمدر قرن س  ياني،م  ي هاپس از دوره 

 ، ۱۴۰۲  يم،آن اختالف نظر دارند)حک يدايشها و محل پينهزم  شکل گرفت که پژوهشگران درباره يافته

هند مطرح شد و]سِر[   هقاربار در شبهيننخست  يه نظر  ين رسد اي(. به نظر م۱۱۲  ،۲۰۰۵  ،بخشي؛ اله۷۶

 ، ۲۰۰9 ،شاعر  ؛۵۱۲ ،۲۰۰۶اهلل، را مطرح کرد)حب  يهنظر ينبود که ا يکس يناول ي،احمدخان هند يّدس

مهر۱8-۲۲ اسعد۱۶،  ۲  ،۱۳8۶  يزي،؛  همکاران،    ي؛  انتشار  ۳۷۳،  ۱  ،۱۳89و  با  همزمان   .)

-با انتشار مقاله  ي دقصِ  يقمحمد توف  م،۱99۶در سال    يلَوَِجکراَ« از  الفرقان  ياتبآ  يرالقرآنتفسکتاب»

-يدگاه بار به طرح د يننخست   ي(، برا۲۵۶،  ۱۲8۵ي،  »المنار« )صدق« در مجله اإلسالم هو القرآن وحده »

نظر   ييها با  شبهاهل  ياتمشابه  در  صدق  قارهالقرآن  آنکه  وجود  با  پرداخت.  نظر  يهند  عدم    هياز 

اما (،  ۱۴۰،  ۱۰  ،۱۳۱۵  يدرضا،)رشتوبه کرد  يني د  يهاآموزه  يافت قرآن در در  يت سنّت و کفا  يت حج

قرآن د  يبسندگشعار  اند  ين در  م  ياعتباريب  هيشو  در  را  عرب    يشمندانانداز    يفيط  يان سنّت 

برخ ۲۶،  ۱  ،۱۴۰۱  ي،گستراند)اعظم اسماعيثيحد  يدنظرطلبانتجد  ي(.  جمله  از    ي، )کرديکرد  يل، 

سع۳9  ،۲۰۰8 محمد  و  جد۳۶ّ  ،۲۰۰۲  ي،)عشماويعشماو  يد(  نقد  به  م  ي(،  و   يثي حد  يراثسنّت 

-۱۳  ،۲۰۰۵منصور،    يمنصور)صبح  يچون احمد صبح  يمانده از گذشتگان پرداختند و شماري بجا

أبوز۵۵۲  ،۲۰۰۰(، محمد شحرور)شحرور،  Khalifa،  1982،  4،  58)يفه(، رشاد خل۳۳ و محمد    يد ( 

 يلي تفص  يت سنّت و جامع  يت حج  يه نفي(، نظر۲۵۵-۲۵۴و    ۵۳۶-۵۳۵،  ۲  ،۱۴۳۵)أبوعلبه،  يدمنهور

سنّت، محدود    ي و انکار کل  يندر شناخت د  يبسندگقرآن را مطرح کردند. البته سخن از قرآن  يقحقا

مطرح    يزن  ياز بالد اسالم  يگرد  يدر برخ  يستمنشد و در اواخر قرن ب  يعرب  يهاينقاره و سرزمبه شبه

  487-9)يوکسل  يب اد  ي،اسالم  يهاينسرزم يگردر د  يانجر  ينا  يشد. در حال حاضر از مروّجان اصل

،2007 ،Yukselدو قاسم احم يه( از ترک(1997،  23-49  ،Ahmadاز مالز )است. ي 
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بودن آن است که در فهم قرآن و انطباق آن بر    يو جهان  يقرآن، رمز جاودانگ  يت جامع  يد بدون ترد

جد تصر  يقيعم  يرتاث  يدموضوعات  وجود  با  ا  ياتآ  يعدارد.  بر  آ  ينقرآن  مورد    ياتاصل،  مذکور، 

 ي هايت فعال  يزمسلمانان و ن  يانشبهات در م  يگسترش برخ  قرار گرفته است.  يوناستناد نادرست قرآن

و   يمبان  يتالش براي شناخت و نقد علم  ي،مجاز  يفضا  يژهو بو  ياسالم  يدر کشورها  يانجر  ينا

 نموده است. يرا بايسته و ضرور يانجر ينا يها يدگاهد

  يون، قرآن  يهايدگاه درباره د  يمستقل اندک  يهاآن است که پژوهش  يانگرموجود برجوع به منابع  

 يدراسات فچون کتاب»  ييها درآمده است، نگاشته  يرصورت گرفته است و آنچه تاکنون به رشته تحر

القرآن  السنه   يونالفرق  حول  شبهاتهم  حسو  خادم  اثر  سلف ياله  ين«،  نظرگاه  از  که  است  به    يبخش 

به مثابه متن مقدس«    يث مانند»حد   ييهانوشته  ياپرداخته است و    يونقرآن  يهايدگاهو د  يشينهپ  يلتحل

(Hadith as scripture, Discussions on the Authority of prophetic Traditions in Islam،)    اثر

شاخص   يهاو چهره  يشهاند   ينا  يخيتار  يداتمؤ   يونکه از نظر قرآن،  ( Aisha  Y.Musa)يموس  يشهعا

  ي شناس يانموضوع با عنوان»جر  ينا  يرامونپ  يکرده است. در تنها پژوهش مستقل فارس  يآن را بررس

 جامع  و  فني  تفکيک  و  تحليل  نيز  «يونقرآن  ي هاديدگاه  و  تحوالت  پيشينه،  در  پژوهشي:  يبسندگقرآن

تفسقرآن  يها ديدگاه  از  قرآنيون  نظريات  و  مباني در  منتقدان   يثيحد  يدنظرطلبانتجد  ،يربسندگان    و 

 ي ا جستار کوشش شده است با روش کتابخانه  ينرو در ا ينصورت نگرفته است. از ا  يث حد  يجدّ

بهره  يگردآور  در و  تحق  يريگاطالعات  روش  و  مکتوب  منابع  پردازش    يفيتوصـيليتحل  يقاز  در 

از سنّت،    يازينيقرآن و ب   يق حقايليِتفص  يت جامع  هدربار  يانجر  ينصاحبان ا  يهايدگاهاطالعات، د

 روشن شود. 

ا      که  يندر  است  آن  مسأله  فرض  گز  يونقرآن  پژوهش،  برخورد  آ  ينشيبا  ن  ي وح   ياتبا  با    يزو 

بر حفاظت   ياله  هتعلق اراددر قرآن،    ياله  يانحصار وح   يو بر مبنا  ياتآ   ياقنامناسب با س  يرهايتفس
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وجود ابهام    يدر قرآن و نف  يعدر قرآن، انحصار تشر  يقرآن، انحصار قداست الفاظ و معان  يانحصار

 يل قرآن دربردارنده شرح و تفصاند که  معتقد شدهروا بودن تدبّر در قرآن،    يه در سا   ينيد  يهادر آموزه

مورد استناد   ياتآ   که  است   ي در حال  ينا  .يست و اطاعت از سنّت واجب ن  است   ينيد  يازهايهمه ن

مدعا  يونقرآن به  روشن  ياد  ينسبت  داللت  م  يشده،  مقابل  در  و  آيندارند  از  که    ياد  ياتيتوان  کرد 

ا بر  دارند  د  يبخش  ينکهداللت  قالب  در  آنچه خداوند  به   يبرا  يناز  با رجوع  است،  انسان خواسته 

 . ست ين ريپذمسائل ديني بدون کمک گرفتن از سنّت امکان هتبيين همو  يدآي)ص( به دست ميامبرپ

 از سنّت  يازينیقرآن و ب يق حقا يلیِو تفص یاستقالل يتجامع هينظر ليتحل .1

است و اساساً    ينيد  يازهايهمه ن  تفصيل  و  شرح  همعتقد است که قرآن در بردارند  يونقرآن  يانجر

قرآن است   يت جامع  ، مسئلهيدگاهد  ينا   پشتوانه  (.۱۰8-۱۰۷  ،۲۰۰۵بخش،  ي)الهيست ن  يازيبه سنّت ن

دو مدعا مطرح    ينهزم  ينرسد در ايشود. به نظر م  يبررس  يدبا  يونمورد استناد قرآن  ياتکه در پرتو آ

در پرتو قرآن که   يناحکام و معارف د  به همه  يلامکان ن  يگريقرآن و د يت شده است: نخست جامع

به  ياريبس القرآن  اهل  مدافعان سرسخت   ي، علاند. چراغکرده  يعآن تصر  از  احمدخان    يدس]سِر[  از 

 : يدگويو منکران سنّت م يهند

را به    يروانشسازگار، پ  يشرفتها کامل است و با تمدن و پجنبه  يقرآن، از تمام

ما را بدانجا رهنمون    يم،کن  يررساند. اگر آن را درست تفسيمرحله تمدن م  ينباالتر

 يم، قرار ده   يث و در حصر احاد  يمساز  يدمفسران مق  يآرا  يانشود. اگر آن را در ميم

سقوط و    يبه سو   ي،تمدن و ترق  يحرکت به سو  يشود. به جاياوضاع دگرگون م

ها  آن  يبلکه تمام  يستند،ن  يع جز مقدار اندک، صح   يات،از روا  يرارود، زيهالکت م

  يهمان راه   يناست. ا  يو اجماع  ياسيق  يللمان و سازگار با دالو اوهام عا  ياتحدس

شر  و  فقه  که  پ  يمايدپي م  يعت است  از  ترق  يشرفت و  -۱۰9  همان،دارد) يبازم  يو 
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۱۱۰ .) 

 اتباع   في  الدين   ضروريات  انحصرت  قد»:  يدگويم  يانجر  ين پردازان ايهنظر   يگرحافظ أسلم از د

فراتر مفصّ  قرآن  از  پيروي  در  منحصر   دين  ضروريات  تتعداه؛  ال  و  المفصل  القرآن آن  از  و  است  ل 

 (. ۲۱۰ همان،رود« )ينم

خطوط    يم ترس  يآورده است که قرآن جامع است و برا  «و القرآن  يث الحد   »قرناس در کتابابن

آن بداند، بر  يرغ يازمندن ياسالم يعقرآن را در تشر  يرو اگر کس اين از. يست به سنّت ن يازين يند يکل

 (. ۱۵-۱۴ ،۲۰۰8قرناس، کفر و ضاللت است)ابن يقطر

نکته بود که    ين« درصدد اثبات ا صالة القرآن  يبرهان الفرقان علکه در کتاب»  يلَوَِجکراَ عبداهلل  

هر آنچه را    يد: »کتاب مجيدگويباره م  ينگانه از قرآن قابل استنباط است، در اپنج  ينمازها  ياتجزئ

 يگر کرده است، پس د  يادآورياست، به طور مفصل و مشروح از هر جهت    يازها نبه آن  ينکه در د

بر    يگر د  ي(. او در جا۲۱۰  همان،)  به سنّت است؟«   ياجي]سنّت[ و چه احتيدهپوش  يبه وح   يازيچه ن

 ير به شرح و تفس  يازي: »کتاب خداوند کامل و مفصل است و نيدگويفشارد و ميم  يپا  يافت در  ينا

 (.۲۱۰ همان،) طبق قرآن ندارد« يآموزش عمل يا و  يو يع)ص(و توضيامبرپ

در قرآن   ينکمال د  ينکهدر ا  ياتبا وجود اختالف در جزئ  يبا عبداهلل جکرالو  يزغالم احمد پرو

تشر مصادر  از  سنّت  و  جکرالويست ن  يعاست  عبداهلل  چنانچه  داشت،  توافق  در   ي،  را  قرآن  کمال 

سلوک   يبرا يمعتقد بود که قرآن اصول اساس يزپرو يدانست، وليم يند  ياتشمول آن نسبت به جزئ

ها را به خودشان واگذار کرده آن  روزمره  يمربوط به زندگ   ياتکرده و جزئ  يانها را بانسان  ياخالق

تعBrown  ،1996،  49-48است) و  عهده  ياتجزئ  ينا  يين(  قرآ  بر  اسالم  يا  ينحکومت    ي نظام 

 (. ۵۲ ،۲۰۰۵بخش، ياست)اله

  يات آ  ينشيبا برخورد گز   «ي االسالم  يع مصدرا للتشر  يالقرآن و کفدر»   يز منصور ن  ياحمد صبح



32 
 

ارائه س  يرهايتفس  و  با  کتابياتآ   ياقنامناسب  قرآن  که  است  شده  معتقد  ب  ي،  در  جامع  و   يان کامل 

باز    يرخدااعالم کرده و مردم را از مراجعه به غ  يمؤمنان، خود را کاف  يت است و در امر هدا   يقحقا

که قرآن    يابيميدرم   يم: اگر در قرآن تدبّر کنيدگوي(. او م۱۵-۱۴  ،۲۰۰۵منصور،    يداشته است)صبح

  متعال   خداوند  و  است   روشن  بذاته  کتاب  اين.  يندبدان تمسک جو  يداست که مسلمانان با  يتنها کتاب

است:    هدربار فرموده  الَّذ*آن  البَ   يَکتُمونَ  ين إنَّ  مِنَ  أنزلنا  الهُد  يّناتِما  بَ  يوَ  ما  بعدِ  فِ  يّنَّاهُمِن    ي لِلنَّاسِ 

 ي وح   ياتکتاب، آ  ين معتقد است در ا  ي(. و۱۵9  ، )بقره  *الَّعِنُونلا   يَلعَنُهمُاهللُ و    يَلعَنُهُمالکتابِ أولئکَ  

ا شده  توصيف  «يناتبه»ب و  تب  يانگرب  يناست  در  قرآن  که  است  چ   يينآن  به  قرائت،   يزيخود  جز 

 توسط  خدا  کتاب  تبيين  و  گرفته  قرار  «يان رو»کتمان« در برابر»تب ين ندارد، از ا  يازتالوت، تفکر و تدبّر ن

 ياتي قائل است: آ  ينهمچن  ي (. و۲۴-۲۳  همان،)است   آن  قرائت  و  تالوت  و  کتمان  عدم  معناي  به  بشر

اعتقاد دارند    ياز آن است که شمارش شود، اما برخ   يشکند، ب مي  توصيف  «ين که قرآن را به»کتاب مب

است که   يدر حال  ينکنند، ا   يردارد تا آن را تفس  يازن  يو مبهم است و به کسان  يچيدهکه کتاب خدا پ

بِمَثَلٍ إال جِئناکَ    يَأتونَکَ و ال  : *قرآن در خود قرآن است و خداوند متعال فرموده است   يرتفس  ينبهتر

بشر در قرآن آمده است   يازمورد ن يلمنصور تفاص ياز نظر صبح ،( ۳۳ ،)فرقان *يرابِالحَقّ و أحسنَ تَفس

برخ در  اگر  اجتماع  ي و  برا  ينص  ي،امور  ندارد،  قرآن وجود  و    يشرفت پ  ياز  تحقق عدل  و  اجتماع 

جلوگ  يبرابر تشر  يريو  در  شورا  و  اجتهاد  ظلم،  ا  يعاز  با  مرتبط  جا  يناحکامِ  ز  يزامور،    يرا است؛ 

و    ۲۴  همان،مردم بوده است )  يانو داد در م  عدل  هاقام   ي،و نزول کتاب آسمان  يامبرانهدف ارسال پ

88   .) 

 قرآن   يقحقا يلیِتفص يتدر جامع يونقرآن ی نقل يلدال .1.1

از سنّت   يازينيقرآن و ب  يق حقايليِتفص  يت مورد استناد باورمندان به جامع  ياتآ  ي،به طور کل
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 است: يمبه چند دسته قابل تقس ينيد يهاآموزه يافت در در

  ، اسراء   ؛۳8و    ۵9  ،)انعام   کند:يم  يمعرف  يزکه کتاب خدا را در بردارنده هر چ   ياتيآدسته اول:  

 . (۱۷۶ ،۱۴۲9 يني،؛ شرب۵۱8 ، ۲۰۰8قرناس، نمونه ر.ک: ابن ي)برا ( ۴۱

به سنّت ندارد،    يازيکه اگر قرآن نينا  باره « دري االسالم  يعمصدرا للتشر  يالقرآن و کف»يسندهنو

قرآن آمده است، قائل است   يمانند اوقات نمازها و تعداد رکعات نماز، در کجا  ياحکام  يياتپس جز

باور است که    ينبر ا  ياحکام است، و  يعقرآن در تشر  يانپرسش در گرو فهم روش ب  ينپاسخ به ا

گفتار خود که در   يناند، خداوند متعال را در ااحکام درک نکرده   يعکه روش قرآن را در تشر  يکسان

ب در  م  يفروگذار  يزيچ   يانقرآن  کذب  به  متهم  است،  همچنندينماينکرده  او  که    ين.  است  معتقد 

ا از  متعال  است:    ينخداوند  فرموده  و  داده  الَّذ* افراد خبر  فِ  ينَوَ  لَهم    ينَمُعَاجِز   ياتِناآ  يسَعَوا  أولئکَ 

است    يضرور  يز هر چ   هقرآن در بردارند  يسنده،نو   ينا  ي(. بر اساس ادعا۵  أ،)سب   *يمٌعَذابٌ مِن رِجٍز أل

روست که ما   ، از آنيمندار  يآن مشکل  يادا  يفيت تعداد رکعات نماز و ک  ير عبادات نظ  يو اگر در برخ

از کودک آن  بوده  يبا  ممارست ورز  يم اآشنا  آن  بر  در    يرضروريامور غ  يادکرد   يقت در حق  ،يمايدهو 

 ي وجود ندارد)صبح  ييگويهودهب  يبرا  ييکتاب جا  ينقرآن سبب ورود هزل در کتاب خداست و در ا

 (. ۲8-۲۵، ۲۰۰۵منصور، 

دوم: وصف»تب  ياتيآ  دسته  با  را  قرآن  تفص  يانکه  )نحل يدستامي  «يلو   ؛ ۱۱۱  يوسف،  ؛89  ،: 

 (.  ۳  ،؛ فصلت ۱ ،؛ هود۱۱۴ ،انعام

داند که مي  چيزي  توضيع  را  «يان »تب  ي،وح   ياتآ  يينمحو نقش سنّت در تب  يمنصور برا  يصبح

به ذات خود واضع است، به چ   يزياست و معتقد است چ   يعو توض  يان ب  يازمندن که آن را   يزيکه 

باشد و    يعتوض  يازمنداست که ن  ييقرآن در جا  يعو توض  يان ب»قائل است:   يندارد. و  يازدهد ن   يعتوض
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شده و از جانب    يلقرآن تفص  ياتآنکه آ  يژهو شرح الزم ندارد، بو  يلتفص  يست،ن  يانب  يازمندآنچه ن

 : يدگوي م يزنحل ن هسور ۴۴ يهآ ه(. او دربار۲۶ همان،)و آگاه محکم شده است  يمخداوند حک

را    يهجزء آ  ينآن است که ا   يلشاند و دليدهسخن خداوند را بد فهم  ينا ياما بعض

دانند و يبه همراه قرآن م  يگرد يبر وجود منبع  يلکنند و آن را دلياز ماقبل آن جدا م

مردم نازل    يرا که برا  يآن قرآن  يله)ص( نازل شده تا به وسيامبربر پ  يذکر  يندگويم

برا  يينشده تب ما  آ  ينا  يعصح  يفهم معنا  يکند.  از    ي قرآن   ياقدر س  يدبا  يهقسمت 

کن پيتدبّر  مورد  در  خداوند    إلّا   قَبلِکَ  مِن  أرسلنا  ما  وَ*:  يدفرمايم  يشينپ  يامبرانم. 

  يعني ،  *...الزُّبر   و  بِالبَيناتِ  تعلمونَ  ال  کُنتُم  إن  الذِّکِر  أهل  فَسئَلُوا   إليهم   نُوحي  رِجاالً

  ط زبر  و  بينات  آنان  با  و  فرستاده  کتاب  أهل  سوي  به  را  پيشين   پيامبران  متعال  خداوند

پ  طهاکتاب  يعني به  خطاب  سپس  است،  کرده  ميامبرنازل   أنزلنا   وَ»:  يدفرماي)ص( 

إل  يِّنَ»لِتُبَرا   قرآن  ،يعني  «الذِّکر  إليکَ نُزِلَ  ما  برا   ينکها  يبرا  يعني  ،«يهِم لِلنّاسِ    ي آنچه 

 همان، )تفکر کنند  يدشا  ي،ده   يعتوض  يشانو زبر نازل شده را برا  يناتاهل کتاب از ب

۲9  .) 

 : يدافزاياو م

متعال  خداوند  کالم  در  إلَ   يّنَلِتُب*کلمه»النّاس«  نُزِلَ  ما    بشر   عموم  بر  *يهملِلنّاسِ 

  يانشان کند که در ميم  يداللت بر اهل کتاب  يات،آ  ياق، بلکه با توجه به سندارد   داللت 

تحر  يآسمان  يهاکتاب کرده،  اختالف  آن  در  شد،  نازل  ا  يفشگذشته    ين کردند. 

براکاربرد کلمه  به فراوان  ياقخاص که س  يگروه   ي»الناس«  در   يبر آن داللت کند، 

  إنَّ   النَّاسُ  لَهم   قالَ  الَّذينَ*:  يدفرمايقرآن آمده است. به عنوان نمونه خداوند متعال م
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*  الوَکيلَ   نِعمَ  و  اهللُ   حَسبنَا  قالوا  و  إيماناً  فَزادهم  فَاخشَوهُم  لَکم  جَمَعوا   قَد  النَّاس 

سَبعِ    يأفتِنا فِ  يقُالصِّد  يّهاأ  يُوسُفُ*يه سخن خداوند متعال در آ  يا( و  ۱۷۳  ،عمران  )آل

إل  يِلَعَل  يَابِساتٍسَبعٌ عِجافٌ و سبعِ سُنباُلتٍ خُضٍر وَ أخََر    يَأکُلُهنَّبَقراتٍ سِمانٍ     ي أرجعُ 

لَعَلَّهم   کلم۴۶  يوسف،)  َ  *يَعلَمونالنّاسِ  که  آن  ه(  در  بشر  ناس  عموم  بر  داللت  ها 

معنا ينم به  و  خاص  يکند  س  يگروه  که  گفته   هدربار  ياتآ   ياقاست  سخن  آن 

 (.۳۰-۲9 همان،)است 

 يشين پ  يحق در کتب آسمان   يينقرآن در برابر أهل کتاب تب  يفهمنصور، وظ  يصبح  ير بنابر تفس

 (.  ۳۱-۳۰  همان،حق صورت گرفته است) يو اخفا ييرتغ يف،است که در آن ها تحر 

  ، ؛ نحل ۱۵  ،کند: )مائدهمي  توصيف  «يان»بو  «ين»نور« ،»مبيژگيکه قرآن را با و  ياتيآ  دسته سوم:

 (.99 ،؛ بقره۶9 يس،؛ ۱۰۳

برا   ياتيآ  دسته چهارم. را  کاف  يکه کتاب خدا  عَل  يَکفِهِمأوَلَم  *داند:  يم  يمؤمنان  أنزلنا    يکَ أنَّا 

 (.۵۱ ،)عنکبوت *يُومِنُونَلِقَومٍ  يذلکَ لَرحمةً و ذِکَر يإنَّ فِ يهمعَلَ   يُتليالکِتابَ 

در»ابن القرآن«  يث الحدقرناس  گز  و  برخورد  تأک  ينشيبا  آ  يدو  آنچه    يت کفا   ياتبر  در  قرآن 

 : يدگو يم يازمندند،مؤمنان بدان ن

  يشتر مؤمنان، ب   ي قرآن برا  يت هم آمده است، با وجود کفا  يم چنان که در قرآن کر

ا بر  تنها  ينمردم  به  قرآن  که  عَل* :  يست ن  يکاف  ييباورند  جَعلنا  أن    ي وَ  أکِنَّةُ  قُلُوبِهم 

لَوا عَل  ي أذانِهم وَ قراً وَ إذا ذَکَرتَ رَبّک فِ  ي وَ فِ  يَفقَهُوهُ  * أدبارِهم نُفُوراً   يالقرآنِ وَحدَة وَ 

از قرآن    يرغ  ينصوص  يافتن(. با وجود تمام و کمال بودن قرآن، مردم بر  ۴۶  ،)اسراء

تا به مانند جزيم  يپا پ  يناز د  ييفشرند  از آن  ا   يدر حال  يند،نما  يرويخدا   ين که 
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هذا   يوَ لَقد صَرَّفنا لِلنَّاسِ فِ*است که خداوند نازل کرده است:   يزيبه چ  يدنکفر ورز

 (. ۵۱8 ،۲۰۰8، قرناس)ابن ( 89 ،)اسراء  *أکثَُر النَّاسِ إال کُفُوراً  يالقُرآنِ مِن کلِ مَثَلٍ فَأبَ

وَ    ينِعمَت يکُموَ أتمَمتُ عَل  ينَکُمأکملتُ لَکم دِ يَومَال*اشاره دارد:  ينکه به کمال د ياتيآ دسته پنجم.

 (.۳ ،)مائده *...يناًلکُم اإلسالمَ دِ يتُ رَض

م  يصبح چ   يدگويمنصور  به  و  است  تام  و  کامل  ن  يگريد  يزقرآن  خود  همراه  ندارد.    يازبه 

السَّمال  عَدالً  و   صِدقاً   رَبّکَ   کَلِمَة  تَمَّت  وَ *:  يدفرمايخداوند متعال م   ، )انعام *يمالعَل  يعُمُبَدّل لِکَلماتهِ وَ هُوَ 

خداوند متعال   ين ندارد. همچن  يگزينخدا جا  شود و کلمهيخدا با قرآن تمام م  کلمه  ين(، بنابرا۱۱۵

نعمت    ين ، بنابرا*دِيناً  اإلسالمَ  لَکُم   رَضَيتُ   و   نِعمَتي   عَلَيکُم   أتمَمتُ  و   دينَکُم   لَکُم   أکمَلتُ   اليَومَ *:  يدفرمايم

  يز شود و نيتمام م  يقرآن  يخداوند است و با کامل شدن وح   يمورد رضا  ينخداوند با اسالم که د

مِن بَعدِهِ سَبعَةُ أبحٍُر ما نَفِدَت کَلِماتُ اهللِ    يَمُدُّهُاألرضِ مِن شَجَرة أقالمٌ وَ البَحُر    ي وَ لَو أنَّما فِ* فرموده است:  

عَز    أن   قَبلَ  البَحُر  لَنَفِدَ  رَبّي  لِکلماتِ   مِداداً   البَحُر  کانَ  لَو  قُل*:  يدفرماي( و م۲۷  ،)لقمان *  يمٌ حَک   يٌزإنَّ اهللَ 

نت۱۰9  ،)کهف *  مَدداً   بِمِثلهِ  جِئنا  لَو  وَ  رَبّي  کَلماتُ   تَنفَدَ ادامه  او در  اگر    يجه(.    خداوند گرفته است که 

باعث شده است   يکرد، اما رحمت الهيم  ينباشد چن   يانپايما ب  يکرد که کلماتش براياراده م  متعال

 ي آن مأمور سازد)ر.ک: صبح   يت و ما را به کفا  شدهما نازل    يواحد، کامل، مفصّل و روشن برا  يکتاب

 (. ۳۳-۳۲ ،۲۰۰۵منصور، 

 : يدگويم يانجر ينپردازان ايهنظر يگرقرناس از دابن

به   است و  ن  ياريکتاب خدا کامل  تمام  يازبشر  اگر  از   يندارد و  اعم  مخلوقات 

از آوردن مانند    يند،گرد هم آ  يستيمآن ن  يدنکه قادر به د  يگريبشر و هر مخلوق د

خواه  عاجز  بود:  قرآن  عَل*ند  الجنُّ  وَ  اإلنسُ  اجتَمَعَتِ  لَئِنِ  هذا    يَأتوا أن    يقُل  بِمِثلِ 
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لِبَعضٍ ظَه  يأتونَالقُرآن ال   بَعضُهم    ، ۲۰۰8قرناس،  )ابن  ( 88  ،)اسراء*  يراًبِمِثله وَ لو کانَ 

۵۱8 ) . 

 قرآن  يق حقايلیِتفص يتدر جامع يون.  نقد استدالل قرآن2.1

نقد اجمال ا  و نحوه  يونقرآن  يهنظر  يدر  آ  يشاناستناد   يليِتفص  يت جامع  يين در تب  يوح   ياتبه 

 توجه است: يستهاز سنّت، چند نکته شا يازينيقرآن و ب يقحقا

قرآن و   يت دو مدعا مطرح شده است؛ نخست جامع  جايندر ا  يقت رسد در حقي. به نظر ميک

کم نخست دست   ي که مدعادر پرتو قرآن. با وجود آن  يناحکام و معارف د  به همه   يل امکان ن  يگريد

دوم داللت    يمزبور نسبت به مدعا  ياتشده است، آ  يرفتهبه اجمال پذ  يتيو هدا  ينيد  يها در حوزه

بو  يروشن آ  يژه ندارند،  به  استناد  گز  ياد  يات آنکه  س  ينشيشده  به  توجه  بدون  صورت    يات آ  ياق و 

که    يمکن  ياد  ياتياز آ  يمتوانيم  ييم،بر خود قرآن سخن بگو  يهبا تک  يماگر بخواه   گرفته است. در مقابل

تبع و  اطاعت  پ  يت به ضرورت  نواه يامبراز  و  اوامر  در  قضا  ي)ص(  دارند  ياو  اشاره  احکام  )ر.ک:  و 

  ، )ر.ک: نحل اندکرده  يقرآن و معلّم کتاب معرف  ياتآ  يانگررا مفسّر و ب  يشان( و ا۳۶  ،؛ احزاب۷  ،حشر

ا۱۶۴  ،عمران  ؛ آل۴۴ پرتو  قالب د  يکه بخش  يافت توان دريم  يات،آ  ين(. در  آنچه خداوند در   ين از 

پ  يبرا به  رجوع  با  است،  خواسته  ميامبرانسان  دست  به    سنّت   اعتبار  حقيقت،  در.  يدآي)ص( 

قرآن هم سازگار خواهد    يت رو با جامع  ينشود و از هميم  يقرآن تلق  يناز مضام  يکي  يز)ص( نپيامبر

به د به دو   ينابعاد د   بدان معناست که خداوند سرنوشت همه  يت سخن جامع  يگربود.  را در قرآن 

سخنان    )ص( در همهيامبرپ  يانکته که آ  ينمشخص ساخته است. البته ا  يرمستقيم و غ  يمصورت مستق

  ين در ا  يمهم  يراست، تأث داشته    يههم تک  يگريبه دانش د   يااز قرآن بوده    يقيبه فهم عم  يخود متک

شود و در صورت دوم  يم  يتلق  يممستق  هقرآن به گون  يانبحث ندارد، هر چند که در صورت نخست ب

گونه تب  يرمستقيمغ  به  اساس  بر  پ   يينو  نقش  و  ميامبررسالت  لحاظ  صورت،  ي)ص(  هر  در  شود. 
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 (.   ۳99 ،۱ ،۱۳89و همکاران،  ي)اسعدسنّت در کنار قرآن ثابت است  يگاهضرورت حفظ جا

از سنّت، نسبت    يازينيقرآن و ب  يت جامع  يانمزبور، مدع  ياتداللت آ  نظر از گسترهصرف  دو.

 يي از قرآن، به خودرأ  يناحکام و معارف د  يل نبوده و در عمل در استخراج تفاص  يدارخود پا  يبه مبنا

 يان جر  يندگاننما  ياحکام روزه، برخ   اند. به عنوان نمونه در حوزهيافته  يش گرا  يذوق  يهاو برداشت 

اند: و گفته  يرفتهواجب نپذ  روزه  يرا برا  ينيبقره، زمان مع   سوره۱8۳  هيشده، با توجه به اطالق آ   ياد

الص المطلوب هو  التق  يام»إن  السنه دون  اشهر  ماه  يکيبرمضان؛ مطلوب روزه در    يد شهر من   ي هااز 

 يون از قرآن  يگري(. شمار د۳9۶  ،۲۰۰۵بخش،  ينشده است« )ر.ک: اله  يدسال است و به ماه رمضان مق 

 ، مَعدوداتٍ...« )بقره  يّاماًآن دانسته و به فراز»اَ   يانرمضان تا پا  يکمو    يست زمان روزه را نه روز و از ب

ذ۱8۴ در  گفته  يهآ  يل(  و  کرده  استناد  که»اروزه    داللت   نه  بر  حداکثر  و  است   قلت   معج   « يّاماند 

 (.  ۳9۷ همان،)ر.ک: دارد

قرآن و   يقحقا   يليتفص  يت جامع  درباره  يونقرآن  مورد استفاده  ياتآ   ياقدر معنا و س  يقسه. تدق

آ  يازينيب فهم  در  انحراف  از  را  خواننده  سنّت،  م  يات از  آيباز  مثال  عنوان  به    سوره   ۵۱  يه دارد؛ 

عَل  يَکفِهِمأوَلَم  : *عنکبوت أنزلنا  ف  يهمعَلَ   يُتليالکِتابَ    يکَأنَّا  وَ ذِکر   يإنَّ  لََرحمَةً   * يُؤمِنونَلِقَومٍ    يذلکَ 

آ از  عَلَ* يفهشر  يهپس  اُنِزلَ  ال  لَو  قَالُوا  اآل  ياتٌآ  يهِ وَ  اِنَّما  قُل  رَبّهِ  نذ  ياتُمِن  اَنا  اِنَّما  وَ  اهللِ    يٌر عَندَ 

-و طعنه  يضپاسخ به تعر  يعنکبوت، برا   سوره  ۵۱  يهآ  يگرد   يان( قرار دارد. به ب۵۰  ، )عنکبوت*ينَمُب

  ي کند و استفهام در آن انکاريم ينيچ ينهدانستند، زمينبوت نم و نشانه يهکه به قرآن زدند و آن را آ  يا

  برايشان   که  کتاب  اين  بودن  معجزه   آنان  براي  آيا»:  يدفرما يو خطاب در آن به رسول خداست که م

 . ( ۱۴۰ ،۱۶ ،۱۳۷9، يي )طباطبا «يست؟ن يشود کافمي خوانده

آ  در  عَبدَهُ   يسَاَلَ*ه ياستفهام  بکافٍ  ن۳۶  ،)زمر  *اهللُ  معنا  يريتقر  يز(  و  آن    يفه شر  يهآ   ياست 
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خود   يانکه مشرکان به خدا  يدياست و خداوند در برابر تهد  يامور بندگان، خدا کاف  ياست که برا

پ به  ميامبرنسبت  کفاي)ص(  پ  يت دادند،  م  يامبرشامور  اعالم  بنابرا۲۵9  ،۱۷  همان،دارد)يرا    يا آ  ين(. 

-يب  مبرشيامزبور، ادعا کرد که اطاعت از خداوند، بندگان را از اطاعت از پ  ياتتوان با استناد به آيم

آ يم  يازن ا  ياکند؟  بار  ينجز  که  م  يتعال  ياست  اطاعت  به  را  خدا)ص(  بندگانش  رسول  از  حض 

  ، )ر.ک: نساء کرده  ي ( و اطاعت از رسول را اطاعت از خود معرف۱۳۲  ،عمران )ر.ک: آلفراخوانده است 

 ،کرده است)ر.ک: نساء  يمامر ترس  يايبشر را در اطاعت از خدا، رسول و اول  ي( و تنها راه رستگار8۰

۵9 .) 

مخدوش    يزن  يهآ  ين(، استدالل به ا۳  ، اکمال)مائده  يهآ  درباره  يعهش  يدگاهنظر از دچهار. صرف

ا   يرا است؛ ز با ن  يندر  تب  يازمغالطه، کمال  )ص(در تقابل يامبرقرآن توسط پ  يهاآموزه  يين به سنّت و 

  ير از سنّت و تفس  يازينيو کامل بودن قرآن، ب  يت از جامع  يياستثنا   ياسق  يقار گرفته است و به طر قر

به   يرو تفس  يست ن  يراز تفس  يازينيب  ياست که کمال به معنا  يدر حال  ين گرفته شده است، ا  يجهنت

المفردات    ين؛البحرالعرب؛ مجمعاللغه؛ لسان ييس آمده است)ر.ک: معجم مقا  يلو نه تکم  يعتوض  يمعنا

نه تفس  يقتفسر(. در حق  يلالقرآن، ذ  يب غر  يف و    يرآنچه در مقابل کمال قرار دارد، نقص است و 

کامل باشد و   يزيبسا چ کمل( و چه    يلذ  ين،العرب؛ العالمفردات؛ لسان  ين؛ البحر )ر.ک: مجمعيعتوض

بنابرا  يازمندن  يزن  يعو توض  يربه تفس ب  يانم  يامالزمه   يچه   ينباشد.  کتاب   يعاز توض  يازين يکمال و 

بشر کامل و تام است، اما  يت هدا يالزم برا يازهاين همه يانخدا و سنّت وجود ندارد. کتاب خدا در ب

معنا  ينا تفص  يازين ي ب  يبه  توض  يلاز  اساسيست ن  يع و  قانون  چنانکه  باالتر  ي.  کشورها،  و    يندر 

 ين در ع   يزاست. قرآن ن  يازمندن يعو توض  يربه تفس  حال  يندر ع  يقانون هر کشور است، ول  ينترجامع

حج با  نبو  يت کمال  ن  يسنّت  تناقص  ب  يت حج  ينا  يراز  يست؛در  خدا  کتاب  و   ياندر  است  شده 

  ين ندارد و قوان  يتناف  يعو لوا  ييو جزا  يمدن  ينبا اعتبار قوان  يهمانگونه که کامل بودن قانون اساس



40 
 

لوا و  راستا  يدولت  ي هادستگاه  يعمجلس  اساس  يدر  تکم  يقانون  در  نه  و  آن  براساس  قانون   يل و 

 يا آمده است و در مقابل قرآن و    يدر قرآن به روشن  يزن  يسنّت نبو  يت آن است، حج  يضنق  يا  ياساس

 (. ۴ ،۱۳89، يني)حسيست جدا از آن ن

 يافت آن در در  يت قرآن و کفا  يت بر جامع  ياتدر داللت آ  يونقرآن  ي ها استدالل  ينپنج. از مهمتر 

مفردات   يشناسدر مفهوم  يلنحل است که نکات ذ  سوره  89انعام و    سوره  ۳8  ياتآ  يني،د  يهاآموزه

 آن قابل توجه است:  يعو فهم صح ياتآ

  ي بر مدعا   ي، در صورت*  يُحشَرونَرَبِّهم    يثُمَّ إل  يءٍالکِتابِ مِن شَ  يما فَرَّطنا فِ*يه .  استدالل به آ۱

 يان ب  يط،قرآن و مراد از عدم تفر  يه،آ  ينقرآن، کامل است که مقصود از کتاب در ا  يت در کفا   يونقرآن

ه   ياتجزئ  همه اما  ا  يکيچ باشد،  ن  يناز  ثابت  مطلب  اندک  يراز  يست؛دو  گروه  مفسران   ياوالً  از 

 ، ۱۴۱۵،  ي؛ آلوس۵۲۳  ،۱۲  ،۱۴۲۰  ي،رازاند)ر.ک: فخرکرده  ينبه»قرآن« گز  يهآ  ين»کتاب« را در ايرتفس

«  ي »علم الهيا مفسران کتاب را به»لوح محفوظ«    يشتر( و ب۱۱8  ،۲  ،۱۴۱۵  يکاشان  يض؛ ف۱۳۷-۱۳8  ،۴

طبرکرده  يرتفس ابن۱۱9  ،۷  ،۱۳9۳،   ياند)ر.ک:  ب۲۲۶  ،۳  ،۱۴۰۰  ير،کث؛  ؛  ۱۶۱  ،۲  ،۱۴۰8،  يضاوي؛ 

شده را   يادکتاب دو احتمال    يدر معنا  يزن  ي ( و برخ۴۱9  ،۶  ،۱۳۶۴،  ي؛ قرطب ۱۰  ،۳،  ۱۴۲۱،  يوطيس

کرده ه مطرح  و  ترج يچاند  را  طبرس۱۲8  ،۴  ،۱۴۰9،  ياند)طوسنداده  يعکدام  ؛  ۴۶۱  ،۳  ،۱۴۲۶،  ي؛ 

احتمال را که منظور از کتاب»لوح محفوظ«    ين ا  يزن  يفهشر  يهآ  يل(. صدر و ذ8۱  ،۷  ،۱۳۷9،  ييطباطبا

فِ*سخن از  يهآ  در صدر  يراکند؛ زيم  ييد« باشد، تأي»علم الهيا است و آخر    *األرض   يوَ ما مِن دابّه 

شود  ياشکال وارد م  ين»کتاب« قرآن باشد، ااز   مقصود  اگر.  دارد  *يُحشرونَرَبّهم    يثُمَّ إل* سخن از  يهآ

  ي ما فَرَّطنا فِ*امر که  ينبه ا  يهکه در آ  يها ذکر شده است، در حالها و پرندهجنبنده  که در قرآن، همه

«  ي »علم الهياشده است، اما اگر مقصود از آن»لوح محفوظ«    يعتصر  *يُحشَرونَرَبِّهم    يالکِتابِ... ثمَّ إل
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پوشد، در کتاب خلقت خداوند يهر چه لباس وجود م  يدبدون ترد   يراز  يست،اشکال وارد ن  ين باشد، ا

ول است،  ا  يثبت  برخ  ينبا  چنانکه  راز  يحال،  فخر  مانند  فخراندکرده  يانب  يمفسران    ي، راز)ر.ک: 

 ، مردود دانست. يهآ ين»کتاب« را در اقرآن از کلمه  توان احتمال ارادهي(، نم۵۲۳ ،۱۲ ،۱۴۲۰

»کتاب« استناد قرآن از کلمه   هخود به احتمال اراد  يدگاهاثبات د  يکه اهل القرآن برا  يدر صورت

ا  يند،نما ا  يراز  يست؛ن  يشانا  يبر مدعا  ل يدل  يهآ  ينباز هم  از»کتاب« در  »قرآن« يه آ  يناگر مقصود   ،

 يات جزئ  همه  يانب  يبه معنا  يطدانست که عدم تفر  يونقرآن  يبر مدعا   يلرا دل   يهتوان آيم  يباشد، زمان

لغو  يباشد، ول نظر  از  تفر  ينه  معنا  يطعدم  ن  ياتجزئ  همه  يانب  يبه  به سنّت و   يازو  نداشتن قرآن 

نه اصطالح (  يطتفر  يلدهخدا؛ ذ  ين؛)ر.ک: معاست   ياتآ  يينتب ا  يعلوم اسالم  يادر قرآن    يو   ين به 

 معنا وجود دارد.  

آ عَل.*يمه کر  يهدر  نّزلنا  و  تب  يکَ..  شِ  ياناًالکِتابَ  هُد  يءٍ لِکُلِّ  بُشر   يًو  وَ  رَحمةً    * ينَ لِلمسلم  يَ و 

از سنّت قرار گرفته   يازيني قرآن و ب  يت در کفا  يون، مورد استدالل قرآنيهدو بخش از آ   يز( ن89  ،)نحل

  نيازمند   است   روشن  بذاته  که  چيزي  و  است   روشن  بذاته  قرآن  اينکه  و  « يان»تباست؛ نخست به کلمه 

  را   «يان »تبينکه دو مغالطه است: اول ا  نتيجه  نيز  مدعا   اين.  است   شده  استدالل  نيست،   توضيع  و  تفسير

، مصدر و  لغوي  نظر  از  «يان که»تب  يگرفته است، در حال  يلو تفص  يعاز هرگونه توض  يازينبي   معناي  به

معنا دل  يانب  يبه  و  با حجت  التحق   يلکردن   منافاتي   هيچ  و(  يّن ب  يلذ   ين،البحر مجمع   يق؛است)ر.ک: 

  ي ها کتاب  مثال  عنوان   به.  باشد  داشته  نياز  هم  تفصيل  و  تفسير   به  بيان،  از   بعد  مطلب   يک  که  ندارد

 يره است. در س  يلشرح و تفص  يس،تدر  يازمندحال ن  يندر ع  يعلم است، ول  يک  يينو تب  يانب  يدرس

ن  يانتب  يانم  يامالزمه  يزن  يشمندانعقال و اند . يست ن  يلو تفص  يعتوض  ير،نداشتن به تفس  يازبودن و 

  نيازمند   هم  تفصيل  و  توضيع  تفسير،  به  حال  عين  در  اما  است،  مردم  مشکالت  حل  براي  تبيان  قانون

آانسان  هدايت   که  قرآن  هدف  به  توجه  با.  است  به    ياتهاست،  مربوط  مباحث  تمام  در  هم  قرآن 
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ا  يت هدا اما  است،  معنا  ينروشن  تفس  يازينيب  يبه  و  سنّت  توض  يراز  ن  يعو  ، يني)حسيست کتاب 

۱۳89 ،۴  .) 

اند. الفاظ قرآن قرآن را صفت لفظ قرآن در نظر گرفته   ي است که صفت محتوا  ين دوم ا  مغالطه

دارد   يازن  يعاست و آنچه به توض  يان و روح قرآن تب  يامو پ  يست ن  يانجمالت قرآن، تب  يمعان  يو حت

معنا  يباتالفاظ و ترک بسا  پ  يقرآن و چه  تا  ا  ياميجمالت قرآن است  از  اراده    ينکه خداوند  الفاظ 

است و عقل انسان در فهم و   يانتب  يامپرده برداشته شد، آن پ  ياماز آن پ  يکرده است، روشن شود. وقت

ندارد و    يازن  يعو توض  يراست به تفس  يانرو آنچه تب ين نخواهد کرد. از ا  يد و صحت آن ترد  يرشپذ

 .  يست ن ياناست، تب يازمندن يعو توض يرآنچه به تفس

  ديگر   قرآن،  بودن  تبيان  با  که  است   *يءٍلِکُلّ شَ*، عبارت يه آ  ينبه ا  يونل قرآنموضع دوم استدال

 همه   مطلق  *يءٍکُلِّ شَ *مراد از   يدگفت که بدون ترد   يدبا  يزن  مدعا  اين  نقد  در.  نيست   نيازي  سنّت   به

آ   ياعمده  بخش  مثال  عنوان  به  نيست،  چيز انب  ياتاز  شرح قصص  به    ياءقرآن،  قرآن  در  اما  است، 

مِن قَبلُ وَ    يکَوَ رُسُالً قَد قَصَصناهُم عَلَ*مطرح نشده است:    ياءانب  يبرخ  صراحت آمده است که قصه 

 (. ۱۶۴ ،)نساء *يکَرُسُالً لَم نَقصُصهُم عَلَ

است   يزهاييآن چ   و همه  *بحسبه   يءکُلِّ شَ* است و مراد از آن   ياضاف  ينجارسد حصر در ا يبه نظر م

 ي اله  يعمربوط به مبدأ و اخالق فاضله و شرا  يقيمعارف حق  يلاست، از قب  يت بازگشت آن به هدا که  

( و ۳۲۲  ،۱۲  ،۱۳۷9،  يي)طباطبايازمندندبه آن ن  يافتنشانو راه    يت که مردم در هدا  يو قصص و مواعظ

 ، در قرآن آمده است)ر.ک: حشر يسنّت به روشن يت مرجع يراندارد؛ ز يسنّت تناف يت با مرجع يانب ينا

شده   يانب  يمانسان در قرآن به صورت مستق  يت هدا  يامور الزم برا  يبرخ  يجه(. در نت۲۱  ،؛ احزاب۷

تبع  ياست و برخ پ  يريگو اسوه  يت به اطاعت و   ،۷  ،۱۴۱۵،  ي)آلوس)ص( واگذار شده است يامبر از 
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جا۴۵۲ هر صورت حفظ  در  و  يگاه(.  است  ثابت  قرآن  کنار  در  برا  سنّت  از   يت هدا  يآنچه  و  بشر 

 شده است.  يانالزم است، در قرآن ب يسنّت نبو يت جمله مرجع

 از سنّت  يازينیقرآن و ب يق  حقايلیِتفص يتدر جامع يونقرآن یمبان يلتحل .2

و    ينيد  يهاآموزه  يافت قرآن در در  يت و کفا  يت بر جامع  يوناستدالل قرآن  يانتقاد   يلافزون بر تحل

  يل به تحل  يلمطرح شده است، در ذ  يخاص  يمبان  به پشتوانه  يهنظر   يناز سنّت، از آنجا که ا  يازينيب

 شود. ياز سنّت پرداخته م يازينيقرآن و ب يقحقا يليِتفص يت جامع در يونقرآن يمبان يانتقاد 

 در قرآن  یاله ی. انحصار وح1.2

ترد پ  يدبدون  است و  متعال  از خداوند  قرآن  الفاظ  و  ه يامبرمحتوا  بدون   و يچ)ص(   گونه دخل 

  ه ؛ حاق ۱9۳  ،متعدد آمده است)ر.ک: شعراء  ياتمطلب در آ   ينآن را به ما ابالغ کرده است. ا  يتصرف

فصلت ۴۴-۴۶، طه۴۲  ،؛  مهمتر۱۱۴  ،؛  بر   يانيوح   يلدل  ين(.  که  خداست  کتاب  اعجاز  قرآن،  بودن 

-۱۳  ،؛ هود۳8  يونس، ؛  ۳۴-۳۳  ،؛ طور۲۴-۲۳  ،کرده است)بقره  يپانزده قرن هماوردطلب  ياساس آن ط

است.    يبشريرقرآن کالم خداوند و غ  يراز  ياورد؛نتوانسته است مثل آن را ب  ي(، اما کس  88  ،؛ اسراء۱۴

از قرآن، در    يرويبودن و ضرورت پ  يند حجت الهبودن قرآن و لوازم آن مان  يانيروشن است که وح 

اگر قرآن کالم خدا و معصوم از خطاست،   يرااز آن موثر است؛ ز  ينيد  يها آموزه  يافت فهم قرآن و در

به دنبال استخراج معارف و   يدباشد، پس با   يو حجت اله  يلبه متن آن اعتماد کرد و اگر منبع اص  يدبا

  ي عمل  کرد و آن را برنامه  يزيريو اخالق مردم را بر اساس آن پ  يداساز از آن بود تا عقياحکام زندگ

)ص( و ممتنع بودن صدور گناه و غفلت يامبرعصمت پ يعقل يلمسلمانان قرارداد، اما بنا بر دال يزندگ

ن۱۲9  ،۱۳9۰،  يماز آن حضرت)ر.ک: حک احزاب8۰  ،)نساء ينقل  يلدال  يز( و  ؛ ۳۲  ،؛ آل عمران۳۶  ،؛ 

قرآن است. قرآن، از    يّت سنّت، همان منشأ حج  يّت و منشأ حج  نيست   الهي  وحي  فقط  قرآن(،  ۷  ،حشر
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اگر حجّت است، به   يزنازل شده است. سنّت ن  ي حضرت حق تعال  يهآن جهت حجّت است که از ناح 

وح   يلدل به  آن  ا  يانتساب  با  البته  به   يناست.  منسوب  دو  هر  محتوا،  و  لفظ  قرآن،  در  که  تفاوت 

امّ  )ص( و يامبرا در سنّت، تنها محتوا به حضرت حقّ منسوب است و اصرار بر عصمت پخداست، 

ايت ب اهل به  ا  يلدل  ين )ع(،  که  جر  يناست  را  زالل  سرچشمه  يافته  يان آبشخورِ    يّت احد  از 

 ( .  ۱۲9 ،۱۳9۰، يم)حکيمبدان

نظر  برابر  دوگانگ  يهدر  إبنيوح   يمشهور  اندلس)ر.ک:  قرآن 8۷  ، ۱  ،۱۳۴۷،  يحزم  ا  يون،(،    ين منکر 

از   ياله  ي، وح ي پندارند که سنّت نبو  يندانند. آنان بر ايم  ياله  ياند و تنها قرآن را وح  شده   يدوگانگ

پ بر  خداوند  نيامبرجانب  انتساب   يست )ص(  از  عبارت  سنّت  بلکه  باشد،  واجب  آن  از  اطاعت  که 

پ  يبرخ از پ)ص( است که صدور آنيامبرسخنان به    ي و بر فرض درست  يست (مشخص ن)صيامبرها 

 ي گونه دخالتيچه   ي)ص(است و وح يامبرپ  يشخص   يهاسخنان اجتهادات و برداشت    ينانتساب، ا  ينا

مصون از خطا و اشتباه   يسرشت بشر  ي)ص( انسان است، به مقتضايامبردر آن ندارد. از آنجا که پ

م   يست،ن سنّت خوانده  بازنگريآنچه  قابل  برا  يشود،  و  بوده  اصالح  الزام  يو  نمسلمانان  . يست آور 

وح است   اشتباه  و  خطا  از  مصون  و  دين  مصدر  و  منبع  آنچه وح  ي،  و  وجود    ياياست  قرآن  جز 

از آنچه خداوند نازل   يروي: »ما جز به پيدگويم  ي(. عبداهلل جکرالوBrown،  ۵۲،۱99۶ندارد)ر.ک:  

 يامبر به پ  يرا به طور قطع  يث از احاد  يانتساب برخ  يستو اگر در مقام جدل، در  يماکرده، مأمور نشده

آن  يرويپ  يريم،بپذ ناز  واجب  ن  يوح   يراز  يست؛ها  خداوند  جانب  از  شده  بخش،  ي«)الهيستندنازل 

۲۰۰۵، ۲۱۳ .) 

 در قرآن  يع. انحصار تشر2.2

ا بر  القرآن  آ  يناهل  استناد  به  که  هللِ* يفهشر  يهباورند  إلّا  الحُکمُ  به  »  :  ( ۵۷  ،)انعام*  إنِ  جز  فرمان 
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و اگر قرار باشد    يافته منحصر به خداوند است که در قرآن تبلور    ي، حکم و داور« يست دست خدا ن

منصور  يمستلزم آن است که خداوند دچار تعدّد و تکثرشود. احمد صبح يم،معتبر بدان يزکه سنّت را ن

 د: يگويم

م بلندمرتبه خود  ذات  درباره  متعال  وَل*:  يدگويخداوند  مِن  دُونِهِ  مِن  لَهُم  وَ    يٍّما 

من کتابِ رَبِّک المُبَدِّلَ لِکلماتِهِ وَ لَن تَجِدَ   يکَإل  يَحکمه اَحداً وَ آتلُ ما اُوحِ يف يُشِرکُال

مُلتَحَدا دُونِهِ  ول  ينبنابرا  .( ۲۷-۲۶  ،)کهف  *مِن  تنها  در    يکسان  يّخداوند  که  است 

کرده   يوح   ينب  ياست که خداوند برا  يو قرآن تنها کتاب  يرند پذينم  يکحکم او شر

از قرآن   يرغ  يز)ص( نيکند و نب  يلکه بتواند کلمات خدا را تبد  يست ن  ياست و کس

مِنَ اهللِ    يُجيَرنيلَن    يقُل إنّ*يه )ص( براساس آيو نب  يابدي که به آن پناه برد، نم  يکتاب

جز به خدا پناه   يت و الوه   يت (، از نظر ربوب۲۲  ،)جن  *أحدٌ وَ لَن أجِدَ مِن دُونِهِ مُلتَحَداً

نيامبربرد و در نزد پينم ما اُوح* يهبراساس آ  يز)ص(  رَبِّکَ    يکَإل  يَوَ آتلُ  مِن کتابِ 

مُلتَحَداً دُونِهِ  مِن  تَجِدَ  لَن  وَ  لِکلماتهِ  تشر]ميپناهگاه   *المُبَدِّلَ    قرآن   جز[  يعيرجع 

-۱۳  همان،)ص(است. پس درباره ما چگونه خواهد بود؟...«)نبي  درباره  اين.  نيست 

۱۴ .) 

از    يکي  يامنصور بر دو مقدمه استوار است که اگر ردّ هر دو    ياستدالل صبح  ينرسد ايبه نظر م

»مِن دُونِهِ مُلتَحداً« کتاب  يراست که مرجع ضم  ينشود. مقدمه اول ا يها ثابت شود، استدالل ساقط مآن

معنا  به  آنکه»مُلتَحداً«  دوم  مقدمه  و  تشر   يخداست  مصدر  و  همچن  يعمرجع  است.  مرجع    يناحکام 

  ين قرآن باشد در ا  يکه به معنا   يزيچ   يا سوره جن، »اهلل« است و اصالً کتاب  ۲۲  يه»مُلتَحداً« در آيرضم

را    يرضم  يت مرجع  يستگي، شاييو معنا  يو آنچه از نظر قواعد لغو  قبل از آن وجود ندارد  ياتو آ  يهآ
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 (.  ۱۵۷ ،۱۰ ،۱۴۰9، ي؛ طوس۵۱ ،۲۰، ۱۳۷9، ييدارد، تنها کلمه»اهلل« است)طباطبا

 ير »ربّک« بعد از کتاب و به ضميرا، کلمه»ربّک« است؛ زيرمرجع ضم  يزسوره کهف ن  ۲۷  يهدر آ

ملجأ و پناهگاه بودن خداوند    يگانهمعناست و    يک، ناظر به  يهصورت هر دو آ  ينتر است. در ايکنزد

تأکيامبرپ  يبرا با  به نظر م۷۱۶  ،۶  ،۱۴۲۶،  يکند)طبرسيم  يانب  يد)ص( را  با عقل،   ينرسد اي(.  معنا 

ادب  ياتآ   ياقس قواعد  ضم  ي و  مرجع  اگر  اما  است،  آيرسازگار  در  را  دُونِهِ«  سوره   ۲۷  يه»مِن 

گردد و  ياز آن بازم  يشبه اسم پ  يرضم  يراز  -است   يبرخالف قواعد ادب  نه تنها  يم،کهف»کتاب« بدان

برخالف    يحت  -و شاهد است   يهتوج   يازمندسبب ابهام و ن  يه،و توج   ينهاز آن بدون قر   يرارجاع به غ

  يه در آ  يراگر مرجع ضم  ينکرده است. همچن  يمعرف  يول  يگانهاست که خداوند متعال را    يهصدر آ

گفته است    يد)ص( با تأکيامبرجن، پ  سوره  ۲۲  يهبراساس آ  يراز  يد؛آيتناقص الزم م  »اهلل« نباشديفه شر

 خداوند   کهف،  ه سور  ۲۷  هي منصور از آ  يصبح  يراز خدا ندارد و براساس تفس  ير غ  يکه هرگز ملتحد

آشکار است. البته    يتناقص  يناز کتاب خدا نداشته و ا  يرغ  ي)ص( هرگز ملتحديامبرپ  يدگو مي  متعال

 يت جن را به ربوب  سوره  ۲۲  يهاز اشکال تناقص، ملتحد بودن خداوند در آ   ييرها   يمنصور برا  يصبح

قرآن گرفته است. به  يت مرجع يکهف را به معنا سوره ۲۷ يهکرده است و ملتحد در آ  يدهمق يت و الوه 

ا  يو  يگرعبارت د آ  ينملتحد را در  ا  يهدو  معنا گرفته  معنا  ست؛ در سورهبه دو  به  از    يجن  ملجأ 

الوه   يت ربوب  يث ح  سوره  يت و  در  معنا  و  به  تشر  يت مرجع  يکهف  د   يعدر  ه   يناحکام  گونه  يچو 

 ارائه نشده است.  يشاناز طرف ا ييتفاوت معنا ينا يبرا ياينه ضرورت، شاهد و قر

ن  يدوم صبح  مقدمه  ن  يزمنصور  به    يو عرف  ياز نظر لغو  يراز  يست؛ثابت  ملتحد اسم مکان و 

مجمع  يمعنا است)المفردات؛  ملجأ  و  ذ لسان  ين،البحرپناهگاه  معنا  يلالعرب،  در  و  مرجع    يلحد( 

وجود    يهدر آ   يو شاهد  ينهقر  يز،معنا ن  يندر ا ياستعمال مجاز ياحکام، به کار نرفته است، برا  يعتشر

ا از  آ ين ندارد،  در  ملتحد  مفسران  معنا  ياد   ياترو  به  و  مکان  اسم  را  گرفته  يشده  پشتوانه  و  -پناه 
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،  يگرانو د  يرازي؛ مکارم ش۷۱۶  ،۶و    ۲۶۳  ،۱۰  ،۱۴۲۶،  ي؛ طبرس۳۳  ،۷و    ۱۵۷  ،۱۰  ،۱۴۰9،  ياند)طوس

بوده و   يدو سوره مک  ينا   يرامعناست؛ ز  ينا   يانگرب  يهآ  ياقس  ين(. همچن۳9۴  ،۱۲و    ۱۳۱  ،۲۵  ،۱۳۷۴

 يات (. آ۱۳۴  ،۲۵   ،۱۳۷۴،  يگران و د  يرازي)مکارم شو مشرکان است با کفار    يشترها بسخن در آن  يرو

)ص(  يامبرآن است که به پ  ي دستور اله  يندهد که هدف اين منشا   يبه خوب  يه،دو آ  ينقبل و بعد ا 

اجرا  يدبگو پشتوانه  يدر  فقط خداوند  آ  رسالت،  در  و  تشر  ياتاوست  از  مقام سخن  در   يع مزبور، 

 يه، دو آ   ينها، در هنگام نزول ايناست. افزون بر ا  يو بحث از اصل دعوت نبو  يست ن  ياحکام اسالم

-از قرآن نازل شده بود. چنانچه در سوره   ينشده بود و بخش اندک  يعهنوز تشر  ياحکام اسالم  يشترب

است. در    ينهمد  قرآن ناظر به دوره  يعاتتشر  يشتروجود دارد و ب  يکم  ياربس  ياحکام فقه  يمک  يها

 ينزول قرآن در تناف  يقت باشد، با حق  يگران)ص( از قرآن مانند فهم ديامبرتصور که فهم پ  يناصل ا

)ص( نازل و بر زبان مبارکشان  يامبربر قلب پ يم به صورت مستق يا يوح  هقرآن توسط فرشت  يرااست؛ ز

د يم  يجار و  م  يز ن  يگرانشد  حفظ  نوشته،  را  بنابرايآن  د  ينکردند.  از  پقرآن  زبان  و  )ص(  يامبرل 

به پناه بردن به قرآن    يازين  ينفهم د  يکه برا  يست جدا از قرآن ن  يگرانبرآمده و آن حضرت مانند د 

 داشته باشند. 

به نظر م اعتبار د يم  يرسد، در صورتيدر هر حال  مثابه  ينيتوان  به  حکم اهلل را شرک    سنّت 

در رو  يتلق سنّت رو  که صاحب  بگو  يکرد  قرآن سخن  برا   ياو    يداحکام  قرآن،  از  خود    يمستقل 

او در   يو عمل  ياست که قرآن بر کماالت علم   يامبريسخن از پ  ينجاباشد، اما در ا  يلقا  ينيد  ينقش

شمرده)ر.ک:   ياله  يوح   ين(، او را ام۴-۲  ،؛ نجم۱۶۳-۱۶۱  ،صحه گذاشته است)ر.ک: انعام   يپرتو وح 

مرجع۲8-۲۷،جن به  و  نزاع  يت (  در  حاکماو  حق  او  به  و  کرده  حکم  اختالفات  و    يده بخش  يت ها 

نساء  مائده ۱۰۵و    ۵9  ،است)ر.ک:  ا۴9-۴8  ،؛  بر  پ  ين(.  سنّت  احکام  راستايامبراساس  در    ي )ص( 

 بوده و از شرک به خدا مبرّاست. ياله يت حاکم
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 قرآن  يبر حفاظت انحصار ی. تعلق اراده اله3.2

ااهل   بر  آ  ينالقرآن  براساس  که  فصلت 9  ،)حجريوح   ياتباورند  متعال  ۴۲-۴۱  ،؛  خداوند   ،)

ا از  است،  کرده  ضمانت  را  قرآن  از  تحر ينمحافظت  تبد  يفرو  نگرفته   يليو  صورت  آن  در 

را بر عهده نگرفته و امکانات و   يث حد  ي(، در برابر، خداوند نگهدار۱۶  ،۲۰۰۵منصور،    ياست)صبح

اثبات مدعانع اعتماد و مراجعه به آن است. آنما  يث حفظ حد  يطشرا مانند    يليخود به دال  يها در 

احاد بودن  مخدوش  اخبار،  ناقص  نقل  و  وضع  و  اهتمام   يث جعل  عدم  و  متن  و  سند  نظر  از 

؛ ۱۰-۷  ،۲۰۰8قرناس،  اند)ر.ک: ابناز سنّت استناد کرده  يانت و بزرگان صحابه به حفظ و ص)ص( يامبرپ

 (.  ۲۳۳ ،۲۰۰۵بخش، ي؛ اله۵۳۳ ،۲ ،۱۳9۶، ي؛ ذهب۲۴8 ،۳ ،۱۴۳۵ر.ک: أبوعلبه، 

 کند:ي م يعتصر يزغالم احمد پرو

آن از نظر نگارش، حفظ و مذاکره    ي )ص( برايامبربود پ  يناز د  يياگر سنّت جز

بست مگر آنکه  يکرد و چشم از جهان فرو نميقرآن وضع م  يوهبسان ش  يايوهآن ش

م  يالشخ آسوده  آن  جانب  زياز  که    يگاهجا   يراشد،  دارد  اقتضا  چنان  سنّت 

ديامبرپ پ  ين)ص(  برساند،  امت  به  محفوظ  طور  به  امکانات  يامبررا  تمام  با  )ص( 

نکرد، بلکه از نگارش آن    يسنّت کار  يقرآن انجام داد، اما برا  يالزم را برا  ياطاحت

از قرآن نوشته  يرو هر کس از من غ  يسيد کرد و فرمود: از من جز قرآن ننو   يريجلوگ

 (. ۲۲۴ ،۲۰۰۶ ،بخش ي)الهآن را پاک کند

ا برابر  اله  يونقرآن   يريگيجهنت  يندر  اراده  تعلق  انحصار  ياز  ب   يبر حفاظت  و    ي اعتبار يقرآن 

 چند نکته در خور توجه است: يات،روا يچون مخدوش بودن سند و متن برخ يليسنّت به دال

سنّت را مورد    يت توان کلنمي  اما   است،  پذيرفتني  اخبار،  ناقص   نقل  و   وضع  و  جعل   اگرچه.  يک

تالش داد.  قرار  پ  يهاانکار  زمان  از  حد يامبرمحدثان  کتابت  و  حفظ  بر  ن  يث )ص(   يري گشکل  يزو 
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و»مختلف   ييهادانش »رجال«  ا  يپاسدار  يبرا  «يث الحد مانند:  عالمه   يقت حق  يناز  است.  بوده 

بهانه  يکسان  ييطباطبا به  اند،  را کنار گذاشته  ياتروا   يبه صورت کل  ي، ساختگ  ياتوجود روا  را که 

دانسته،    ياتنسبت به روا  يطو تفر  يساختگ  ياتاستفاده از وجود روا ها را سوءتخطئه کرده، کار آن

 : يدگويم

رواهمان مطلق  قبول  که  د   ينيمواز  يب تکذ  يات،گونه  در  که    ي برا   يناست 

تع  يص تشخ باطل  از  پ  يين حق  به  لغو  باطل و سخن  دادن  نسبت  و  )ص(  يامبرشده 

  يزي و لغو و باطل دانستن قرآن عز   ينمواز  يب تکذ  يزن  يات است، رها کردن همه روا

وَ ما *]در قرآن[ فرموده است:  خدا[  يراوجه به آن راه ندارد؛ ]زيچاست که باطل به ه 

فَانتَهُوا  يکم اتَ نَهاکم عَنهُ  فَخُذوهُ وَ ما  اِلّا  *(،  ۷  ،)حشر   *الرَّسُولُ  مِن رَسُولٍ  اَرسَلنا  وَ ما 

 ي (. اگر سخن رسول خدا)ص( و آنچه از آن حضرت برا۶۴  ،)نساء *  باذن اهلل   يُطاعَلِ

ا  زمان  در  که  م  يما نبوده  يشانما  نباشد ينقل  دشود حجت  امر  در    ي سنگ  يچه   ين، 

 (. ۲۴۰ ،۱ ،۱۳۷9، يي)طباطبايردگيسنگ قرار نم يرو

با حفظ سنّت م  يددو. بدون ترد از قرآن جز  بُعد   يست؛ن  يسّرحفاظت  چرا که قرآن شامل دو 

تأو  يلتنز از طر  يا  يلو  معناست. خداوند  بُعد   ي،کاتبان و حافظان وح   يقلفظ و  لفظ قرآن و  حفظ 

فهم و نشود، متن قرآن گرفتار سوء  ينتضم  يزآن ن  يگرکرده است اما اگر بُعد د  ينآن را تضم  يليتنز

از حفظ لفظ قرآن، نامحقق خواهد شد. عمرو الشاعر    يشده و غرض اساس  يشياندو کج  يرأبهيرتفس

کتاب هادمون«  يونالقرآن»در  أم  د  مصلحون  به  اشاره  اله  يمبن  يونقرآن  يدگاهبا  نص  نبود   ي برا  يبر 

 : يدگويچون جعل و وضع و نقل به معنا م ييهايب از سنّت در برابر آس يانت ص

(، اما  9  ،)حجر *  إنّا نحنُ نَزَّلنا الذِّکَر وَ إنّا لَه لَحافِظونَ*خداوند متعال فرموده است:  
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است؟   يدهآن است که خداوند متعال تنها متکفل حفظ قرآن گرد  يبه معنا   ينا  ياآ

با آن حفظ   يزن  يگرد  يالزمه حفظ قرآن آن است که امور  يراز  ير،روشن است که خ

غ در  نکته  ينا   يرشود،  مفقود خواهد شد.  باشد،  موجود  اگرچه  تأمل   صورت  قابل 

ا قرآن« استفاده نموده تا »ي»ذکر« به جا از واژه  يفهشر  يهآ   ينآنکه خداوند متعال در 

ذکر نافع و قابل فهم    ينحفظ ا  کنند و او را بشناسند. حال الزمه  يادپروردگارشان را  

همه  که  است  فا  يات مقتض  آن  وگرنه  گردد،  حفظ  هم  ب  يدهآن  با  کتاب   ياني نزول 

 (.  9۲-9۱ ،۲۰۰9)شاعر، «يست؟فهم چ  يرقابلغ

 يعي اهل سنّت باشد، به طور طب  يثيتنها جوامع حد  يهسنّت محک  درباره   ي داور  يسه. اگر مبنا 

 ين بر ا  يعهشود، اما شياز سنت مطرح م  يانت و عدم ص  يث در نگارش حد  يرشبهات مانند تأخ  يبرخ

عصمت و   يت )ص( و اهل بيامبرپ  يث،حد  ين خلفا از کتابت و تدو  يريباور است که با وجود جلوگ 

پ  يارانطهارت)ع( و   به  تنها در ص  ياسداروفادارشان  نه  داشتند و  اهتمام کامل  آن    يانت از سنّت  از 

  ين ( که نخست۳۶  ،۱۳8۶،  ي؛ نجم۶۳۲  ،9  ،۱۴۰۳،  ي؛ مجلس۴،۲۲9  ،۱۴۱۴سعد،   نمودند)ابن  يجانفشان

 (. ۳۵۷ ،۱۳8۱شده است )ر.ک: معارف،  ينصغرا تدو يبت ، در دوران غيعهش يثيجامع حد

 در قرآن ی. انحصار قداست الفاظ و معان۴.2

قرآن و  يبر حفاظت انحصار ياله بر تعلق اراده يدبا تأک يان،جر ينپردازان ايهاصحاب و نظر يبرخ

معان و  الفاظ  پ  يقداست  نبودن  معصوم  از  به صراحت  کردار يامبرآن،  و  گفتار  قداست  عدم  )ص( و 

اند. آنان به  انکار کرده  يند  يغدر مقام تبل  يرا حت  يشانا  يث احاد  ياند و ارزش قدسسخن رانده  يشانا

  ي حج، سوگند ناروا   سوره  ۵۲  يفهشر  ييهدر آ  يامبرانبر زبان پ  يطانيش  ياز قرآن چون القا  يشواهد

و حرام شمردن    يمتحر   سوره  ۱  يههمسران در آ  يبه خاطر دلخوش  يحالل اله  يم)ص( بر تحريامبرپ

 (. ۳۱۶-۳۱۵  ،۲۰۰۵بخش، ياند)اله(، تمسک جسته۱ ،له که توسط شوهرش»ظهار« شده بود)مجاد يزن
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است که   ي شناختخاص نبوت  يِبه مبان  يو متک  يکالم  يباور  يقت،)ص( در حقيامبرعصمت پ

ب اسالم   يشترعالمان  اتفاق  يمذاهب  آن  بر  اجمال،  نحو  دارند)ر.ک: عضدالدبه   ،۱۳۷۰،  يجيا  يننظر 

پ  يد(. ترد۳۵8   ي سلب و حت   يشانا  يرسانياماعتماد ما را به اصل رسالت و پ)ص(،  يامبردر عصمت 

 ي شخص  يهارو هر چند در حوزه ينگذارد، از اينم  يمجال  يزن  يقرآن  يو اعتماد به وح   يرشپذ  يبرا

جز قبول   ياچاره  ياتآ  يرو تفس  يعتشر  اند، اما در حوزهيرفتهرا نپذ  يشانعصمت ا  يبرخ  يرديني،و غ

رو کند،  روبه  ابهام  با  را  مبنا  اين  است   ممکن  که  نقلي  شواهد   و   آيات  در  که   است   واضع.  يست آن ن

مبان  يوجوه   يتأمل و جستجو با  د  يقطع  يسازگار  معرفت  برا  ي ضرور  ينيفهم و  نمونه،    ياست؛ 

 ي کند و دانشمندان اسالمينم  يمزبور را نف  يو کالم  يعقل  يمبنا  ينان،ا  از شواهد مورد اشاره  يکيچه 

در    يطانيحج از نفوذ القائات ش  ۵۲  يهاند. در آکرده  يينتب  يها را با اصل عصمت به خوبآن  يهماهنگ

است، بلکه تنها سخن از آن است   يامدهن  يانبه م  يسخن  هاو به تبع آن در زبان آن  يامبرانجان و دل پ

  ي اله  يارادههم به  افکند که آنيمانع م  يامبرانبه حق پ  يآمال و آرزوها  ي در تحقق خارج   يطانکه ش

  يبه معنا  يشرع  يماوالً از تحر  يزن  يمتحر  سوره۱  يه(. در آ۳9۱  ،۱۴،  ۱۳۷9،  ييشود)طباطبايبرطرف م

م به  به خداست، سخن  اسناد حکم حرمت  که  برخ  يامدهن  يانخاص خود  با  همگون  بلکه   ياست، 

قرآن  يرتعاب آ  يمشابه  تصم  سوره  9۳  يهمانند  به  تنها  عمران،  م   يشخص  يمآل    يشانه اندصلحت و 

  يه لحن آ  ياً(. ثان۵۵۳  ،۱9،  ۱۳۷9،  ييحالل اشاره دارد)طباطبا  يها لذّت  ي)ص( بر امتناع از برخ يامبرپ

به    ياز خطابات قرآن  يگرد  ي شود، امّا همگون با برخ  يتلقّ  يزآم يخهر چند به ظاهر ممکن است توب  يزن

با    يشفقت و دلسوز  ينوع  يتواند حاويهود، م  ۱۲  يهکهف و آ  ۶  يه توبه، آ   ۴۳  يه)ص(، مانند آ يامبرپ

ا  يارشاد  يزبان بر  افزون  ايم  ينباشد.  که  گفت  تقويهآ  ينتوان  ضمن  در يامبرپ  يهروح   يت ،  )ص( 

ضمن  بردارنده ا  يکسان  يسرزنش  که  محدود   يشاناست  به  سخت   يت را  خود   يريگو  بر 

 .  ( ۳89 ،۱، ۱۳89و همکاران،  يواداشتند)اسعد
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کند که توسط شوهرش»ظهار« شده  يم  ياد)ص(  يامبربا پ  يزن  ياز گفتگو  يزمجادله ن  هسور۱  يهآ

موردنظر است، حکم   ينجاکرده است. آنچه در ا  يانکفاره ب  يحل مشکل او را با ادابود و خداوند راه

برخيامبرپ در  که  است  به خاطر ظهار  آن زن  به حرمت  آ  ي)ص(  نزول  گزارش شده    يهاخبار، شأن 

،  ي؛ قرطب۳۴۰  ،۳،  ۱۴۰۴فرموده است)ر.ک: صدوق،    يانب  يهبرخالف آن در آ  ي است و خداوند حکم

بررس۱۷۵  ،۱۷،  ۱۳۶۴ م  ي(.  نشان  با وجود شهرت غياخبار مزبور  انکار اصل    يرقابلدهد که اصوالً 

 ياتي روا  يان،م  ينتالف است. در اآن مانند سخن رسول خدا)ص( به آن زن مورد اخ  ياتماجرا، جزئ

با س به لحاظ سنديامبرپ  يو شأن واال   يهآ  ياق که  اعتبار    يبرخ  يزن  ي )ص( سازگارتر و  از صحت و 

در   ياله  ياند که حکمکرده  يع)ص( در پاسخ آن زن تصريامبراست که پ  ين برخوردار است، گواه آن ا

،  ۱۴۰۴،  ي؛ قم۱۵۲  ،۶،  ۱۳88،  ينيدهم)ر.ک: کلينم  يخود نظر  يشاز پ  يز است و من ن   يامدهباره نينا

 (. ۱۷۶  ،۱۷، ۱۳۶۴، ي؛ قرطب۳۵۳ ،۲

 امکان فهم و روا بودن تدبّر در قرآن  يهدر سا ينید يهاوجود ابهام در احکام و آموزه ی.  نف۵.2

  اد، ؛ ص8۲  ، ؛ نساء۲  يوسف،کننده به فهم، تدبّر و تعقّل در قرآن)دعوت  ياتآ  يبر مبنا  يونقرآن

تفس۲9 به  دلپرداخته  ي وح   ياتآ   ير(،  به  اما  د  يبسندگقرآن  يل اند،  شناخت  به   يباورمند  ين،در 

نف  يق حقايليِتفص  يت جامع د  يگاهجا  يقرآن و  پا  ين،سنّت در شناخت  از    يبا  بر فهم خود  فشردن 

  ي، برهانبر عقل    يرمتکيمدارانه و غيرأ  يهو توج   يلو تأو  ياز ظواهر معتبر قرآن  يدنکشقرآن و دست 

مدارانه)ر.ک: انسان  يهايدگاهو د  يدعقا   يردر صدد اثبات نظرات و تفس  يات، آ  يعصح  يرتفس  يبه جا

ذهب۴۱۳و    ۱۰8-۱۰۷،  ۳۵  ،۲۰۰۵بخش،  ياله شحرور،  ۲،۵۲۷  ،۱۳9۶،  ي؛  و  ۶۰۵-۶۰۴  ،۲۰۰۰؛   )

-يانب  ياتآ  يلبا تأواند تا آنجا که  خود برآمده مدارانهي( و رأ۵۳۷  ،۱  ،۱۳9۶،  ي)ر.ک: ذهبيانهگرايماد

)ر.ک: صبح  يت حج  کننده معصوم)ع(  سنّت  اعتبار  کل۲9-۲۰۰۵،۳۱منصور،    يو  انکار  به  سنّت   ي(، 
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  يات قرآن باشد و نظر   هطرفانيدر صدد فهم عالمانه و ب  يداست که مفسر با  يدرحال  يناند. امعتقد شده 

صورت به    ينا  يروار سازد، در غاست  يعلوم تجرب  يقطع  يو دستاوردها  يو نقل  يعقل  يلخود را بر دال

هدايت و مخزن   از خزانه  پند  نگرفته و  يشو از رهنمودها   يافت قرآن راه نخواهد    يهعمق و درونما

  بهره خواهد ماند.يسعادت ب

 : يدگويمنصور م يصبح

درباره  ياتيآ مب  يانب  که  به  کتاب  وصف  و  ب   ينقرآن  است،    يّناتو  گفته  سخن 

  يازمند و مبهم دانسته، آن را ن  يچيدهکتاب خدا را پ  يوجود برخ  ينفراوان است. با ا

است که خداوند متعال   يدر حال   يندانند. ا  ي[ ميامبرکند، ]پ  يرکه آن را تفس  يکس

است:    درباره فرموده  وَأَحْسَنَ    يَأْتُونَکَوَال  *قرآن  بِالْحَقِّ  جِئْنَاکَ  إِال  بِمَثَلٍ 

ا۳۳  ،)فرقان*يراًتَفْسِ از  بهترين (.  ابن  يرتفس  ينرو  است.  قرآن  در  در   يزن  يرکثداخل 

بهتر  يرتفس  يابتدا که  است  کرده  اعتراف  قرآن   يرتفس  ير،تفس  ينخود  به  قرآن 

 (.۲۴-۲۵ همان،)است 

خدا)ص( را از حق   يها، نبآن يرمتعارفنامعقول و غ يهاتقرآن و توج  ياتآ يرأبهيربا تفس يو

  يسته به ابالغ، اجتهاد و تدبّر در قرآن را شا  يشانا  يگاهکند و با انحصار جاي محروم م  يعاجتهاد در تشر

و هوس بدان همت گمارند. او معتقد    يو بدون هو  يداند که با روش علميم  يمؤمنان  يگرخود و د

-يم  ياتآ  يلو تأو  يربه تفس  يو هوس و با روش علم  ي که بدون هو  يمؤمنان   يگرو د  ياست فهم و

بودن بشر،    يزالخطا)ص( برتر است و در صورت لغزش در فهم، به خاطر جاخدا  يپردازند، از فهم نب

 (.۷9 همان،)باز هم مأجورند

 ،)مائدهيوح   يغ( در تبلص)يامبرانحصار رسالت پ  ياتروشن است که او با استناد به آ

اعتبار نوگستر99 نشانه رفته است)  ين احکام د  يعسنّت در تشر  ي (، عدم  (، در ۵8  همان،را 
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است و خداوند در پاسخ به پندار باطل مشرکان    يحصر اضاف  يات،آ  ينکه حصر در ا  يحال

ا  يمبن کار  ينکهبر  آن  ياگر محمد)ص( رسول خداست  که  نکند  و  موحد شوند  جبراً    يز ها 

  يغ رسالت آن حضرت را به تبل  يت کفار، مسئول   يب )ص( در برابر تکذيامبرپبه    يت تسل  يبرا

 (. ۲۳9 ،۱۲ ،۱۳۷9، ييمنحصر نموده است)طباطبا 

کتاب  يزن  ينعزالد  يازين آغاز  مراجعه    يعتصر  «السلطان  يند »در  قرآن  به  بارها  که  است  کرده 

و به فراگرفتن سنّت به عنوان عامل فهم    ينبو   يث احاد   يناست که به تدو   يافتهن  يکرده و هرگز نصّ

ا  يرو مرجع فهم و تفس  يند او بر  امر کند.  پ  ينقرآن،  بيامبرباور است که نقش  به    يان )ص( محدود 

قرآن   ياتاست که آ يدر حال يانب ين(. ا8 ،۲۰۰۶ ين،)عزالدآن است  يرحدود، نماز، مناسک حج و نظا

روشن مب  يبه  و  مفسر  را  خدا)ص(  تشر  ينرسول  مصدر  و  اسالم   يعقرآن  کرده    يمعرف  ياحکام 

جمعه۴۴  ،است)نحل  نساء۲  ،؛  حشر ۵9  ،؛  ا۷  ،؛  بر  مفسران  آ   ين(.  که  بر    هسور  ۴۴  يهباورند  نحل 

که نسبت به    ياتيآن داللت دارد، چه آن آ  يرقرآن و تفس  ياتآ  يانقول رسول خدا)ص( در ب  يت حج

که    ييهاکه متشابهند و چه آن  ييهاکه ظهور دارند و چه آن  ييهاارند و چه آنمدلول خود صراحت د

اله اسرار  به  ب  يمربوط  تفس  يانهستند،  هم  يرو  در  خدا)ص(  )ر.ک: است   حجت   ها  آن  هرسول 

 (. ۲۶۰ ،۱۲، ۱۳۷9 يي،طباطبا

 يريگيجهنت

آنکه اصل جامع ۱ با وجود  آ  يبه روشن  يت .  ا  يوح   ياتدر  اما  است،  استناد    يات، آ  ينآمده  مورد 

 ي ها، فرقهيانجر  ينا  معاصر اهل سنّت قرار گرفته است. از جمله  يريتفس  يهايانجر  ينادرست برخ

 ي اله  در قرآن، تعلق اراده  ياله  يانحصار وح   يو بر مبنا  ياتبا آ  ينشياست که با برخورد گز  يونقرآن

 ي در قرآن و نف  يعدر قرآن، انحصار تشر  يالفاظ و معان قرآن، انحصار قداست    يبر حفاظت انحصار
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  است که قرآن در بردارنده   روا بودن تدبّر در قرآن، معتقد شده  يهدر سا  ينيد  يها وجود ابهام در آموزه

 .يست است و اطاعت از سنّت واجب ن ينيد  يازهاين همه يلشرح و تفص

 يافت از سنّت در در  يازينيقرآن و ب  يقحقا  يليِتفص  يت مورد استناد باورمندان به جامع  يات. آ۲ 

هر    که کتاب خدا را در بردارنده  ياتيآ  است:  يمبه چند قسم قابل تقس  ي، به طور کل  ينيد  يهاآموزه

آيم  يمعرف  يزچ  وصف»تب  ياتيکند؛  با  را  قرآن  تفص  يان که  آيدستامي  «يلو  با    ياتي؛  را  قرآن  که 

 ياتيداند و آيم  يمؤمنان کاف يکه کتاب خدا را برا ياتيکند؛ آمي توصيف «يان»بو «ين »نور«، »مبيژگيو

اند؛  دو مدعا را مطرح کرده  ياتآ  ينبا استناد به ا   يونرسد قرآنياشاره دارد. به نظر م  ينکه به کمال د 

در پرتو قرآن. با وجود آنکه    ينو معارف داحکام    به همه  يلامکان ن  يگريقرآن و د  يت نخست جامع

مزبور نسبت به    يات است، آ  يرفتهبه اجمال پذ  يتيو هدا   ينيد  يها کم در حوزهنخست دست   يمدعا 

  ياق و بدون توجه به س  ينشيشده گز  ياد  ياتآنکه استناد به آ   يژهندارد، بو  يدوم داللت روشن  يمدعا 

بخواه   ياتآ اگر  مقابل  در  است.  گرفته  تک  يمصورت  بگو  يهبا  قرآن سخن  از   يمتوانيم  ييم،بر خود 

تبع  يمکن  ياد  ياتيآ و  اطاعت  به ضرورت  پ  يت که  نواه ص)يامبراز  و  اوامر  در  احکام   ياو قضا  ي(  و 

ااند. در  کرده  يقرآن و معلّم کتاب معرف  ياتآ  يانگررا مفسّر و ب  يشاناشاره دارند و ا   يات، آ  ينپرتو 

در يم بخش  يافت توان  د   يکه  قالب  در  خداوند  آنچه  به    يبرا  يناز  رجوع  با  است،  خواسته  انسان 

-يم  يقرآن تلق  يناز مضام  يکي  يز( نص)پيامبر  سنّت   اعتبار  حقيقت،  در.  يدآي( به دست مص)يامبرپ

 قرآن هم سازگار خواهد بود. يت رو با جامع ينشود و از هم

نبوده و در عمل   يدارخود پا   يقرآن، آنان به مبان  ياتبه آ  يوناستدالل نادرست قرآننظر از  . صرف۳

  يش گرا  ياتاز آ  يذوق  يهاو برداشت   يياز قرآن، به خودرأ  يناحکام و معارف د  يلدر استخراج تفاص

 يان جر  ينمدعاست. در واقع، در ا   ينا  يني، شاهد عيان جر  ين اصحاب ا  يچنانکه اختالف آرا اند.  يافته

با   ين مربوط به معارف قرآن و د  يهاها و ابهامو پاسخ پرسش  يفکر  يبر آن است که خألها  يسع
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ها خواهد  يقهتابع اختالف آرا و سل  يعيامر به طور طب  ينحل شود که ا  ي و نظر شخص  يبر رأ  يهتک

 بود.
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اندلسابن.1 فق(،  ۱۳۴۷)يعل  ي،حزم  األحکام  ياإلحکام  تحقاصول  شاکر،  يق،  محمد    ، ۱  ج  أحمد 

 . الخانجي قاهره: مکتبه

 العلميه.  دارالکتب بيروت: ، يث مختلف الحد يلتأو(، تاي مسلم)بعبداللهب بن ينوري،د يبهقتابن.2

 .دارالفکر بيروت: ، ۳ج   ،يمالقرآن العظ يرتفسق(، ۱۴۰۰)عمربن يلاسماع ي،دمشق يرکثابن.3

الکبرق(،  ۱۴۱۴)محمد  ي،الزهر  يعمنسعدبن ابن.4   ، ۴ج  ،  الصحابه  من  الخامسه  الطبقه:  يالطبقات 

 .يقمکتبه الصد  طائف:

ابوالحسابن.5 مقاق(،  ۱۳89)احمدينفارس،  تحق)دوم( اللغه   ييسمعجم  محمد    يق،  عبدالسالم  و ضبط 

 .يشرکه مکتبه و مطبعه حلب مصر: هارون،

   .الجملبغداد: ، و القرآن  يث الحدم(، ۲۰۰8قرناس)ابن.6

 . يالتراث العرب ياءداراح   بيروت: ،العرب لسانق(، ۱۴۰8)مکرممنظور، محمدبنابن.7

)القرن يالقرن الرابع عشر الهجر  يف  يرالتفس  يف  يلموسوعه الدخ  ق(،۱۴۳۵فارس)يمعبدالرح   ابوعلبه،.8

 . يعللنشروالتوز يهالعلم يالسواقاردن:  ،۳و  ۲ج  (،يالديالم ينالعشر

و]همکاران[  ي،اسعد .9 پژوهشگاه قم:    ،۱ج    ،يري تفس  يها يان جر  يشناس يب آسش(،  ۱۳89)محمد 

 .حوزه و دانشگاه

فق(،  ۱۴۰۱)يمحمدمصطف  ي،اعظم.10 تار   يالنبو  يث الحد  يدراسات  ، ۱ج    ،)سوم( ينهتدو   يخو 

 نا. رياض: بي

حس ياله.11 خادم  فم(،  ۲۰۰۵)ينبخش،  القرآن  يدراسات  السنه  يونالفرق  حول  شبهاتهم    طائف: ،  و 

 .يعللنشر و التوز يقمکتبه الصد

المعانق(،  ۱۴۱۵محمود) يد س  ي،بغداد  يآلوس.12 العظ  يرتفس  يف  يروح  بيروت: ،۷و    ۴ج    ،يم القرآن 

 يه. دارالکتب العلم
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التنز  يالمسم  يضاويالب  يرتفس  ق(،۱۴۰8)عمربن عبداهلل  يضاوي،ب.13 التأو  يلانوار  اسرار  ،  ۲ج  ،  يلو 

 . يهدارالکتب العلمبيروت: 

ح حب .14 نظرم۲۰۰۶)يدراهلل،  ف  يه(،  االمام  يالسنه  الص  يعيالش  يالفکر  و   بيروت:   ،يرورهالتکون 

 ي.موسسه االنتشار العرب

 ي. مطبوعات رابطه العالم االسالمجا: بي، يلمواجهه األباط يالسنه فق(، ۱۴۰۲)طاهرمحمد يم،حک.۱۵

 . يموسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: ، نامه دهخدا لغت  ش(،۱۳۷۳اکبر)يدهخدا، عل.۱۶

   يه.دارالکتب العلم بيروت:، ۲و  ۱ج   ،تذکرة الحفاظق(، ۱۳۷۴)ينالد  ابوعبداهلل شمس ي،ذهب.۱۷

 يثه. دارالکتاب الحدقاهره:  ،۲و  ۱ج  ،و المفسرون  يرالتفس(، ق۱۳9۶)ينمحمدحس ي،ذهب.۱8

 . دارالعلمبيروت: ، القرآن يب غر يالمفردات فق(، ۱۴۱۲)محمدبنينحس ي،راغب اصفهان.۱9

ف  يه المنار: مجله شهرق(،  ۱۳۱۵)يدمحمدرضا، سيدرش.۲۰ الد  يتبحث  االجتماع و    ين فلسفه  و شئون 

 .نا يبقاهره:  ،۱۰ج  ،العمران

الد  يوطي،س.۲۱ المنثور فق(،  ۱۴۲۱)ينجالل  التراث    ياءداراح   بيروت:  ،۳ج    ،بالمأثور  يرالتفس  ي الدرر 

 ي.العرب

)يموسبنيمابراه   ي،شاطب.۲۲ فق(،  ۱۴۲۳]ابواسحق[  الشر  يالموافقات  دارالکتب  بيروت:  ،  يعهاصول 

 ي.العرب

 .مکتبه النافذهالجيزه: ،  مصلحون أم هادمون يونالقرآنم(، ۲۰۰9شاعر، عمرو).۲۳

 .دارالفکربيروت:  ،۷ج   ،األم)دوم(  کتابق(، ۱۴۰۳) يس محمد بن ادر  ي،شافع.۲۴

محمد.۲۵ معاصره  الکتابم(،  ۲۰۰۰)شحرور،  قرائه  القرآن  المطبوعات  بيروت:    )چهارم(، و  شرکه 

 . و النشر يعللتوز
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منصوره:  ، يهاکتابات اعداء االسالم مناقشتها و الرد عل يف يهالسنّه النبوق(، ۱۴۲9)يدعمادالس يني،شرب.۲۶

 يقين.دارال

موسسه االنتشار  بيروت:  ،  ياالسالم  يعمصدراً للتشر  يالقرآن و کفم(،  ۲۰۰۵)منصور، احمد  يصبح.۲۷

 ي.العرب

 .ينجامعه المدرسقم: ، ۳و  ۱ج ،  يهالفق  يحضرهمن ال ق(، ۱۴۰۴)يهبابوبنيعلبنصدوق، محمد.۲8

محسن    يع(، تصح)  فضائل آل محمد  يبصائر الدرجات فق(،  ۱۴۰۴)حسنبنمحمد  ي،صفار قم.۲9

  .ينجف ياهلل مرعش ية مکتبه آقم:  يزي،تبر يکوچه باغ

  ۱9و    ۱۷و    ۱۶  و  ۱۲و    ۷  و  ۱ج  ،  القرآن   يرتفس  يف  يزانالمش(،  ۱۳۷9)ينمحمدحسيدس  يي،طباطبا.۳۰

 يه. دارالکتب االسالم تهران:، ۲۰و 

  تهران:  ،۶و    ۳ج    ،القرآن و الفرقان  يرتفس  يف   يانمجمع الب  يرتفسق(،  ۱۴۲۶حسن)بنلفض  ي،طبرس.۳۱

 .اسوه

البق(،  ۱۳9۳)يرجرابوجعفرمحمدبن   ي،طبر.۳۲ تأو  يانجامع   بيروت:   ،۷ج    ، القرآن  يآ  يلعن 

 . دارالمعرفه

تحق)دوم( ينالبحر  مجمع ق(،  ۱۴۰8)ينفخرالد  يحي،طر.۳۳ نشر  تهران:    يني،احمد حس  يدس  يق،  مکتبه 

 يه. الثقافه االسالم

 .يمکتب االعالم االسالمقم:  ،۱۰و  ۴ج  ،القرآن يرتفس يف يانالتبق(، ۱۴۰9)حسنبنمحمد ي،طوس.۳۴

 . يمکتبه مدبولقاهره:  السلطان )البرهان(، يندم(، ۲۰۰۶)يازين ين،عزالد.۳۵

 .يالذهب يالکتابقاهه:  يث،الحد  يهالحجاب و حج يقهحقم(، ۲۰۰۲)يدمحمدسع ي،عشماو.۳۶

فش(،  ۱۳۷۰احمد)بنعبدالرحمني قاض  يجي،ا  ينعضدالد.۳۷ الکالم  يالمواقف  منشورات    قم:  ، علم 

 .يالرض يفالشر
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التراث    ياءداراح بيروت:    ،۱۲ج    ،يب الغ  يعأو مفات  يرالکب  يرالتفسق(،  ۱۴۲۰)عمربن محمد  ي،فخرراز.۳8

 ي.العرب

ج    ي،اعلم  ينحس  يقتحق،القرآن  يرتفس  يف  يالصاف ق(،  ۱۴۱۵)يمرتضبنمحمدمحسن  ي،کاشان  يضف.۳9

 . انتشارات الصدر تهران:، ۲

القرآنش(،  ۱۳۶۴احمد)محمدبن  ي،انصار  ي قرطب.۴۰ ألحکام  انتشارات  تهران:    ،۱۷و    ۶ج    ،الجامع 

   .ناصرخسرو

 .رالکتابموسسه دا قم: ،۲ج  ،يالقم يرتفسق(، ۱۴۰۴هاشم)بنيمابراه بنيعل ي،قم.۴۱

  أحاديث   بعض  علي  تطبيقيه  دراسه:  يث قواعد نقد متن الحد  يلنحو تفعم(،  ۲۰۰8)يلاسماع  ي،کرد.۴۲

 .دار االوائلدمشق: ، الصحيحين 

تحقيالکافق(،  ۱۳88)يعقوببنمحمد  ي،راز  ينيکل.۴۳ غفّار يعل  يق،   تهران:،  ۶و    ۳ج    ي،اکبر 

  .يهدارالکتب االسالم

االئمه  ق(،  ۱۴۰۳محمدباقر)  ي،مجلس.۴۴ اخبار  لدرر  الجامعه    بيروت: ،  9ج    ،( ) االطهار بحاراالنوار 

 .مؤسسه الوفاء

 .يرکوتهران: ، يث حد يعموم يختارش(، ۱۳8۱)يدمعارف، مج.۴۵

   .يرکبيرام ، تهران:۶ج  ،ينمع يفرهنگ فارسش(، ۱۳۶۳محمد) ين،مع.۴۶

 . يهدارالکتب االسالمتهران:  ،۲۵ج   ،نمونه يرتفسش(، ۱۳۷۴[ )يگران]و د ناصر  يرازي،مکارم ش.۴۷

 . يث دارالحدقم:  ،۲ج  ،يپژوه  يث حد ،ش( ۱۳8۶)يمهد يزي،مهر.۴8

صح  يريسش(،  ۱۳8۶محمدصادق)  ي،نجم.۴9  سنّت اهل  مهم  مدرک   و   کتاب  دو  بررسي:  يحيندر 

 . موسسه بوستان کتاب قم: ،مسلم صحيع و بخاري صحيع

 منابع انگليسي 
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 مقاالت 

. ۲ .۴، سال اول، شماره يمعرفت کالممنکران سنّت«،  يا يونش(، »قرآن۱۳89)يدعبداهللس يني،حس.۱

 .۲۵۶، ش المنار  »اإلسالم هو القرآن وحده«، ،ق( ۱۲8۵)محمد ي،صدق يقتوف.۲
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 نقش زمينه در فهم معناي متن قرآن و تفسير آن 

 ۱زهره رنجبر

 چکيده

يابي به معنا، از جمله مباحث مهم دنياي معاصر، در قلمرو دانش فلسفه و سازوکار فهم و دست  

پردازش تفصيلي به رويکردهاي افراطي و تفريطي  شناسي است. در اين نوشتار، فارغ از  مباحث زبان

هاي تأثيرگذار در فهم معناي متن، اعم از متون ديني  به مقوله فهم، نقش»زمينه« به عنوان يکي از مؤلفه

و غيرديني، مورد بررسي قرار گرفته است و مبتني بر مطالعات تحليلي، مشخص شد که زمينه در سه  

تحقّ در  مفسّر،  و  متن  مؤلف،  ه عنصر  است.  مؤثر  بسيار  فهم  فرآيند  از رق  يک  هر  تأثير  سهم  چند 

اينمؤلّفه تناسب  به  ميها،  متفاوت  بگيرد،  تعلّق  چيزي  چه  به  معنا  فهم  در  محوري  عنصر  شود.  که 

اما تفاوت ماهوي متن قرآن با متون ديگر  م معناي قرآن و روايات نيز تأزمينه، در فه ثيرگذار است، 

گذاري اين عناصر، به شکلي متفاوت با ديگر متون، ارزيابي شود؛ زيرا عنصر  ثيرشود که تأباعث مي

يابي به  وحياني صدور، خود متن است و براي دست   توجه به ماتن و منشأ  محوري در فهم قرآن با

ها، با متن مواجه  فرضفهم صحيع از آن، الزم است که مفسر تا حد امکان از سر تسليم و دور از پيش

 ثيرگذار است. وحياني و روايات تأ که زمينه صدور متن نيز در فهم بهتر متونتأکيد بر اينشود، با 

 ن دينی. وواژگان کليدي: زمينه، فهم، متن، مولّف، مفسّر، مت

 

 

 

 

 
 ranjbar.zh@gmail.comآموخته حوزه و دکترای مدرسی معارف، استاد حوزه، . دانش1
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 مقدمه

مي شمرده  مخلوقات  ساير  و  انسان  ميان  تمايز  وجه  عنوان  به  يا)ناطقيت(،  فاهمه  با  قوه  و   شود 

آسيب  و  مخلوقات  وجود ضعف  ساير  بر  او  تفوق  و  برتري  عامل  انسان،  در  جسماني  قواي  پذيري 

که موجودات بسياري در عالم طبيعت هستند که توان و قواي مادي باالتري نسبت به است. حال آن

 انسان دارند.

تارهاي  يعني  ارتباط  ابزار  به  مجهز  الهي،  موهبتي  واسطه  به  اجتماعي،  موجودي  عنوان  به  انسان 

فاهمه، قادر به خلق  نيز قوه  ارتباطي و  اين وسيله  به مدد  نهاد و  پا به عرصه وجود  صوتي و زبان، 

ها و کلمات و اداي آن است، حاصل اين خلق، ايجاد رابطه مشترک در جامعه انساني است. در واژه

-هاي ذهني ميحقيقت انسان به کمک  اسباب و وسايل ارتباطي، قادر به تعبير ادراکات باطني و يافته 

-گردد.  معاني، وجودي مستقل از الفاظ دارند که پس از تعلق و تأثر ذهن از آنها، الفاظ نقش حکايت 

شود. پس  کنند. رابطه بين لفظ و معنا در پي قرارداد و وضع در عالم انساني، ايجاد ميگري را ايفا مي

کند و  راتي از عالم خارج دريافت ميمعنا، وجودي مستقل از ادراک الفاظ نيز دارد؛ چرا که»ذهن تأثي

-ها از آن مدرَک، حکايت مي(، سپس در قالب واژه۱۰۵،  ۱۳89پذيرد« )جان الک،  ادراک صورت مي

ازائي غير از خود معنا است. با اين بهکند. پس لفظ حاکي از معنا و معنا حاکي از محکي خارجي و ما

عرصه تمام  سروکارداشتن  ب توضيع،  آدمي  حيات  بررسي هاي  اهميت  و  است  بديهي  معنا،  پديده  ا 

 انکار.سازوکار فهم معنا، غيرقابل

رويکردهاي نوين در بحث فهم متن، از اواخر قرن نوزدهم، شروع به باليدن کرد. هرمنوتيک مدرن  

نگرش عرصه موجب  ديگر  به  آن  توسعه  و  ديني  متون  در حوزه  سنّتي  تلقي  نفي  و  هاي هاي جديد 

ديني( شد. دانش جديد در حوزه فهم، زمينه مباحثات و منازعاتي را درباره عنصر    فهم)فراتر از متون

نحله  برخي  آورد.  پديد  متن  فهم  در  محوري  عناصرِ  رکن  يا  و  ستون  را  مؤلف  مراد  فکري،  هاي 
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يابي به معنا دانستند و برخي مفسر و مواجهه او با متن را ضامن معناداري متن، معرفي کردند و  دست 

اين ميان، متن را وجودي مستقل از مراد مؤلف و ذهنيت مفسر، در پرتو قواعد و ساختار  برخي در  

 زباني، معنادار توصيف کردند. 

مي نظر  عناصر  به  يا  عنصر  تعيين  سايه  در  متون،  فهم  در  زمينه  نقش  دقيق  و  روشن  بيان  رسد 

امکان  فهم،  در  مرادمحوري  متن،  فهم  در  حياتي  عامل  اگر  زيرا  است؛  آن   پذير  باشد،  در مؤلف  چه 

عميق رنگ  زمينه،  ميبحث  خود  به  زمينه تري  اگر گيرد،  و  است  مؤلف  به  مربوط  مختلف  هاي 

قرائت  کثرت  و  باشد  مفسر  مواجهه  نوع  به  وابسته  متن  شود،  معناداري  پذيرفته  واحد  متن  از  ها 

پررنگ زمينه  چهره  مفسر،  با  مرتبط  متعدد  مي هاي  پيدا  فهم،  در  دتري  و  به کنند  متن  که  صورتي  ر 

هاي پيدايش خود متن و بافت متني، خودي خود و فارغ از مؤلف و مفسر، معنادار لحاظ گردد، زمينه 

 کنند.اي پيدا ميجايگاه ويژه 

شود، و  در اين جستار، از ميان مجموعه عوامل مؤثر در فرآيند فهم، تنها به نقش زمينه، پرداخته مي

م داده  پاسخ  اصلي  اين سؤال  در  يبه  فهم  تحقق  و  معنا  دريافت  در  آن  زمينه و سهم  نقش  که  شود 

 مواجهه با متن چيست؟

 . تحليل مفهوم فهم 1

)فراهيدي،   معناي»شناخت«  به  لغت  در  فهم  يعني»دانستن«   ( ۶۱،  ۴ق،  ۱۴۱۰واژه  الشيء«؛  و»علم 

ئه شده  آمده است، همچنين تعاريف اصطالحي متعددي نيز براي فهم ارا ( ۲۰۵،  ۵ش،  ۱۳۷۱)قرشي،  

گفته، ريشه دارد. فهم در حوزه فلسفه، به درک موضوع انديشه توأم با  که اکثرا در معناي لغوي پيش 

است)ر.ک: جميل صليبا،   شده  تعريف  آن،  نوعي ۱۷،  ۲ق،  ۱۳99تحديد  را  فهم  طباطبايي،  عالمه   .)

، ۲ق ،    ۱۳9۰،  کند)طباطبايي هاي ذهني، تعريف مي تأثير ذهني از عالم خارج به کمک  ايجاز صورت 

ابن۲۴8 آن (.  دريافت  براي  نفس  قوه  استعداد  را  فهم  مي سينا،  عرضه  او  بر  غير  از  شود،  چه 
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(، همچنين مالصدرا، فهم را تصور شيء از راه کالمي که متکلم بر  ۲۵9،  ۱۴۰۴سينا،  داند)ر.ک: ابنمي

 (. ۴۷۲، ۱، ۱۳8۳کند)صدرالدين شيرازي،  کند، تعريف ميمخاطب القا مي 

اين  دق به  شايد  فهم،  پيرامون  انديشمندان،  و  متکلمان  از سوي  شده  ارائه  تعاريف  در  تعمق  و  ت 

کننده، قواعد زباني ط کالمي  دستاورد منتهي شود که عمل فهم امري است که با دخالت سه عنصر فهم

مي تحقق  گوينده،  باب  و  متن،  فهم  در  عوامل  از  يک  هر  تأثير  و  کارکرد  سهم  بررسي  که  پذيرد 

که گرايش به هر رويکردي، لوازم و  نازعات علمي بسياري را در دوره معاصر، گشوده است، چنانم

به دنبال دارد که پردازش    اقتضائات متفاوت و گاه متضادي را در نوع مواجهه با متن و معناشناسي آن، 

 تفصيلي به آن، هدف اين نوشتار نيست.

  . تحليل مفهوم متن2

نظران، تعاريفي نسبتا مشابه ارائه شده است. براي نمونه، از  ختلف صاحب براي متن در تقريرهاي م 

ش،  ۱۳89ديدگاه پل ريکور»متن عبارت از ديسکورسي است که در قيد کتابت درآمده باشد« )حسني،  

شود و زبان در آن حيثيت زماني داند که با سخن گفتن حادث مياي مي(، وي ديسکورس را واقعه ۷۴

 . ( ۶8-۶۴يابد)همان، مي

هاي مختلف است که  ها، بافتي از نقل قول اي از نشانه از منظر روالن بارت، متن به عنوان مجموعه 

شکنان به متن توسعه . اما شالوده(۲۶۷ش،  ۱۳8۴شماري اقتباس شده است)گلن،  از مراکز فرهنگي بي

ابزار نيست بلکه  دهند؛ زيرا دريدا، قائل به توسعه زباني است، از منظر وي، زبان صبيشتري مي  رف 

چيز چيز زباني است و در نتيجه همهتفکر، علم، تفسير و همه  برد، فلسفه، چيز را در خود فرو ميهمه

 (. ۲۰۷ش، ۱۳9۰کند)ر.ک: واعظي، حکم متن را پيدا مي

مي متن  معناي  در  مذکور  اختالفهاي  به  توجه  مجموعه  با  يک  نوشتار  يک  در  متن،  گفت:  توان 

 نسجم و معنادار است.نگارش يافته، م
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 . عوامل موثر در فهم متن3

هاي متعددي وابسته است که در سه محور زمينه مؤلف، زمينه به طور کلي فهم يک متن به زمينه

هاي فکري ط فرهنگي مؤلف، توان به زمينه هاي مؤلف، ميمتن و زمينه مفسر قراردارد.از جمله زمينه

هاي فکري و فرهنگي خود  هاي عامل نگارش و زمينه ي دغدغه هاي نگارش مؤلف و يا به عبارتانگيزه

مخاطبين عصر پيدايش متن، اشاره کرد. موقعيت فرهنگي و جغرافيايي پيدايش متن، متون مرتبط قبل 

درون بافت  و  سياق  آن،  از  بعد  زمينهو  شمار  در  مفسر،  متني  يک  فهم  براي  و  دارند  قرار  متن  هاي 

مفسزمينه  فرهنگي  و  فکري  پيش هاي  شامل  که  ميدانسته ر  نيز  وي  دغدغه هاي  انتظارات شود،  و  ها 

 مفسر)زاويه ديد( و سطع علمي او حائز اهميت است. 

 . زمينه مؤلف 1. 3

 هاي فکري ط فرهنگي مؤلف. زمينه۱. ۱. ۳

نزاع از  فارغ  متن،  به  يک  فهم  و  تفسير  قابليت  فهم،  حوزه  در  نبايدها  و  بايدها  به  مربوط  هاي 

قرائت روش سمت  به  متني  هر  امکان،  عالم  در  يعني  دارد.  را  گوناگون  آغوش هاي  گوناگون  هاي 

کج  يا  و  بدفهمي  براي  را  عرصه  گشودگي،  اين  است؛  ميفهميگشوده  باز  هم  هرچند ها  کند، 

هاي متعدد ايجاد اي توصيفي هر واژه و ساختار زباني، چارچوبي نه چندان ضيق براي قرائت ه داللت 

دهد و کنند، که از قِبَل آن، متن نوعي مقاومت در برابر هرج و مرج در حوزه فهم، از خود نشان ميمي

فارغ از نيت و    بندد. اما اين ميزان تحديد در مواجهه با متن،به نوعي راه را بر آنارشيسم معنايي مي 

چه که ضامن تعيين معنا و پرهيز از اين گرايي کامال نخواهد بست. آنقصد خالق متن، راه را بر نسبي

يابي به قصد مؤلف در مواجهه با متن و فهم آن است. گرايي است، اعتقاد به لزوم دست ميزان نسبي

به نگارش زده و متن، انديشه خاصي دست  القاي فکر و  با هدف  ايده  مؤلف  هاي محصول تفکر و 

خاص مؤلف است. حذف اين عامل آفرينش و نگاه استقاللي به متن، مخاطب را از رسيدن به»تمام  
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 دارد.  حقيقت« باز مي

پيوند بين مقاصد مؤلف و ساختار و چينش واژگان و خلق يک اثر نگارشي، انکارناپذير است. فهم 

امکان  پيوند  اين  به  توجه  سايه  در  زمينه پذيمعتبر،  تقرير،  بنابراين  است.  در  ر  مؤلف،  به  مربوط  هاي 

هاي زباني از شوند؛ زيرا نويسنده يک متن با الفاظ و داللت يابي به معناي متن، جدي تلقي ميدست 

مي حکايت  خود،  باطني  دانسته مدرکات  ضميمه  نتيجه  الجرم  هم،  وي  باطني  مدرکات  هاي کند؛ 

چه خالق متن بيان کرده و قصد فهماندن  وجوي آن س جست تفصيلي بر علم اجمالي پيشين است، پ

 آن را به مخاطبين داشته است، يکي از مراحل فهم درست است.

اين  قبيل  از  مسائلي  داده »دانستن  سوق  متن  پديدآوردن  به  را  مؤلف  انتظارات،  و  عالئق  کدام  که 

مکانات زباني وي براي ها و ااست؟ او در کدامين وضعيت و شرايط تاريخي سخن گفته است؟ داده 

(، مفسر را در فهم مراد متکلم ياري  ۵۳،  ۴و۳گفتن و نوشتن چه بوده است؟ « )شبستري، سال اول،  

 رساند.مي

احمد درباره»زن«، پس از بررسي موقعيت زيست ط فرهنگي  هاي جالل آلخواندن مجموعه داستان 

هاي وي را  اي که داستان ود به گونه شوي، مخاطب را به فهم معتبري از فحواي کالم وي رهنمون مي

هاي فرهنگي زنان جامعه و دادخواهي نويسنده براي حل معضل»زن« در اجتماع،  انعکاسي از واقعيت 

گيرانه  حال فراري از ظواهر سخت ستيز و در عيناحمد، فردي غربکه جالل آلبينند. خصوصا اين مي

تفکر وي در کتاب»زنِ  اين طرز  است،  افراطي مذهب  معناي مقصود وي  مال روشن  زيادي« کاو  گرِ 

 (. ۱۳9۴احمد، )ر.ک: آلاست 

 هاي نگارش مؤلف. انگيزه۲. ۱. ۳

مي  قرباني»عشق«  که  است  زني  درباره  قادري  نصراهلل  نوشته  راه نمايشنامه»سوفيا«  در  يعني  شود؛ 

مان نگارش  دهد. وقتي در موضوع نمايشنامه و زمعشوق و به خاطر معشوق جان خود را ز دست مي 
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موضوع   به  نگاه  زاويه  گيرد،  قرار  بررسي  مورد  نگارش  زمان  اجتماعي،  و رخدادهاي  تأمل شود  آن 

شود. نويسنده نمايشنامه، پس از مطالعه پرونده شهال جاهد، متهم به قتل همسر نمايشنامه، متفاوت مي 

تل واقعي و نمايشنامه  شود که، شهال جاهد قرباني عشق است نه قاناصر محمدخاني، بر اين باور مي

مي  وي  درباره  حکمِ»اعدام«  به  اعتراض  در  بي را  از  شکوه  زبان  نوعي  به  و  اجتماعي  نگارد  عدالتي 

تأثير بسزايي  مي نمايشنامه، در فهم مقصود مؤلف  اين  گشايد. دانستن زمينه ذهني مؤلف در نگارش 

آن  تا  همدارد  برخي  بجاکه  تقابل  در  برخي  و  او  با  همراه  و  ديدگاهگام  و  آراء  و  ا  تفسير  به  او  هاي 

مي  نمايشنامه  بي داوري  نمايشنامه،  اين  نگارش  در  مؤلف  فکري  زمينه  بنابراين  انگاشتن  گناهنشينند. 

عدالتي اجتماعي است)ر.ک: قادري، مجله کتاب صحنه،  شهال جاهد و انگيزه نگارش وي انتقاد از بي

 (. ۷۶-۷۲، ۳۷شماره 

 فرهنگي مخاطبين عصر پيدايش متن. زمينه فکري و ۳. ۱. ۳

هاي مؤثر در فهم متن است.  ها از ديگر زمينه هاي فکري فرهنگي آنشناخت مخاطبين اوليه و زمينه 

مؤلف«   ذيل»زمينه  آن  گنجاندن  و  دارد  عنوان  استقالل  اقتضاي  مؤلفه،  اين  که  برسد  نظر  به  شايد 

آفريند و لزوما در آفرينش  مخاطبين، متني را مي جاکه مؤلف به قصد افهام  مناسبت بنمايد. اما از آن بي

متن و افهام مقصود خويش به سطع مخاطبين خود، توجه ويژه دارد و بر اساس اقتضائات فرهنگيِ 

اوليه، تحت عنوان»بررسي زمينه  گويد، شناخت زمينه زمان خويش، سخن مي  هاي فرهنگي مخاطبان 

 شود. مؤلف« مطرح مي

 ه در فهم آيات قرآن . تأثير اين مؤلف۴. ۱. ۳

حديث  فهم  در  اسالم  علماي  که  نزول«  و»شأن  صدور«  بحث»شأن  با  را  مطلب  اين  بتوان  شايد 

 اند، بهتر فهميد هر چند شأن صدور اعم از اين معناست. ضروري دانسته 

براي نمونه، وقتي فضاي عصر نزول به لحاظ فرهنگي درباره تعدد زوجات بررسي شود و مشخص 
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آمي در  نداشت،  گردد  مردان وجود  براي  تعداد همسران  در  منعي  آن عصر،  در  وَإِنْ  *آيه داب عربي 

خِ فَإِنْ  وَرُبَاعَ  وَثُلَاثَ  مَثْنَى  النِّسَاءِ  مِنَ  لَکُمْ  طَابَ  مَا  فَانْکِحُوا  الْيَتَامَى  فِي  تُقْسِطُوا  أَلَّا  تَعْدِلُوا  خِفْتُمْ  أَلَّا  فْتُمْ 

گيري قرآن در با رويکرد تحديد و سخت   (3* )نساء، يْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوافَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَ

تفسير مي چناناين حوزه  مفسر سدهشود،  منع  چه طبري،  مقام  در  را  آيه  اسالم،  تاريخ  نخست  هاي 

ناحيه   از  زناشويي  وظايف  و  عدالت  شرط  تحقق  عدم  در صورت  همسر  يک  با  حتي  مرد،  ازدواج 

يتيمان که به عدالت رفتار نکنيد، درباره زنان  همچنان که ميگويد  کند و ميتفسير مي ترسيد درباره 

نداشته  آنها خوفي  از جور و ستم بر  ازدواج نکنيد مگر در صورتي که  آنها  با  بنابراين  نيز، بهراسيد. 

به استناد آيه، تعدد زوجات   که برخي ديگر، فارغ از اين نگاه،(. درحالي۱۵8،  ۴،  ۱۴۱8باشيد)طبري،  

-اي کهها، آيات شريفه طبق برخي ديدگاه(. يا  ۴8۲،  ۵ق،  ۱۴۱9)طباطبايي يزدي،  دانندرا مستحب مي

ساز اين  کنند، اقتضائات جغرافيايي مخاطبين عصر نزول، زمينه »إبل« را آيت و نشانه الهي معرفي مي

به اقتضاي محيط جغرافيايي عربستان، باعث  شود؛ يعني انس ذهني عرب عصر نزول تمثيل، معرفي مي 

مانند آنان  ذهني  مأنوسات  و  ملموسات  از  متعال  نعمت شد خداوند  بيان  در  استفاده  »إبل«  الهي،  هاي 

 (. ۳8،  ۱۳۷۵کند)مجتهد شبستري، 

با حديث» اوليه  برخورد  در  نمونه  براي  نيز  احاديث  الجنةدرحوزه  فله  آذار  بخروج  بشّرنی  « مَن 

برداشت مي ۱۶۱ق،  ۱۴۱۶)شهروزي،   در حالي(، چنين  دارد،  کراهتي  آذار  ماه  که  فهميدن  شود  با  که 

از روايت،   پيامبر)ص(  از زمان و مکان و فضاي صدور حديث و قصد  اطالع  علت صدور حکم و 

 شود که پيامبر)ص( قصد داشتند اهل بهشت بودن ابوذر را به اصحاب و مخاطبين برسانند. معلوم مي

  ن. زمينه مت2. 3

هاي مؤلف در يکي از کليدهاي ضروري در فهم معناي متن، خود متن است. متن، بازتاب انديشه 
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متن،   بيشترين تالش در فهم  بنابراين  کتابت درآمده است،  به  است که  قالب ساختار و قواعد زباني 

متن،   از مجراي خود  متکلم،  مراد  بازشناسي  بررسي زمينهصورت ميحتي در  مربوپذيرد.  به  هاي  ط 

متن، در جايي که مؤلف معلوم نباشد و يا اطالعاتي از وي در دسترس نباشد، در فرآيند فهم اهميت  

ترين  يابد؛ چون متن، اصلييابد.اين مطلب جايي که ماتن، خداوند باشد اهميت بيشتري مياي مي ويژه

 منبع و رابط براي فهم مقصود مؤلف است. 

 يي پيدايش متن . موقعيت فرهنگي ط جغرافيا۱. ۲. ۳

اگر هر متن برحسب زمينه فرهنگي ط جغرافيايي نگارش آن، قرائت گردد، وجه گزينش و استخدام  

شود. شناخت زمينه اجتماعي که متن در بستر آن  ها و ساختار ويژه متن توسط مؤلف کشف مي واژه

تطور واژگان متأثر از تغيير  گشايد. سير  خلق شده است، زوايايي از دريچه فهم را به سويِ خواننده مي

تغييرات ها و سنّت فرهنگ اين  متوجه  را  متن، خواننده  تاريخي  مطالعه  بنابراين  است،  انکارناپذير  ها 

 کند.کند و اسباب فهمِ معتبر را فراهم ميمي

حديث» نمونه  بقهرمانةبراي  ليست  و  ريحانة  )سيدرضي،  المرأة  نامه  ۳۰۷ش،  ۱۳۷۴«  به  ۳۱،   )

ب گلِ  آسيب صورت»زن  و  لطيف  است،  است،  هاري  شده  معنا  کارفرما«  است  پهلواني  نه  و  پذير 

ميدرحالي نشان  متن  تاريخي  موقعيت  به  توجه  واژهکه  که»قهرمان«  بين دهد  در  و  است  فارسي  اي 

کار و خدمتکار روشن شد؛ لذا داللت واژه»قهرمان« بر پيش ها به پيشکار و متصدي امورگفته مي فارس

-(. اين کلمه در منابع لغوي به»القائم بامور الرجل« معنا شده است)ابن۱۵۰،  ۶طريحي،    گردد)ر.ک:مي

کند و برآن است که منظور حضرت، (، مرحوم خوانساري به اين معنا تصريع مي۱۲9،  ۴،  ۱۳۶۷اثير،  

، )ر.ک: خوانساري  است  زن  نبودن  بي۳۱8،   ۶،  ۱۴۰8پيشکار  شده  (.  موجب  عنصر  اين  به  توجهي 

 کلمه مطابق زمان و زبانِ فعلي مترجم به واژه پهلوان، ترجمه شود.   است اين
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توجه به زمينه پيدايش متن، در تبيين شأنِ صدور متن هم مؤثر است. و لذا گاهي کليدِ فهم معتبر  

و سُئِل عن القرع اَيُذبع فقال ليس شيءُ يذکّي فکلوا شود. در أمالي شيخ طوسي آمده است: »متن مي

از امام علي)ع( درباره ذبع کدو سؤال شد، حضرت فرمود:   ذبحوه و اليستفزنّکم الشيطان«؛القرع و الت

 »کدو قابل ذبع نيست، بخوريد کدو را و ذبع نکنيد آن را و شيطان شما را نفريبد! «. 

بي بسيار  متن، سؤال  اين  پيدايش  بيبدونِ درکِ  پاسخِ اساس جلوه ميمعنا و  کند، گويا پرسش و 

 که توجه به فضاي صدور حديث، کليدِ حل مسأله است.اده است و حال آن مضحکي رخ د

عمروعاص به قصد آزمودن مردم شام در ميزان اطاعت کورکورانه به معاويه پيشنهاد داد در خطبه  

نماز جمعه، دستور ذبع کدو را بدهد. اين خبر به تدريج از شام به کوفه رسيد و زمينه اين پرسش را 

 (. ۱۰۱ – ۱۲۴،  ۳۵-۳۶مود)ر.ک: صفاري و سعدي ، از حضرت فراهم ن

 . متون مرتبط قبل و بعد از آن ۲. ۲. ۳

از زمينه از متن، يکي ديگر  يا پس  به متون مرتبطي است که قبل و  هاي مؤثر در فهم متن، توجه 

د.  کنناي را از قصد و مراد متکلم در نگارش متن، ظاهر مياند؛ زيرا گاهي زواياي پنهانينگاشته شده

دانستن برخي باورهاي علماي يهود در تبيين برخي آيات مرتبط با عالمان يهود و دريافت مراد الهي  

 از متن آيه مؤثر است. 

 متني. سياق و بافت درون۳. ۲. ۳

تر گفته شد رويکردهاي متفاوتي در بحث عناصرِ محوري در فهم متن وجود دارد. آنچه قابل پيش

يدگاه مؤلف محور، و چه در نظرگاه مفسرمحور، وسيله و ابزار فهم،  ذکر است اين است که چه در د

-هاي وي، مؤلف را ناديده ميباشد. با اين تفاوت که ديدگاه دوم با محوريت مفسّر و ذهنيت متن مي

 داند. محور، متن را پل ارتباطي مخاطب و مفسّر با محوريت مراد جدّي مؤلف ميگيرد. و نظريه مؤلف

انتقال مراد خود با استفاده از واژگان و رعايت قواعد گويشي و ادبي، متن را  صاحب سخن براي  
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-کند. متن بسان يک پنجره است که از درون آن به دنياي ذهني صاحب سخن نگريسته ميفراهم مي

 (. ۴۴۳، ۱۳9۰شود)ر.ک: تبار فيروزجائي، 

هيچ در  متن،  معنايي  زمينه  از  غفلت  نظري بنابراين  مگر  نظريات  از  شالودهيک  افراطي  شکنان،  ه 

پذير نيست. توجه به بافت و سياق متن در فهم معناي يک متن، يک اصل عقاليي است که در  امکان

با توجه به آن  معناشناسي يک متن، فضاي کلي و آهنگ سخن وي را مورد عنايت قرار مي دهند و 

کنند و در پرتو تناسب  مي  گيري محوري، از ميان معاني نهفته و محتمل در کالم، احراز ظهورجهت 

 (. ۱۲-۱۳، ۳9، شماره ۱۳8۳کنند)سعيدي روشن،  سياق کالم، مراد وي را بازشناسي مي

گويد داللت سياق بزرگترين راهنما براي دستيابي به مراد متکلم است. توجه باره ميزرکشي، در اين

هاي ادبي و... در تشخيص هبه سياق و بافت متني، به حل معضل اشتراک معنايي و لفظي، ابهام آراي

 کند. مراد متکلم کمک مي

 . نقش زمينه معنايي متن در فهم قرآن ۴. ۲. ۳

هاي ظاهري در فرآيند فهم انسجام بافت متن و توجه به کارکرد سياق، منجر به رفع برخي دشواري

الَّا تُقسِطُوا فِي اليَتمي  شود. مثال در آيه*مي ( در ۳* )نساء،  فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِن النِّساء و أِن خِفتُم 

شود، با اين پندار که جمله نخست درباره عدالت نگاه اول گمان عدم تناسب بين صدر و ذيل آيه مي

با ايتام و جمله دوم درباره ازدواج با زنان پاکدامن است. اما با اندکي تأمل در سياق آيات و مطالعه در 

در غارت اموال دختران يتيم و ستم و جفا نسبت به آنها پيوند و متناسب آيه درک  هاي جاهلي  سنّت 

آنها هشدار ميمي اموال  درباره  ابتدا  ايتام،  از حقوق  مقام حمايت  در  کريم  قرآن  دهد و سپس  شود. 

 ها يکي در حوزه اقتصاديشدن حقوق يتيمکند؛ يعني دو وجه پايمالمسأله ازدواج با آنان را مطرح مي

 (.  ۱۴۳ش، ۱۳9۱کند)ر.ک: نجارزادگان، و ديگري در حوزه رفتاري را گوشزد مي

صاحب  پاکتچي،  برخي  دارد)ر.ک:  را  خود  خاص  اصطالحات  قرآن  که  برآنند  نيز  ، ۱۳9۵نظران 
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(، براي نمونه، قلب در قرآن منبع ادراکات عالي انسان است و حکايت از شخصيت باطني قرآن ۳۲۲

 شود. کسي اين مبنا را بپذيرد اهميت توجه به زمينه معنايي متن دو چندان مي (، اگر۳۲۴است )همان، 

 نقش اين عنصر در فهم قرآن  . زمينه مفسر و3. 3

معناي هر متن،  يک موقعيت پنهان است که بايد به وسيله تفسير برمال و آشکار شود. داللت متن  

( semantiبر معنا، با مکانيسم قواعد داللت)شود. داللت متن  بر معنا، در پرتو عمل تفسير حاصل مي

ثمربخشي مي اين دستگاه  به  اهرمي که  ناشي مرتبط است، ولي  از مفسر  دهد، عمل تفسير است که 

 (. ۴۶، ۴و  ۳شود)شبستري، نقد و نظر، شماره مي

پيش موضوع  يک  بازتوليد  فلسفي»فهم  هرمنوتيک  نظير  هرمنوتيکي،  رويکردهاي  برخي  داده در 

 (. ۲۱، ۱۳89لکه مساهمت در پيوستگي گذشته با اکنون است« )توران، نيست، ب

ست براي مفسر، مفسر هميشه در حال فرافکني معنا و فهم است. اين معناي فرافکنده هم امکاني

-ست براي متن، بدينمعنا که بخشي از جهان اوست، مقدور اوست براي فهميدن و هم امکانيبدين

(. اين رويکرد افراطي به نقش خواننده در آثار و ۱۰۰معنايي بدهد)همان،    تواند چنينمعنا که متن مي

»تأويلتحليل است:  کرده  ديني جلوه  برخي روشنفکران  متکثّر، ها و خوانشهاي  و  متنوع  تنها  نه  ها 

نيز هستند. چون متن خاموش و همچون جسد است و ما همواره در فهم متون ديني و  بلکه سيّال 

عاليق، از  پيش  تأويل  و  ميفرضانتظارات  مدد  بر هايي  تکيه  بدون  تفسيري  هيچ  چون  و  گيريم 

آيد و چون بيرون  ها از بيرون دين ميفرضي ممکن نيست، و چون اين مؤلفهانتظاري، پرسشي و پيش

 (. ۲-۳،  ۱۳۷۷اند« )سروش،ها نيز در تنوع و گوناگونيدين، متغيّر و سيّال است. ناچار تأويل

-هاي عصري ذهن مخاطب در فهم آيات قرآن، نظرات مختلف است؛ برخي هيچزمينهدرباره تأثير  

دانند و برآنند که: هاي فکري مخاطب ممکن نميها وزمينهفرضگونه تفسير و فهمي را عاري از پيش

آورد رنگ و فرضي دور است و آنچه به دست ميتواند ادعا کند از هرگونه پيش»هيچ مفسري نمي
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رد و از عوامل و شرايط زندگي انساني عصر وي متأثر نگشته است« )مجتهدشبستري،  بوي بشري ندا

۱۳۷۵ ،۳۶ .) 

نسبي  اين  برنمياما برخي،  ديني  متون  درباره فهم  آيات  گرايي را  بودن  برآنند که وحياني  تابند و 

بر فهم   هاي مفسر بر فهم آنهاست و اصول هرمنوتيکدانستهفرضها و پيشاالهي، سدي بر تأثير پيش

 (. ۴۷۶و ۴۷۵، ۱۳8۲آيات االهي ناکاراست)رضايي اصفهاني، 

مي نظر  دانسته به  تأثير  پيشرسد  و  نمي فرضها  و  است  انکارناپذير  االهي،  آيات  فهم  بر  توان ها 

مدعي شد که خواننده، کامال تهي و با جهل مطلق با متن مواجه شود، اما نکته مهم در باب فهم آيات  

مفسر قواعد و مباني فهم متن وحياني را به کار ببرد و کامال از سر تسليم و پرهيز   آالهي اين است که

ها را به حداقل برساند و حاکميت در  فرضها يا مطلوب ذهني خود تأثير پيش دانستهاز تحميل پيش 

امکان تنقيع  و  تعديل  اين  بدهد،  متن  به  را  فهم  و فرآيند  اصول  از  ديني  فهم  در  وقتي  و  است  پذير 

 شود.  قواعد خاص آن تبعيت شود، فهم حاصل مي

نگرش زمينهدر  فهم،  فرآيند  در  مفسر  نقش  به  افراطي  عامل  هاي  هر  از  بيش  مفسر  فکري  هاي 

کوبد و متن، نماياند؛ زيرا مفسر بر طبل متن، تنها و تنها نُت موسيقي ذهن خود را ميديگري خود مي

توجه به رويکرد منتخب؛ يعني فهم بر اساس محوريت مراد    آورد. اما باپژواک آن نُت را به صدا درمي

نگرفتن تأثير مفسر در عمل فهم، زمينه مفسر  حال ناديدهمؤلف، به ويژه درباره آيات االهي و درعين

نقش فهم  عمل  در  پيشهم  مدد  به  مفسر  محوري.  نقشي  نه  اما  است،  و فرضآفرين  عالئق  و  ها 

استنطاق و  معنا  کشف  به  مي  انتظارات،  آيات  متن  با  مواجهه  در  بپذيرد،  را  اصل  اگراين  که  پردازد، 

باورها برهاند و در مقابل متن تسليم بوده و متن را استنطاق وحياني، بايد تا حد توان خود را از پيش

 ها و حاکميت آن بر مراد مؤلف تا حد زيادي مصون بماند.  دانستهکند تا از آسيب خلط پيش
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 فرهنگي ط جغرافيايي مفسر هاي . زمينه۱. ۳. ۳

گيرد و به عبارت ديگر، خاستگاه مواجهه با متن  قطعا مواجهه مفسر با متن، با ذهن خالي صورت نمي

هيچ تفسير،  عمل  زمينه و  مفسر،  ذهن  سوسوهاي  بلکه  نيست،  محض  تاريکي  و  مطلق  جهل  گاه 

و معلومات، نقش مصباحي در   هادانستهآورد و در حقيقت همواره پيشمواجهه وي با متن را پديد مي

مواجهه با متن و عمل فهم را دارند. بنابراين حتي در رويکرد»مؤلف محور« در دنياي ذهني خواننده و 

ها  دانسته هاي وي، سخن از حذف و نفي آنها و فهم متن بدون شائبه حضور پيشمعلومات و دانسته

آنه نارواي  از دخالت  بلکه ضرورت کنترل و اجتناب  آنها بر متن  نيست.  ا در فرآيند فهم، و تحميل 

 (. ۳۰9 – ۳۱۰ش، ۱۳9۰است)ر.ک: واعظي، 

دهد؛ يعني به ها و اطالعات او را جهت ميدانسته هاي فرهنگي و جغرافيايي مفسر، معموال پيشزمينه

ها، محيط فرهنگي و اقتضائات محيطي فرد، است. گاهي  دانستهعبارت ديگر خاستگاه بسياري از پيش

دهند و لذاست که بسياري از  ها، مباني فکري مفسر را در مواجهه با متن تشکيل ميدانستهپيشاين  

اي، مبناي نحوه مواجهه مفسر با آيات قرآن قرار گرفته است و فهم مفسر را هاي کالمي، فرقهگرايش

 متفاوت نموده است. 

 . عاليق و انتظارات مفسر۲. ۳. ۳

معموال مفسر،  انتظارات  و  مي  عاليق  پديد  وي  در  را  کاوش  و  جستجوگري  موجب  زمينه  و  آورند 

شوند. حجم تفاسير متعدد و گوناگون برخي متون، به ويژه متن مقدس قرآن،  پرسشگري از متن مي

شاهدي بر اين مدعاست. عالمت سؤالي که در ذهن مخاطب و فهمنده ايجاد شده است، گاه عامل  

ن دغدغه مفسر، رسيدن به پاسخ پرسش است که او را به اين  شود و در اين ميامواجهه او با متن مي 

را به انزوا، در    کشاند و مراد ماتنمواجهه فراخوانده است. گاه اين پرسشگري متن را به سکوت مي

شود. به نظر نگارنده اين تأثر در  فهم فراهم ميدهد و موجبات سوءرأي« رخ مياين صورت»تفسيربه
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رخ   عادي  متون  با  تحت ميمواجهه  را  ماتن  اصلي  مقصود  بسا  چه  و  معناي  دهد  داده،  قرار  الشعاع 

 شود.جديدي خلق نمايد. اين مسأله در مورد متن وحياني يک خطر وخط قرمز محسوب مي

برخي مفسّران با اين هدف که قرآن را جامع تمام علوم بشري معرفي کنند، در صدد اثبات برخي  

هاي متن و اراده آفريننده ها و داللت که به زمينهآنآيات قرآن برآمدند. بيقوانين فيزيولوژي از برخي  

ديدن تفاسير سنّتي متن، توجهي نشان دهند و يا برخي ديگر، با دغدغه احياي حقوق زن و نامناسب 

اند، دست به تفسير و تأويل خالف ظاهر آيات برخي آيات که خاستگاه حکم فقهي در اين حوزه شده

هاي عصر حاضر درباره زن، سوره نساء، برخي با توجه به تحوالت و چالش ۳۴در آيه زند. مربوط مي

زدن تفسير کنند،  رفت از اين چالش، ضرب را در آيه به معناي ديگري غير کتکاند براي برونکوشيده

ن،  ، مجله زنا رياست مرداي ضرب را»تلطيف و نوازش« ترجمه کرده است)قائني،  رو نويسندهازهمين

 اي محکم است. که کاربرد واژه در معاني غيرحقيقي، نيازمند قرينه(. حال آن۷۱، ۱۳۷۳

انديشهبرخي گرايش نيز، زمينه تحميل برخي  افراد  تطبيق غير  هاي مذهبي در  با  الهي  آيات  بر  را  ها 

نامنطقي آن، به وجود آورده است. »گمراه انتظارات  نتيجه عاليق و  از  شدن در تفسير يک متن،  شي 

-شدن در پيش شدن در طرح سواالت است. سؤال نادرست طرح کردن، گمراهآنها و در نتيجه گمراه

منتهي ميدانسته نادرست  تفسير  به  است که  ماندن  نادرست  پاسخ  منتظر  شود)مجتهد شبستري،  ها و 

 (. ۵۲،  ۴و  ۳شماره 

 . سطع علمي مفسر ۳. ۳. ۳

ه تعامل وي با متن و فرآيند فهم، تأثيرگذار است. مفسري هاي مفسر نيز در نحوسطع و ميزان دانسته

بهره بيشتري  دانايي  و  اطالعات  از  عميقکه  زواياي  متن،  با  مواجهه  در  است،  دقيقمند  و  را  تر  تري 

يابد. حتي وي را قادر به ارزيابي، نقد و کند و سطوح باالتري از فهم براي وي تحقق ميکشف مي

مي متن  اما  داوري  بسيطنمايد.  را  متن  ندارد،  کافي  اطالعات  و  دانش  که  و  مفسري  ساده  فهم  و  تر 
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گذاري اين دو فهم نيست، بلکه بيانگر  دهد. البته اين تفاوت لزوما به معناي ارزشظاهري از ارائه مي

تاثيرگذار است. چناناين مسأله است که زمينه تر  چه قبلهاي اطالعاتي مخاطب در فهم معناي متن 

شد، تعدد    اشاره  آيه  دارد،  عربستان  جزيره  شبه  فرهنگ  و  جغرافيا  باره  در  اطالعات  که  فردي  مثال 

اين زمينهزوجات را در صدد تحديد و احياي حقوق زن مي به  اما فردي که  توجه باشد،  ها بيبيند، 

نمايد.  تفسير  مرد،  براي  حقي  و  زوجات  تعدد  استحباب  يا  و  توصيه  مقام  در  را  آيه  است  ممکن 

هايي متفاوت را  ن ميزان تسلط مفسر به زبان عربي و علم به تطور لغت در طول تاريخ، مواجهههمچني

 زند.  نسبت به متن رقم مي

 گيرينتيجه

به همه جنبه بايد  از يک متن  هاي موثر در فرآيند فهم، توجه کرد. هرچند درجه براي فهم مطلوب 

هاي متن، ماتن و مفسر، به  سهم هر يک از زمينهاهميت هريک از آنها به يک اندازه نيست. توجه به  

تواند گرفتن هريک از آنها به فراخور متن، ميشود و ناديدهتفسير و فهم جامع از يک متن رهنمون مي

انکار است،  ها در فهم متون قرآني و روايي نيز غيرقابلفرآيند فهم را دچار نقص نمايد. تأثير اين مؤلفه

گونه که برخي رويکردهاي توان به فهمي که حجت باشد، دست يافت، آننمي  اما نه به اين معنا که

بايد در مقابل   بنابراين  نه مفسر و  باور دارند. در فهم آيات االهي عنصر محوري، متن است  افراطي 

پيش از  است  ممکن  که  جايي  تا  مقدس  و  فرضمتن  متن  مقابل  در  خشوع  با  و  گرفت  فاصله  ها 

انتظارات، زمينه هاي آن به فهم  داللت  ها و اقتضائات  دست يافت؛ زيرا در غير اين صورت عاليق و 

ها وعاليق تأثير قرار دهد که دغدغهفرهنگي و جغرافيايي، ممکن است فهم مفسر را تا جايي تحت 

 ذهني خود را بر آيه تحميل کند و مانع درک درست پيام آيات شود. 
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 منابع 

 قرآن کريم *

،  ۴،تحقيق طناحي و ديگران، ج  النهايه في غريب الحديث و االثرش(،  ۱۳۶۷احمد)بناثير، مبارک.ابن۱

 قم: مؤسسه اسماعيليان. 

 ، قم: منشورات مکتبة آيت اهلل المرعشي النجفي. الشفاق(، ۱۴۰۴سينا).ابن۲
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سيدحميدرضا)8 اصول،ش(،  ۱۳89.حسني،  علم  و  هرمنوتيک  دانش  در  متن  فهم  اول،    عوامل  چاپ 

 تهران: هرمس. 

جمال 9 محمد).خوانساري،  دررالکلمق(،  ۱۴۰8الدين  و  غررالحکم  ميرجالل  شرح  الدين  ،تصحيع 

 ، تهران: منشورات جامعه.۶حسيني، چاپ چهارم، ج 

محمدعلي)۱۰ اصفهاني،  گرايشروشش(،  ۱۳8۲.رضايي  و  قرآنها  تفسيري  جهاني هاي  مرکز  قم:   ،

 علوم اسالمي. 

 ، مصر: دار احياء الکتب العربيه. مناهل العرفان في علوم القرآنتا(، .زرقاني، عبدالعظيم)بي۱۱

محمّدبن۱۲ بدرالدّين  القرآن البره تا(،  عبداهلل)بي.زرکشي،  علوم  في  همکاران، ان  و  مرعشي  تحقيق   ،

 چاپ اول،  بيروت: دارالمعرفه.
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 ، چاپ اول، تهران: موسسه فرهنگي صراط.هاي مستقيم صراطش(، ۱۳۷۷.سروش، عبدالکريم)۱۳

محمدباقر)۱۴ روشن،  روشش(،  ۱۳8۳.سعيدي  و  قرآن  زبان  آنتحليل  فهم  مؤسسه  شناسي  قم:   ،

 پژوهشي حوزه و دانشگاه.

 ، قم: مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه.از متن تا معنا تا(، ...............................)بي...۱۵

انتشارات  البالغه،  نهجش(،  ۱۳۷۴.سيدرضي)۱۶ شرکت  تهران:  هفدهم،  چاپ  شهيدي،  جعفر  ترجمه 

 علمي و فرهنگي. 

، چاپ اول، بيروت: دارالکتب نفحة الريحانه و رشحة طالء الحانة ق(،  ۱۴۱۶الصالح).شهروزي، ابن۱۷

 العلميه منشورات محمد علي بيضون. 

 نا.جا: بي، بي۱، ج الحکمة المتعاليه في االسفار االربعة ش(، ۱۳8۳. صدرالدين شيرازي)۱8

 ، بيروت: شرکة العالميه للکتاب.۲، ج المعجم الفلسفيتا(، .صليبا،جميل)بي۱9

، قم:  ۵، تحقيق احمد محسني سبزواري، ج  العروه الوثقي ق(،  ۱۴۱9.طباطبايي يزدي،سيدمحمدکاظم)۲۰

 دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. 

سيدمحمدحسين)۲۱ القرآنق(،  ۱۳9۰.طباطبايي،  تفسير  في  ج  الميزان  العلمي ۲،  موسسه  بيروت:   ،

 المطبوعات. 

محمدبن۲۲ الطبرى( ق(،  ۱۴۱۲جرير).طبرى،  القرآن)تفسير  تفسير  فى  البيان  بيروت۴، ج  جامع  دار ،   :

 المعرفة.

فخرالدين۲۳ البحرين تا(،  محمد)بيبن.طريحي،  ج  مجمع  اشکوري،  حسيني  تهران: ۶،تصحيع   ،

 نشرمرتضوي. 

ول، قم: ، چاپ افهم دين، مباني کالمي، برآيند و برونداد ش(،  ۱۳9۰تبار فيروزجائي، رمضان).علي۲۴

 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي. 
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 ، قم: انتشارات هجرت. ۴، چاپ دوم، ج العينق(، ۱۴۱۰احمد)بن.فراهيدي، خليل۲۵

 ، تهران: دارالکتب االسالميه. ۵، چاپ ششم، ج قاموس قرآنش(، ۱۳۷۱اکبر). قرشي، سيدعلي۲۶

 زاده، قم: قصيده سرا.ترجمه علي مرشدي، پست مدرنيسم ش(، ۱۳۴8.گلن، وارد)۲۷

 نا. جا: بي، بيهرمنوتيک کتاب و سنت ش(، ۱۳۷۵.مجتهد شبستري، محمد)۲۶

فريقينش(،  ۱۳9۱اهلل).نجّارزادگان، فتع۲8 مباني تفسير قرآن در ديدگاه  تطبيقي  ، چاپ سوم،  بررسي 

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. متن  نظريه تفسيرش(، ۱۳9۰. واعظي، احمد)۲9

 مقاالت 

سعدي)بي۱ و  زمينه.صفاري  شناخت  »تأثير  حديث«،  تا(،  فهم  در  صدور  حديث هاي  علوم  ،  مجله 

 .۳۵شماره

 .۳۷، شمارهمجله کتاب صحنهش(، »نمايشنامه سوفياي من«، ۱۳8۳. قادري، نصراهلل)۲

 .۱8، شمارهمجله زنانرد«، ش(، »کتک زدن يکي از آثار رياست م۱۳۷۳.قائني، محسن)۳

 .۴و  ۳، سال اول، شماره نقد و نظر، فرآيند فهم متون« تا(، ».مجتهد شبستري، محمد)بي۴
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 ياقمشه  یاله و يراز ابوالفتوح ترجمه در قرآن ی ازاتيآ ترجمه یقيتطب یبررس

 
  ۱خيريه عچرش  

 ۲نانسي ساکي 

 ۳معصومه تنگستاني

 

 دهيچک

 ابوالفتوح   از  يفارس  ترجمه  دو  در  ميکر  قرآن  اتيآ  از   يبرخبه    يقيتطبنگرشي    حاضر  پژوهش

  ا ي   جواز  ، پرداختن به مبنايترجمه  فيتعر  است. در اين پژوهش، ضمن  ياقمشه   ياله  يمهد  و  يراز

معرفي  قرآن  يفارس  يهاترجمه  از  کوتاه  ياخچه يتار  و  قرآن  ترجمه  جواز  عدم ويژه    ي هاترجمه  به 

  قرآن   اتيآ  يبرخ  در  ترجمه  دو  يقي تطب  سهي مقا  به  ،قرآن   از  ياقمشه  ياله   و  يراز  ابوالفتوح   يفارس

  در ؛ است  گرفته قرار يبررس و بحث  مورد ترجمه دو نيب مهم يهااختالف آن دنبال  به و شده پرداخته

  پس   و  شده  نوشته  ياقمشه  ترجمه  و  يراز  ترجمه  آن  دنبال  به  و  بحث   مورد  هي آ  ابتدا  اختالف،  موارد

 يهاپژوهش  و  هامقاله  نيز  و  معتبر  لغت   يهافرهنگ  و  ريتفاس  به  مراجعه  با  اختالف،  مورد  شرح  از

  استفاده   با  ترجمه   دو   هر  بودننادرست   صورت  در  است. همچنين  شده  يمعرف  مناسب   ترجمه  ،يقرآن

 .است  دهيگرد ارائه مناسب  ترجمه شده ادي  منابع از

 .يراز ابوالفتوح ،ياقمشه  یاله م،يکر قرآن ترجمه،: گان کليديواژ

 

 

 

 دانشگاه شهيد چمران اهوازيار دانش

 استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز

 پژوه دکتري و مدرس دانشگاه شهيد چمران اهوازدانش
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 مقدمه

 عوامل   ،انتقال  نيا  در  .است   گريد  زبان  به  يزبان  از  کالم  ايمعن  انتقال  اصطالح،  در  ترجمه  از  نظورم

 از  عوامل  نيا  قيدق   ييشناسا  .دارد  تأثير  متن  کي  مطلب   درک  و  متن  کي   ييمعنا  تبلور  در  ياريبس

 مخاطب   آنچه  با  است   متکلم  نظر  مورد  آنچه  است   ممکن  رايز  ؛است   ت ياهم  حائز  مخاطب   جانب 

  ي ستدها  و  داد  در  ياريبس  عوامل  که  است   آن  کنندهانيب  امر  نيا  .باشد  داشته  فرق  کند،يم  برداشت 

  آنها   از  يکي  تنها(  واژگان  و  دستورها  صداها،)زبان  نظام  يابزارها  و  متون  که  دارد   تأثير   يزبان

 .( ۴۵ ،۱۳8۴ ،ياصفهان)است 

  با   ياريبس  يهاترجمه  ات  باعث شده  يکنون  عصر   در  قرآن  از   روان  و  قي دق  ياترجمه  ارائه  ضرورت

  به   قرآن  متن  با  مطابق  يهاترجمه  ها،ترجمه  نيا  شتريب  .ديآ   در  ريتحر  ه رشت   به  گوناگون  يهاوه يش

 کثرت  به  توجه  با  است.  داشته   يفارس  نثر  ييوايش  و  بودن  روان  به  زين  يان يشا  توجه  که  ديآيم  شمار

 ت ي رعا  با  و  قيدق  صورت   به  را  متن  که  است   ياترجمه   شدهپذيرفته   ترجمه  ، قرآن  متن  از  هاترجمه

  ي نحو   يساختارها  ت يرعا  ترجمه،  مورد  متن  اصالت   به  توجه)ترجمه  استاندارد  و  دهد  گزارش  امانت 

  واژگان   عيصح  ي هامعادل  افتني  تعصب،  بدون  و  يداورشيپ  بدون  ترجمه  مقصد،  و  مبدأ  زبان  دو

غيره  متن  مطابق   ، ي اللفظتحت   ترجمه  جمله  از  ،يمتعدد  يهاگونه   به  ترجمه.  شود  لحاظ  آن  در(  و 

-جيرا   ييمحتوا  ه ترجم  گوناگون،  يهاترجمه اني م  از  که  شوديم  ميتقس  ييمحتوا  ترجمه  و  آزاد  ترجمه

 نوع   نيا  در  .هستند  ترجمه  هوي ش  نيا  رويپ  مترجمان،  عموم  و  است   ترجمه  نوع  نيمشهورتر  و  نيتر

 ه ترجم   نه   يعني  برود؛  را  طيتفر   و  افراط  انيم  ،انهيم  يراه   که  است   آن  بر  مترجم  کوشش  ،ترجمه

  ان يب  مخاطب   يبرا  را  متن  ياصل  هدف  و  اميپ  تا  کوشديم  او  .آزاد  هويش  نه  و  ياللفظتحت 

  معنا،   دادن   انتقال   ترجمه،  روش  نيا   در  ياساس  هدف  که   جهت   آن   از  . ( ۱۲۰  ،۱۳8۴  ، ياصفهانکند)
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  توجه   با  .روديم   شمار   به   ترجمه  نوع  نيبهتر  است، پس  مقصد  متن  بودنروان  زين  و  متن  ام يپ  و   محتوا

  بوده   ييمحتوا  ترجمه   شاني مبنا  مترجمان  که-  قرآن  از  ترجمه  دو  نيا  پژوهش  نيا  در  مذکور  نکات  به

 ترجمه   شانيمبنا  نکهيا  با  مترجمان،  که  است   شده  روشن  هابررسيدر    شود.مي  يابيارز   و  نقد  -است 

 ي ا ترجمه  و  اندگرفته  شيپ  در  را  ياللفظتحت   ترجمه  همان  اتيآ  شتريب  در  اما  ؛است   بوده  ييمحتوا

 . اندنداده  ارائه باره نيا  در اشکال و خطا يعار

 ترجمه جواز عدم اي جواز. 1

  سنّت اهل  يفقها  خصوص  به  ،فقها  اختالف  مورد  ميکر  قرآن  هترجم  يفقه  جواز  عدم  اي  جوازه  ل أمس

  فقه   هچهارگان  مذاهب   گذارانان يبن  همناقش  و  بحث   مورد  هياول  قرون   از  و   است   بوده  خيتار  طول  در

  ؛ دانستند ي نم  روا  را   قرآن  ترجمة  ،انس  بن  مالک  و  حنبل  احمدبن   ،يشافع  کهچنان  .است   بوده  ياسالم

 ي کسان  يبرا  نماز  در  را  يفارس  به  فاتحه  هسور  هترجم  قرائت   ي حت  و  شمرده  زيجا  را  آن  فهيابوحن  امّا

  ، « الکشاف»در  يزمخشر   :مانند  يگروه   ،مقابل  در  .است   دانسته  زيجا   ،اندداشته   آن  تلفظ  در  مشکل  که

  محقّق   ،يطوس  خ ي ش  همچون  عهيش  يفقها  زين  و(  است   الکشاف  از  ينشيگز  که)خود  ريتفس  در  يضاويب

  آقابزرگ   خيش  فقط  ،علما   نيب  در  .داننديم  ز يجا  را  ترجمه  معاصر،  يفقها  و  جواهر  صاحب   ،يحلّ

 آن  جواز  و  ترجمه  طي شرا  ت يرعا   به  قائل  زين   شاني ا  هرچند  است،  نموده  ي ر يگسخت   يحد  تا  يطهران

-ت يآ   ،الغطاءکاشف   ،يوجد  ديفر  محمّد  ،يمراغ  يمصطف  خيش  همچون  يگر يد   پژوهانقرآن  ؛ امااست 

 عه يش  نيشيپ  دانشمندان  .اندبوده  قائل  قرآن  هترجم   جواز  به  ييخو  اهللت يآ  و   ي)ره( نيخمامام   ،يالنيم  اهلل

  ا يآ   که  است   باره  نيا   در  آنان  کالم  بلکه  ؛اندنکرده   يبحث  گريد   يهازبان  به   قرآن  هترجم  هن يزم  در  زين

 در   که  است   يثانو  بحث   کي  نيا  و  نه؟  اي  خواند  نماز  در  را  آن  هترجم  فاتحه،  هسور  يجا  به  توانيم

 .است  شده دانسته مسلّم ترجمه ت يّمشروع اصلِ آن،
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 ی فارس به قرآن کهن يهاترجمه  نقد هنيشيپ. 2

 و   ندارد  زبان  نيا  خيتار  در  يچندانپيشينه    که  است   جديد  ياده يپد  ،قرآن  يهاترجمه   يابيارز  و  نقد

 کردن برمال  و  خود  از  شيپ  يهاترجمه  يعلم  و  يجد  نقد  درصدد  هرگز  نيشيپ  مترجمان  و  عالمان

  اناً ياح   و  اصالح  ،خود  يهاترجمه   در  را  آنان  يخطاها  گاه  گرچه  ،امدند ينبر  قبل  يهاترجمه   ص ينقا

  ي قرآن  واژگان  يمعنا   به  ترکينزد  يواژگان  اي  دند يبخش يم  بهبود  خود  هترجم  در  عمالً  را  قبل  يهاوه يش

 علت اين امر به طور خالصه عبارت است از: . بردنديم  کار به شيخو برگردان در را

 زمان   آن  در  ميدار  سراغ  واژه  نيا  يبرا  امروزه  که  ييمعنا  با  هم  آن  ،کتاب  نقد  رسديم  نظر  به  .الف

  روز   آن  يعلم  محافل  در  ترجمه  هني زم  در  خصوصاً  نقد،   سنّت   و  نداشته   سانن يبد   يرونق  و  رواج  هنوز

 در   رو،؛ از اينشود  دهي کش  نقد  به   زي ن  قرآن  يهاترجمه   ، آن  ي پرتو  در  تا  است   نداشته  آشکار  ياجلوه

  زمان   آن  يادب  اي  يعلم  آثار  از  يکي  هترجم  نقد  به  که  شود  افت ي  يمطلب  ندرت،  به  ديشا   کهن  آثار

 . باشد پرداخته

  از   يتوّجه  قابل  حجم  که  دشويم  روشن  رياخ  قرن  مين  در  شدهنوشته   ينقدها  به  ينگاه   با  .ب

  در   ر يتفس  عنصر  دخالت   مقصد، و  مبدأ  زبان  دو  ينحو  ي ساختارها  ت يرعا عدم  به   انينيشيپ  يهاترجمه

 .شودي م  مربوط  اتيآ  برگردان  در  يفارس  زبان  اتيمقتض  ت يرعا   عدم  و  ي ريتفس  يهاافزوده  و  ترجمه

  ي نحو  يساختارها ت يرعا  بودن کمرنگ و آنها بودن ياللفظتحت  ،کهن يهاترجمه بر غالب  يفضا امّا

  ت أجر  بزرگان  آن »  :سدينوي م  باره  نيا  در  معاصر  پژوهشگران   از  يکي  که  آنجا  تا  آنهاست   در  يفارس

  ي گذارنام   دي شا  واقع   در  يول  ؛مييگويم  ترجمه  آنها  کار  به  ما  هرچند  ،کنند  ترجمه  را  قرآن  که  نکردند

 . ( ۴۰ ،۱۳۷۵ آذرنوش،) م« يبگذار يابيمعادل  را آنان کار نام است  بهتر باشد، يغلط

  بلند   يمعنا  و  عبارات  يرينقدناپذ  و  قرآن  قداست   هشي اند  رواج  که  دارد  وجود  زين  احتمال  نيا  .ج
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  نقد   به  ناقدان  استقبال  مورد  ،آمديم  عمل  به  ي اله  کالم  نيا  از  که  يبشر  يهاترجمه  در  ات،يآ

 که   معاصر  يهاترجمه   برخالف  .يست ن  ريثأ تيب  زين   نشيب  نيا  و  است   نبوده   ميکر  قرآن  يهاترجمه

  ي متعدد  ينقدها  با  گاه   و  نقد   با  نگذشته،   نشرشان  خي تار  از   يادي ز  تمد  هنوز  که آن  با  آنها   از  ياريبس

 ريز  که  برد  نام  توانيم  را   رياخ  يهادهه  يهاترجمه  از  ياترجمه  کمتر  که  ييجا  تا  اندشده   مواجه

 . باشد نگرفته قرار معاصر ناقدان هموشکافان  نيبذره

 يراز ابوالفتوح  از الجنانروح  و الجنانروض  ريتفس یبررس .3

 در   و  است   شده  فيتأل(  ق۵۳۳  سال  از   شي پ)ششم  قرن  سوم  و  دوم   يهادهه   در  ريتفس  نيا

 ر يتفس   به  ييروا  مباحث   موارد   يبرخ  درنيز    و  يلغو  و  يفقه  لئمسا  طرح  چون  يمتعدد  يهانه يزم

 ي زمان   فاصله  در  ريتفس  نيا  .است   دور  به  يفلسف  و  يکالم  سخت   مباحث   از  و  است   پرداخته  اتيآ

  ي فارس  بزرگ  ريتفس   نيدوم   و  است  شده  نگاشته  يبديم  «االسرار   کشف»نگارش از  پس  ( سال  ده)ياندک

 .است  ششم سده آغاز در

 الجنان روض ريتفس کتاب در قرآن مستقل و یرسم هترجم.  1. 3

 نيآهنگ  و  موزون  گاه  و  روان  ينثر  ،شيخو   زمان  جيرا  نثر  به  نسبت   قرآن   هترجم  در  ابوالفتوح  نثر

  ن يا  بارز  ازاتيامت  از  ط  هاترجمه  گريد  به  نسبت   ط  اتي آ  متن  به  توجه  با  او  ترجمه  حجم  يکم  .است 

 کتاب  در  را  يراز  ابوالفتوح  قرآن  هترجم  هويش  پژوهشگران  از  يبرخ  که  ياگونه   به  .است   ترجمه

  9۵  تا  9۰  نيب  را   رشيتفس  در  مندرج  هترجم  ت دق  و  اندکرده   قلمداد  ياللفظتحت   «الجنانروض »ريتفس

،  يکمّ  و  يفيک  لحاظ  به  زين  ترجمه  نيا  وجود  نيا  با  اما  . ( ۳۴9  ،۱۳88  ،يخرّمشاه )اندزده  نيتخم  درصد

 ترجمه   تقو  نقاط  نيترمهم  از  .است   نمانده  پنهان   ترجمه  منتقدان منظر  از که  دارد  ضعف   و  قوت  نقاط

  استفاده   قرآن  يها واژه  يسازمعادل   يبرا  مترداف  کلمات  از   هرگز  او  که  است   نيا  يراز  ابوالفتوح
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 از   يشمار  که  يحال   در  ؛است   آورده  يفارس  واژه  کي  فقط  ،يقرآن  کلمه  هر  معادل  بلکه  ؛نکرده

  ترجمه   اقيس  و  سبک  نفکيال  ءجز  را  قرآن  ترجمه  در  مترداف  يهاواژه  يريکارگب  معاصر،  مترجمان

  ش ي پ  بارهنيا  در  چنان  دلخرّم   يمصطف  دکتر  و  االسالمضيف  چون  مترجمان  از  يبرخ  .دانندمي  خود

  به   که  اندداده  قرار  يقرآنط  کلمه  کي  معادل  را  مترداف  واژه  شش  تا  چهار  يحت  يموارد   در  که  اندرفته

  از   که  است   آن  ابوالفتوح   ترجمه  گريد  نکات  از.  اندشده   عيقب  حشو  مرتکب   گفت   توانيم  تأجر

 ترجمه  اتيآ  در  رفته  کاره  ب  لغات  به  توجه  با   را  اتيآ  متن  دهيگز  و  کرده  زيپره   اتيآ  يطوالن  ترجمه

 .است  کرده

  در   دمجد  ترجمه  زحمت  يراست  به  يو  که  است   نيا  يراز  ابوالفتوح  ترجمه   در  ضعف  نقاط  از  اما

  يامر  نيا  و  است   کرده  اعتماد  گذشتگان  ترجمه  همان  به  نخست   درجه  در  بلکه  ؛نداده  خود  به  را  قرآن

 دو   در  عموماً  هايدشوار  نيا  که  ديآي م  شي پ  هايدشوار  يبرخ  عمل،  در  اام  .است   بوده  جيرا  ظاهراً

 شده   لغزش  دچار  جاها  يبرخ  در  گذشته  مترجمان  است   ممکن  کهآن  نخست   :رديگي م  قرار  محدوده

  دوم   نکته  .کنند  اصالح  را  ترجمه  خود،  ناچارند  يبعد  مترجمان  که  است   ي هيبد  صورت  نيا  در؛  باشند 

  کردهيم ترجمه سپس و ريتفس  و دهيفهميم خود مذهب  دگاهيد از را ميکر قرآن نخست، مترجم آنکه،

 و   ماندند ينم  تفاوتي ب  ه،نبود  سازهم   شاني ا  مذهب   با  که  ييهاترجمه  مقابل  در  که  هرچند  است،

  ن ي ا  بر  .گذاشتندي م  کهن  يهامعادل  يجا  به  دند،يپسندي م  خود   که  را  ي عبارات  گاه  يحت  و  کلمات

  را   ترجمه  ينيعناو  نيچن  انگاشتندهيناد  و  است   ضعف  گذشتگان  ترجمه  بر  مترجم  اعتماد  ،اساس

  ؛ است   متفاوت  ترجمه  در  يو  نثر  که،آن  سوم  نکته  .( ۲۰8  ،۱۳۷۵  آذرنوش،)کندي م  يجد  ب يآس  دچار

  به   که   ينثر  با  دهدي م  گزارش  را  يلغو  و  ير يتفس  ،يفقه  مسائل  به  مربوط   بخش  که  ي نثر  يعني

 را يز  ؛دينمايم  يعيطب  ي کل  نشيب  کي  در  تفاوت  نيا  که  چند  هر  ؛است   متفاوت  دارد،  ت يعنا  اتيحکا

  و   خصوص،ه  ب  هيآ  کي  از  ترجمه  دو  انيم  تفاوت   امّا  .کندي م  جابيا  را  خود  خاص  نثر  ،ييفضا  هر
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 .يست ن ترجمه يعلم  اصول رشيپذ مورد کتاب، نثر  هيبق با اتيآ مستقل ترجمه  نثر اني م تفاوت اصوالً

 ياقمشه  یاله قرآن ترجمه .۴

  و   قدما  مانند  کهآن  يجا   به  و  است   گرفته  انجام  يشمس  ۱۳۲۳  سال  حدود  در  ياقمشه  قرآن  ترجمه

 ي اصفحه   در  آزادانه  باشد،  نوشته  سطرها   ري ز  را  يقرآن  اتيآ   و  کلمات  ترجمه  ساله،  هزار  رسم  طبق

  م يکر   قرآن  احترام  ت يرعا  و  يشرع  ادب  از  يناش  که   سمقد  سنّت   کي   طبق  .است   آورده   جداگانه

( راست   دست صفحه)  ک ي  در  يعني  سطر؛   به  سطر  نه  ، است   صفحه   به   صفحه  ياقمشه   ترجمه  است،

 . است  آمده  يدنيفهم و وايش  ن،يريش ينثر به آن ترجمه( چپ  دست )مقابل  صفحه در و قرآن، متن

  مواجه   ه مردمعام   زياد  استقبال  با  خود،  عصر  در  يا هقشم  ترجمه  مانند  ياترجمه   چيه   کهآنبا وجود  

علم  و  علما  استقبال   با  ترجمه  نيا   اام   .است   نشده اهل  خاص    ي و  ترجمه  رايز  ؛ نشد  روبهرو  قشر 

 است؛   ت ياهم  حائز  ترجمه  وجود  نيا  با  .است   يعلم  يهاغلط  از  آکنده  وا،يش   و  نيريش  نثر  رغمي عل

  نسبتاً   و  روان  هترجم  عصر  و  سرآمدبه   ساله   هزار  ياللفظتحت   ترجمه  عصر  ،ترجمه  ن يا  ورود  با  رايز

 .( ۵8 ،۱۳88 ،يخرّمشاه )شد آغاز يفارس به ميکر قرآن آزاد

  از   خود  مقدمه  در  ندهيپا  ابوالقاسم  را  نقد  نياول  که  است   شده  نوشته  نقد  نيچند  ، ترجمه  نيا  بر

است   ،ياقمشه   ياله  از  عيصر  هيکنا   با  يول  شانيا   نام  ذکر  بدون  م،يکر  قرآن  ترجمه   نده، يپا)آورده 

  ن ي ا  بر  نقد  ،ياسالم   انقالب  از  پس  اام  .نشد  نوشته  ترجمه  نيا  بر  ينقد  ،آن   از  بعد  و(  مقدمه  ،۱۳۵۴

  ي پژوه قرآن  کتاب  در  يخرّمشاه   نيبهاءالدّ  توسط   نقد  نيترمفصّل  ،انيم  نيا  در  .افت ي  شيافزا  ترجمه

 .گرفت  صورت

 يا قمشه یاله  هترجم يهايینارسا و هاتي کفا  کوتاه یبررس .1. ۴

  او  هترجم  يبرا  مثبت   يژگيو  سه  او،  قرآن  هترجم  و  ياقمشه  ياله  مرحوم  ت يّشخص  به  توجه  با
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  و   نهاده  ريتأث  ترجمه  نيا  عبارات  در  شکيب  که  مترجم  باطن  يصفا   و  اخالص  الف.  :برشمرد  توانيم

 ؛دهديم قرار ريتأث تحت  يموارد در را خواننده و دهيبخش به آن يخاص ت يّنوران

 ؛ است  کرده آسان  را آن عبارات فهم که مترجم روان يانشا و روان قلم ب.

  آسان   را  هيآ  فهم  ،اتي آ  ليذ   در  آن  ديمف  حاتيتوض  و  است   ريتفاس   هخالص  ترجمه  نيا،  واقع  درج.  

  است،   بوده  ديجد  عصر  در   ترجمه  نيتررفتهيپذ  ياقمشه  ياله  استاد  هترجم  کهنيا  نيع  در  اما  .کنديم

 شود: ي م اشاره آنها از يبرخ به ريز در که دارد ي فراوان اشتباهات و هايکاست

 ؛ گريکدي  يجا به متکلّم و مخاطب  ب،ئغا يرهايضم ينيگزيجا ط

 ؛مؤنث  و مذکّر يهاغه يص به يتوجهيب ط

 ؛ هافعل بودن مجهول و معلوم به يتوّجهيب ط

 ؛ متواتر و  يفعل قرائت  به يتوّجهيب ط

 ؛ اتيآ ي هايکارزهير به يتوّجهيب ط

 ؛ شرح و متن يختگيآم ط

 ؛ هيالمضاف  و مضاف با موصوف  و صفت  ييجابجا  ط

 ؛ معنا به نقل ط

 ؛ هايافتادگ ط

 ؛ يشي رايو يکاست ط

 ؛ليتفص و اجمال ط
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 ؛ هامعادل در وحدت ثبات عدم ط

 قرآن  اتيآ از یبرخ در ترجمه دو یقيتطب یبررس. ۵

  در  اتيآ  متن  از   روان  و   کامل  ترجمه  که  اندداشته  آن  بر   يسع  قرآن  مترجم  دو  هر   کهنيا  به  توجه  با

  اشکال   و  خطا  از   يعار  آنها  ترجمه  اما  ؛اندکرده  را  خود  تالش  نهيزم  نيا   در  و  دهند  ارائه  خود  عصر

  را   ترجمه  اصول  ترجمه  در  مترجم  دو  هر  اتفاق  به   که  است   شده ارائه  ييها نمونه  ليذ  در و  است   نبوده

 . اندنکرده  ت يرعا

 . آيه اول سوره مائده 1. ۵

  أنتُمْ   وَ   دِ يْالصَّ    ِي مُحَلِّ  َريغَ  کُمْ يْعَلَ   يتْلَيُ   مَا  إِلَّا   الْأنْعَامِ  مَةُ يبَهِ  لَکُم   أُحِلَّتْ   بِالْعُقُودِ  أَوْفُوا  ءَامَنُوا  نَيالَّذِ  هَا يُّأَيَ*

 .( ۱، مائده)*دُ يِريُ مَا حکُمُيَ اللَّهَ  إِنَّ حُُرمٌ

»يراز  ابوالفتوح   ه م يبه  را  شما  کردند  حالل.  عقدها  به  يکن  وفا  ،ياآورده   مانيا  که آنان  يا: 

  کند  حکم  خدا  که   ديباش   مُحرَم  شما  و  ديص  دارند  حالل  جز  شما  بر  خوانند  چهآن  مگر  ان،ي چهارپا

 «. خواهد آنچه

.  ديکن  وفا  خود  مانيپ  و  عهد  به[  ديبست  خلق  و  خدا  با  که  يعهد  هر]مانيا  اهل  يا: »ياقمشه  ياله

  تان يبرا  بعداً  چهآن   جز  د،يگرد   حالل  شما  يبرا[  خوارعلف  واناتيح ]زبانبسته  بهائم[  که  ديبدان]

 چه  هر  خدا  همانا.  ست ين  حالل  شما  بر  احرام  حال  در  که  يديص  آن  جز  و   شد  خواهد  تالوت

 . کند« حکم[ داند صالح به و]خواهد

 اشکاالت. ۱. ۱. ۵

 ي: راز ابوالفتوح
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  مان يا»به  و  مفرد  صورت  به  اشتباه  به  مترجم  که  است   جمع  غهيص  أَوفُوا«»و  آمَنُوا«»فعل  دو.  ۱

 .است  نموده ترجمه «يکن وفا»و  «ياآورده

 . است  ننموده استفاده ديتأک ديق از إِنَّ«»حرفترجمه  در. ۲

 ي: اقمشه ياله

 .است  نموده ترجمه مان«يوپ عهد» مفرد صورت به ،است  عقد«»جمع که را عُقُود«»واژه. ۱

 .است  کرده ترجمه مستقبل فعل صورت به را آن مترجم اما است؛ مجهول  مضارع «يتلَيُ»فعل. ۲

 هاترجمه يقيتطب يبررس. ۲. ۱. ۵

  در   يولاست؛    بستن«»ي معنا  به  اصل  در  که  است   مصدر  و  عقد« »جمع  واژه  نيا :  عُقُود«»  .الف

  ان يم  عقد«»که  است   نيا  در  عهد« »با   آن  تفاوت.  روديم  کار  به  استوار  و  سخت   ي هامانيپ  و  قراردادها

 است  ممکن عهد«»در امّا ؛است  اعتماد و ياستوار خوردن،گره و بستن آن  در و شوديم بسته طرف دو

 . ( ۲۳۴ ،۳ ،۱۳۷۳ ،يطبرس)باشد نفر کي فقط

 ترجمه   مان«يپ  و  عهد»مفرد  صورت  به  ياقمشه  ياله  عقدها«،»به  را  موردنظرواژه    يراز  ابوالفتوح

 است. يراز ابوالفتوح از ترقيدق نظر، موردواژه  از ياقمشهترجمه  اني م نيا در که اندنموده

اضافه»است   ياني باضافه    نوع  از  يبيترک  ريتعب   نيا :  األنعام«  ه ميبه»  .ب   که   أنعام«»  به   «ه ميبه. 

  مضاف   يعني  است؛  مضاف  نوع  انگري ب  هيالمضاف  همواره  ، ياني باضافه    در.  است   «ه الفضّ  خاتم »همانند

  گونه نيهم  زين  موردنظر  ريتعب  در.  شوديم  مشخص   آن  نوع  ه،يالمضاف   آمدن  با  وي دارد  متعدّد  انواع

  يي ايگو  قدرت  که   را  يواناتيح   يتمام  و  است   بسته«زبان»يمعنا  به  «ه ميبهواژه»  که  صورت  نيا   به  ؛است 

  گوسفند«   و  گاو  شتر،»ي معنا  به  عرب  لغت   در  که  انعام«»آمدن   با  يول  شود،يم  شامل  ندارند
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 . شودي م شامل را  بستگانزبان  از يخاص نوع ،( نعم«» هماد ليذ ،يقرش)است 

 که   هم  ياقمشه   و  اندکرده  ترجمه  ان«يچهارپا»به  را  األنعام«  هم يبه»  مترجم،  دو که  است   يحال  در  نيا

 در   است،برگردانده    بسته«زبان  اني چهارپا»به  را  آن  باشد،   داشته  يشتريب   امانت   حفظ  است خواسته  

 را يز  ندارد؛  يکامل   مطابقت   هيآ  متن  با  و  ست ين  عيصح  ريتعب  دو  از  کيچيه   که  يصورت

 و   شد   خواهد  االغ  و  استر  اسب،  شامل  حداقل  نشود،  درندگان  ههم  شامل  اگر  يحت  ان«يچهارپا»ريتعب

  ي قيدق  معادل  ز ين  بسته«زبان  انيچهارپا»ريتعب  که  چنان.  ست ين   االغ  و  استر   اسب،  انعام«»از   مقصود

  ان، يپا  چهار  ههم  چراکه  ؛شد  خواهد  يحيتوض  ديق  بسته«زبان»صفت   صورت  نيا  در  رايز  باشد؛ينم

 .اندبسته زبان

  زبان« بسته  بهائم»به   ياقمشه   ياله  ان«،يچهارپا  مهيبه »به   را  نظرمورد  ب ي ترک  يراز  ابوالفتوح  نجايا  در

 . اندنموده ترجمه

  آن   ترقيدقترجمه    و  نيست   يقيدق  کامالً  معادل  هاترجمه  نيا  از  کيچيه   باال،  حاتيتوض  به  توجه  با

 . «( گوسفند و گاو شتر،)يدام يهابسته زبان» ت:اس نيچن

 :  يشنهاديپ ترجمه

 و   گاو  شتر،] يدام  يهابسته زبان   گوشت .  دي کن  وفا  قراردادها  به  د،يا آورده  مانيا   که  يکسان  يا»

  را شکار    د يکه نبا  يحال  در  ؛شودي م  خوانده   شما  يبرا  چهآن  جز  است،   شده  حالل  شما  يبرا[  گوسفند

 . «دهديم فرمان بخواهد، هرچه خدا امانيب. د يشمار  حالل احرام، حال در

 . آيه سوم سوره مائده 2. ۵

  وَ   ةُيَالْمُترِّ  وَ  الْمَوْقُوذَةُ   وَ   الْمُنْخَنِقَةُ  وَ  بِهِ  اللَّهِ  ِر يلِغَ  أُهِلَّ  مَا   وَ  ِريالخِنِز  لَحمُ  وَ  الدَّمُ  وَ  تَةُيْ الْمَ  کُمُيْعَلَ   حُرِّمَتْ*

  ئِسَ يَ  وْمَ يَالْ  فِسْقٌ  ذَلِکُمْ   بِالْأَزْلَامِ   تَسْتَقْسِمُوا   أنْ  وَ  النُّصُبِ  يَ عَل  ذُبِحَ   مَا  وَ  تُمْيْذَکَّ   مَا   إِلَّا  السَّبُعُ  أَکلَ  مَا   وَ   حَةُ ي النَّطِ
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  تُ ي رَضِ  وَ  ينِعْمَتِ  کُمْيْعَلَ   أَتمَمْتُ  وَ  نَکُمْيدِ  لَکُمْ   أَکْمَلْتُ   وْمَيَالْ  اخْشَوْنِ  وَ  تَخشَوْهُمْ  فَلَا  نِکُمْيدِ  مِن  کَفَُروا  نَيالَّذِ

 . ( ۳، مائده)*مٌ يرَّحِ غَفُورٌ  اللَّهَ فَإِنَّ لّاِثْمٍ مُتَجَانِفٍ َريغَ  مَخمَصَةٍ يِف اضْطُرَّ فَمَنِ نَاًيدِ الْإسْلَامَ  لَکُمُ

  بر   برند  خدا  ريغ  نام  چهآن  و  خوک  گوشت   و  خون  و  مردار  شما  بر  کردند   حرام: »يراز  ابوالفتوح

خورده  مين  چهآن  و   شود کشته  زدن  و  سر به  که آن و  درافتاده  باال  از  و   کشته  چوب  به  و  گرفته  گلو  و  آن

  قمار   يرهايت  به  ديکن  قسمت   کهنيا  و  بتان   نام  بر   کنند  ذبع   چه آن  و  د يباش  کشته  چهآن  مگر  ، باشد  ددِه

 و   را  خود  نعمت   شما   بر  کردم  تمام  و  را  شما  نيد  شما   يبرا   ميدي گردان  کامل  امروز.  است   فسق  نيا  که

  خدا   بزه،  بچسبنده  جز  يگرسنگ  در  باشد  ضرورت   را  که  هر.  را  نيد  ي مسلمان  شما  يبرا  دميپسند

 «. ست ا مهربان آمرزنده

  ، کشتند خدا ريغنام  به که را ياحه يذب آن  و  خوک و مردار گوشت  مؤمنان شما يبرا: »ياقمشه ياله

  به   اي   افکندنيبلند  از  اي   زدنچوب  به  اي  کردنخفه  به  که  يوانيح   هر  است   حرام  زين  و  شد  حرام  همه

 ز ين  و  است   حرام  ديباش  کرده  هيتزک  قبالً  که  را  آن  جز  درندگانخورده    مين  زين  و  رنديبم  هم  به  زدنشاخ

 کافران   امروز.  است   فسق  کار  نيا  که  ديکنيم   قسمت   رهايت  به  که  را  آن  و  ديکُشي م  بتان  يبرا  که  را  آن

 از   و  نگشته  مناکيب  آنان  از  شما  پس.  دنديبر  طمع  رسانند  ياختالل  و  زنند  دستبرد  شما  نيد  به  کهنيا  از

  که   را  نييآ  نيبهتر  و  کردم  تمام  را  نعمت   شما بر  و  دميرسان  کمال  حد  به  را   شما  نيد  امروز  ديبترس  من

  قصد   به   نه  اضطراب  ي رو  از  يسخت  و   يقحط  اميا  در  يکس  هرگاه  پس.  دمي برگز  تان يبرا   است   اسالم

 . «ست ا  مهربان و بخشنده خدا پس شود، مرتکب  شده  حرام چهآن از گناه

 اشکاالت. ۱. ۲. ۵

 ي: راز ابوالفتوح

  غه ي ص  به  اشتباه  به  را  آنها  مترجم  يول  است؛  مجهول  و  مفرد  غهيص  به  ذُبِعَ«»و   ُحرِّمَت«»فعل  دو.  ۱
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 .است کرده  ترجمه معلوم و جمع

 . ست ا نارسا چسبنده«»به  مُتَجَانِف«»و  «،يمسلمان»به  سالم«ا واژه» از شانياترجمه . ۲

 ي: اقمشه ياله

 نموده   ترجمه  «يهاع يذب» يحيتوض  و  يريتفس   صورت  به  را  بِه«  اهللِ  رِيلِغَ  أُِهلَّ  مَا  وَ»عبارت  در  ما«».  ۱

 ت.اس

 کرده است. ترجمه مجهول و جمع هغي ص به را آن مترجم که است  مجهول  و مفرد فعل ذُبِعَ«». ۲

 قرار   کروشه  درون   را  رسانند«  ياختالل  و  زنند  دستبرد»يريتفس  يهااضافه   مترجم  بود  ستهيشا.  ۳

 . داديم

 . است  افتاده قلم از  ترجمه در «ينعمت»ياضاف ب يترک در متکلم ياي ريضم. ۴

 .است  نادرست  اضطرار« يرو از»صورت   به آن هترجم و باشدي م شرط فعل أضطُرَّ«»هواژ .۵

 هاترجمه يقيتطب يبررس. ۲. ۲. ۵

  کردن« بسمل  آن   يتمام  بر  و  دنيسربر  و  کردنذبع»ي معنا  به  تُم«يذَکّ  مَا  إلَّا»عبارت  در  «يذَکَّواژه»  .الف

  به   وانيح   ذبع   بارهدر  و   هيآ   نيهم  در  بارکي  فقط  قرآن  در  يول؛  دارد  زين  يگر يد  يمعان  کلمه  نيا.  است 

 . ( «يذَکَ» مادّة لي ذ منظور، ابن)است  رفته کار

  هيتزک  قبالً  که  را  آن»به  ياقمشه   ياله  د«،ي باش  کشته  آنچه»به  را  تُم«يذَکّ  ما» عبارت  يراز  ابوالفتوح

 . اندنموده  ترجمه د«يباش کرده

  ي ا قمشه  ياله  يول  ؛است   قبول  قابل  موردنظر  عبارت  از  يراز  ابوالفتوح  ترجمه  ،انيم  نيا  در

  .است  نادرست  که دانسته ه«يتزکماده » از اشتباه، به را «يذَکَّ»فعل
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  معبود   که  شدهبرپاداشته   و  منصوب  زيهرچ   به»نيز  و  است   «ها»بت ي معنا  به  و  جمع  النُصُب«واژه»  .ب

 . ( نصب«»هماد  ليذ ،۶۷ ،۷ ،۱۳۷۱ ،يقرش)شوديم گفته زين شود« واقع

»ديگويم  باره  نيا  در  راغب   ن يهمچن  و  کردنديم  پرستش  را  آنها  که  شود ي م  گفته  ييهاسنگ  به: 

 . ( نصب«»ه ماد ليذ ،8۰۷ ،۱۴۱۲ ،ياصفهان راغب )کردندي م يقربان آنها يرو

  ي ها کتاب  به  توجه  با  که  دانکردهن  ترجمه  بتان«»به  را  موردنظر  هواژ  يا قمشه  ياله  و  يراز  ابوالفتوح

 است. قبول قابل مترجم دو هر هترجم لغت،

 . اندنموده وارد خود هترجم در آن يعرب  صورت همان به را نعمت«» هواژ مترجمان بيشتر .ج

  ترجمه  قيدق  کامالً   يمعادل  صورت  به  را  نَاً«يدِ   اإلسلَامَ  لَکُم  ُتيرَضِ»عبارت  مترجم  دو  از  کيچيه   .د

  ن« يد  يمسلمان»به   را  اإلسالم«»هواژ  نظر،  مورد  عبارت  هترجم  در  يراز  ابوالفتوح  ،مثال  براي  ؛اند دهنکر

 خود   مترجم  بود  ستهي شا  دارد،  کاربرد  زين  يفارس  در  واژه  نيا   خود  که  آنجا  از  يول  ؛است   دهکر  ترجمه

  شدن«   مي تسل»يمعنا   به  و  مصدر  نظر  مورد  ه واژ  نيهمچن  .نمود،يم  وارد  ترجمه  در  را  اسالم«»  واژة

 .داديم قرار کروشه درون عبارت نياترجمه  در را ن«يبهتر »هواژ ياقمشهي اله بود ستهي شا. است 

  دو  و  إنَّ  ديتأک  حرف  جمله،  بودن  هي اسم: »ليقب  از  يمؤکدات  عبارت  نيا  در:  مٌ«يرَِح  غَفُورٌ  اهللَ  إِنَّ»  .ه

  ک ي چيه   يول  ،دارد«  وجود  باشندي م  مبالغه  غهيص  و  دارند  مبالغه  بر  داللت   دو   هر  که  ميرح   و  غفور  هواژ

 را به کار نبرده است.  ديتأک يدهايق ،نظر  مورد عبارتترجمه  در مترجمان از

 حضور   خودش،  آمده  آن بر  ال«»چهآن  يعني  ؛است [  يحضور  عهد]هيعهد وم«،يالواژه»  سر بر  ال«»  .و

[  ر يغد  ديع]خاص  روز   همان  حضور  با  ومَ«يَ أل»  نَکُم«،يدِ  لَکُم   أَکمَلُت  ومَيَأل»عبارت  در  که  است   داشته

 . ( ۱۳۲ ،ق۱۴۱۴ ،يهاشم) است  شده گفته

 :  يشنهاديپ هترجم
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  کردن خفه  به  که   يوانيح   باشد،  شده  کشته  خدا  ريغ  نام  به  چهآن  و  خوک  گوشت   و  خون  مردار،»

  و   مرده  و  شدهپرت   يبلند  از  که  يوانيح   و  شدهکشته[  چوب  و  سنگ  با ]زدن  به  که  يوانيح   و  مرده

  شده،   حرام   شما  بر  باشند  خورده  آن  از  درّندگان  چهآن  و  سپرده   جان  يگريد   زدنشاخ  به  که  يوانيح 

 کشته [  هابت   يبرا ]مقدس  يهاسنگ  بر  چهآن   و  ديببر  سر[  خود  و  افتهي در  زنده  که]را  چهآن  مگر

  از  اند،شده  کافر  که آنان امروز. است  ينافرمان نهاي[  ا.ديکن قسمت  قرعه يرها يت لهيوس به چهآن و]شود

  و   کامل  تانيبرا  را  شما  نيد   امروز.  ديبترس  من  از  و  دينترس  شانيا  از  پس.  اندده ي گرد  دي ناام  شما  نيد

 در  کس  هر  پس.  دميپسند  ينييآ[  عنوان  به]شما   يبرا  را   اسالم  و  دميگردان  تمام  شما  بر  را  خود  نعمت 

 . «است  مهربان آمرزنده  اري بس خدا ديتردي ب باشد، گناه به ليمتما آنکهيب شود،  ريناگز يگرسنگ

 . آيه اول سوره انعام3. ۵

  بَِربِّهِمْ   کَفَُروا  نَ يالَّذِ  ثُمَّ  النُّورَ  وَ  الظُّلُمَاتِ  جَعَلَ  وَ   الْأرْضَ  وَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  يالَّذِ  لِلَّهِ  الحَمْدُ*

 .( ۱، انعام)*عْدِلُونَيَ

. را   يروشن  و  هايکيتار  ديگردان  و  را  نيزم  و  ها آسمان  ديآفر  که  را  خدا  مر  سپاس: » يراز   ابوالفتوح

 .حق« راه از کنند ليم پروردگارشان به شدند کافر کهآنان پس

»ياقمشه  ياله    مقرّر  را  يکيتار  و   يروشن.  ديآفر  را  نيزم  و  هاآسمان  که  راست   يخدا  شيستا : 

 .  «آوردندي م شرک خود  يخدا به کافران باز. داشت 

 . اشکاالت۱. ۳. ۵

 ي: اقمشه ياله

 .است  نموده ترجمه «يکيتار»به و مفرد صورت  به اشتباه به ،باشد يم جمع  که را الظُّلُمات«»هواژ. ۱
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 .است  نادرست  خدا«»به آن هترجم و است  پروردگار« و مالک صاحب،»ي معنا به ربّ«». ۲

 هاترجمه يقيتطب يبررس. ۲. ۳. ۵

 و   حمد  يعني  است؛   اختصاص  يبرا   اهلل«»ه کلم  الم«»استغراق   يبرا   الحَمد«»ه کلم  الم«  و  الف»  .الف

 . دارد اختصاص موجودات هننديآفر مقدس ذات به يکل طور به سپاس

»عدِلُونَ«يَ»  .ب    هر  حق  دادن  و   شيخو  يجا  بر   يزيچ   هر   دادن  قرار  مفهوم  به  اصل  در  عَدل«: 

  و   رينظ  همتا،  وزن،هم   مفهوم  به  عِدل«»اما   است؛  داديب  و  ستم  برابر  در  که   است   آمده  يحق  صاحب 

 . ( ۴۲۴ ،۴ ،۱۳۷۳،يطبرس) است  آمده کيشر

» است   آمده  نيچن  موردنظر  هواژ  ليذ  «قرآن   قاموس»در   ي عن ي  باشد؛  عدول   عدلون«ي »از  مراد  دي شا: 

  ي برا   يعني  باشد؛  آن  مفعول  بِربِّهِم«»ديشا  و  کننديم  عدول  حق  از  اند،ده يورز  کفر  شانيخدا   به  که  آنان

 آمده   زين  ظلم«  و   کردنليم» ايمعن   به  عدول«  و  عدل» نيهمچن.  شونديم  قائل  رينظ  و  مثل  شانيخدا

 .است 

.  اند نموده   ترجمه  آورند«يم  شرک» به  ياقمشه   ياله  کنند«،  ليم»به   را  موردنظره  واژ  يراز   ابوالفتوح

 است. قبول  قابل موردنظر هواژ از مترجم  دو هر هترجم لغت  يها کتاب و رهايتفس اساس بر

. شود يم  ترجمه  پروردگار«»به  يفارس  در  و  است   ار«ياخت  صاحب   و  صاحب »يمعنا   به  رَبّ«»هواژ  .ج

 . اندکرده  معنا صاحب« و مالک کننده،ت يترب»يمعنا به را رَبّ«»لغت  يهاکتاب

 ي اقمشه  ياله  توسط  خدا«»به  آن  هترجم  يول  است؛  عيصح  موردنظر  هواژ  از  يراز  ابوالفتوح  هترجم

 .است  نادرست 

 مفرد   و  جمع  در. همچنين  دارد  وجود  طباق  فن  األرض«» و  السّماوات«»هواژ  دو  انيم:  هيآ  بالغت   .د
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 و   است   آمده  جمع  شکل  به  الظلمات«»و  مفرد  صورت  به  النور«»که  ب يترت  نه ايب  ؛دارد  وجود  مخالفت 

  دارد   يمتعدد  اسباب  و  افتهي  ليتشک  متراکم  و انبوه اجرام  اي  ذرات  از  ظلمات  که  است   جهت   نيا  از  آن

 . است  متحد يجنس که باشدي م آتش يعني  ،نار از نور و

 : يشنهاديپ هترجم

  با   آورد،  ديپد  را  ييروشنا  و  هايکيتار  و  د يآفر  را  نيزم  و  هاآسمان  که  است   ييخدا  آن  از  شيستا » 

 . «رند يگيم همتا خود پروردگار يبرا  اند،دهي ورز کفر که يکسان همهنيا

 . آيه چهار سوره انعام۴. ۵

 .( ۴، انعام)*نَيمُعِْرضِ  عَنهَا کَانُوا  إِلَّا رَبهِّمْ اتِيَءَا مِّنْ ةٍيَ ءَا مِّنْ هِميتَأتِ مَا وَ* 

  آن   از  بودند  آنکه  مگر  پروردگارشان،  يهات يآ  از  يتي آ  چيه   را  شانيا   ديآي نم  و: »يراز  ابوالفتوح

 . روگردانندگان

 .«دند يگرداني رو آن از آنکه جز  امده،ين  نانيا بر ياله يهات يآ  از يتيآ  چيه : »ياقمشه ياله

 . اشکاالت۱. ۴. ۵

 : ياقمشه ياله

 .اندانداخته  قلم از  ترجمه در را هيآ  يابتدا در هي نافياست واو«»مترجم دو هر. ۱

  شد،   داده   عي توض  که  گونههمان:  است   اشکال  يدارا   جهت   دو   از  ربّهم«»هواژ  از  شانيا  هترجم.  ۲

 مترجم   دو  آن،  بر  عالوه.  است   نادرست   خدا«  و  ياله» به  آنه  ترجم  و  باشديم  صاحب«»ي معنا  به  ربّ«»

 . اندننموده ترجمه باشد،يم  هيال ٌمضاف  که را هم«»ريضم

 هاترجمه يقيتطب يبررس. ۲. ۴. ۵
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 است   آمده  ينف   موضع  در  که  باشديم  جنس  اِستغراق  يبرا  ةٍ«يآ  مِن  هِميتَأتِ  ما»عبارت  در  مِن«»  .الف

 .باشد يم  هيّضيتبع مِن«» ربّهِم«،  اتِيآ مِن» عبارت در مِن«» و

  چ« ي ه »هواژ  از  استغراق،  انيب  منظور  به  ةٍ«ي آ  مِن»مجرور  و  جار  در  مِن«»هترجم  در  يراز  ابوالفتوح

 .است نموده انيب گونهنيبد را ينف ت يّ عموم و است نموده  استفاده

  پروردگارشان« »به   و  معادل  کامالً  صورت  به  را  ربّهم«»ه واژ  يراز  ابوالفتوح  مترجم،  دو   انيم  از  .ب

 . باشديم نادرست  که کرده، ترجمه «ياله»به  را موردنظر هواژة ياقمشه  ياله و. است  نموده ترجمه

 ي اله   گردانندگان«،ي رو  آن  از  بودند»به   را  موردنظر   عبارت  يراز  ابوالفتوح:  نَ«يمُعْرِضِ  عَنهَا   کانُوا»  .ج

 فعل   با   نَ«يمُعرِض»فاعل   اسم  که  نيا  به   هتوج   با  ه يآ  نيا  در .  دند«يگرداني رو  آن  از»به   ياقمشه

 . شود ترجمه گرداندند«ي برم يرو»ياستمرار يماض  هغيص  به ست يبايم است، شده همراه کانُوا«»ناقصه 

 : يشنهاديپه ترجم

 . گرداندندي برم يرو آن از مگر د،ي نرس  آنان به پروردگارشان يهانشانه  از يانشانه  چيه  و» 

 انعام. آيه پنج سوره  ۵. ۵

 .( ۵، انعام )*سْتَهِزءُونَ يَ  بِهِ کانُوا مَا أَنبَؤُا هِمْ ي أتِيَ فَسَوْفَ جَاءَهُمْ لَمَّا ِ بِالْحَقّ   کَذَّبُوا  فَقَدْ*

  شان ي ا  ديايب  زود  پس.  را  شانيا  آمد  چون  حق  به  کردند  ب يتکذ  که  قيتحق   به  پس: »يراز  ابوالفتوح

 .« کردندي م استهزاء آن به  که بودند چهآن يخبرها را

 به   را  حق  که  آنان  خبر  يزود  به  پس.  کردند  ب يتکذ  اًجد   آمد  هاآن  بر  که  را  حق: »ياقمشه   ياله

 «. رسدي م شما  به گرفتند هي سخر و فسوس

 اشکاالت. ۱. ۵. ۵
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 : ياقمشه ياله

 . اندافتاده قلم از ترجمه در لمّا« فقد،»يهاواژه

 هاترجمه يقيتطب يبررس. ۲. ۵. ۵

  آن   يبرخ  دارند؛  نظر   اختالف  کَذّبُوا«  فَقَد»عبارت  در  فاء« »حرف  نوع  نييتع  در  مترجمان  .الف

: ريتقد  با  ،است   شده   وارد  رمقد  شرط  جواب  سر  بر  که  داننديم  يي«فا»را  آن  گر،يد  يبرخ  و  ه«يلي تعل»را

 .است  هيّقيتحق  زين قد«. »بِالحقِ«  کذَّبُوا فقد تعجْب فال اتِ ياآل عن نَيمُعرِضِ کانُوا إِن»

 .است  هکرد لحاظ ترجمه در  را موردنظر حرف يراز ابوالفتوح فقط ،ان يم نيا در

  ي ماض   معادل  د،شو  همراه  ناقصه  کان«»با  مضارع  فعل  هرگاه  آمد،  ش يپ  در  که  طورهمان  .ب

  شخند ي ر  به»ياستمرار  يماض  هغيص  به  بايد  ستَهزِؤُنَ«يَ   کَانُوا»عبارت  ،هي آ   نيا  در.  است   ياستمرار

  ي هامعادل  موردنظر  عبارت  از  يراز  ابوالفتوح  هترجم  ،انيم  نيا  در.  شود  ترجمه  گرفتند«يم

 . است  برده کار به يترمناسب 

 : يشنهاديپ هترجم

  به   که   را  چهآن   اخبار  ي زود  به  شمردند،  دروغ   آمد  شان ي سو  به   که  يهنگام   را  حق  آنان   گمانيب» 

 . ( ۱8۰ ،۱۳9۰ ،يتنگستان) «د يرس خواهد آنان به گرفتند،يم شخندير

 . آيه شش سوره انعام6. ۵

  هِم ي عَلَ  السَّمَاءَ  أَرْسَلْنَا  وَ  لَّکمُ  نُمَکِّن  لَمْ  مَا  الْأرْضِ  يِف  مَّکَّنَّاهُمْ  قَْرنٍ  مِّن  قَبْلِهِم  مِن  أَهْلَکْنَا  کَمْ  َروايَ  لَمْ  أَ*

 .( ۶، انعام)*نَيءَاخَِر قَْرنَاً بَعْدِهِمْ  مِن أَنشَأنَا  وَ  بِذُنُوبهِمْ  فَأهْلَکْنَاهُم تَحتهِمْ مِن يتَجِر الْأَنْهَارَ جَعَلْنَا وَ مِّدْرَاراً

  در   را   شانيا  مي داد  قوّت  گذشتگان،  از  شاني ا  ش يپ  از  م يکرد  هالک  چند  دنديند   ا يآ: » يراز  ابوالفتوح
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 م ي ديگردان  و  زانير  يبارندگ  شانيا  بر  را  آسمان  ميفرستاد  و  شما  يبرا  مينداد  قوّت  که  يقدر  به  نيزم

  شان يا  بعد  از  مي کرد  ديپد  و  گناهانشان  به  را  شانيا  ميکرد  هالک  پس.  شانيا  ريز  از  رودي م  که  نهرها

 «. را گرانيد گروه

 به   نيزم  در  که آن  حال  ؛مينمود  هالک  را  يگروه   اري بس  چه  شما  از  شي پ  دنديند  ايآ : »ياقمشه  ياله

 وسته يپ  ظاهر  رحمت   باران  هاآن  بر  آسمان  از  و  ميانداده   را  شما  که  ميبود  داده  ينيتمک  و  قدرت  هاآن

 شدند، مند  بهره   باطن   و  ظاهر  يهانعمت   انواع به  که آن با  پس.  ميساخت  يجار  آنان بر  نهرها  و  م يفرستاد

 .«م يختي برانگ هاآن از بعد را يگروه  و مينمود هالک را هاآن کردند ينافرمان چون

 اشکاالت. ۱. ۶. ۵

 : يراز ابوالفتوح

 مترجم   ،است  نکره قرناً«»هواژ  که  آنجا   از  و است   قرناً«» صفت   ن«يآخر»ه واژ  ن«،يآخر قرناً»ب يترک  در

 . نموديم ترجمه «يگريد گروه اي گريد يگروه »صورت  به را نظر مورد ب يترک بايد

 ي: اقمشه ياله

 مند بهره  باطن  و   ظاهر  يهانعمت   انواع  به   آنکه  با  پس»يريتفس  يهااضافه   مترجم  بود  ستهيشا.  ۱

 . داديم  قرار کروشه درون را شدند«

  ترجمه  مخاطب   هغ يص  به  اشتباه،  به  است،  ب يغا   هغ يص  به  که  را  قبلهم« »ب يترک  در  هم«»ريضم .1

 .است  کرده

 .است  افتاده قلم از  ترجمه در ن«يآخر»هواژ. ۲

 هاترجمه يقيتطب يبررس. ۲. ۶. ۵
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  قرون« »آن   جمع  و  کنندي م  يزندگ  هم  به  کينزد  زمان  کي  در  که  ندي گو  يجماعت  به:  قَرن«»  .الف

 اهل   از  ياطبقه   اي   يغمبريپ  آن   در  که  است   يزمان  هر  اهل  قرن،  من   نظر  به: »است   گفته  زجاج.  است 

 آن  از  ياحد  و  شده  هالک  که  است   يتام  هر  قرن،: »است   آمده  «أقرب»و  « قاموس »در.  است«  بوده  علم

  ه يآ يابتدا  همچون. است  اعم بلکه ست،ين قرآن قيتصد مورد شدن هالک ديق يول ؛است« نمانده يباق

  مراد   آمدن  وجود  به  که  نَ«يءَاخَرِ  قَرنَاً  بَعْدِِهمْ  مِن  أَنشَأْنَا»عبارت   در  و  است   شده  هالک  ت امه  دربار  که

 . شدنهالک نه ،است 

 دو   هر  ياقمشه  ياله  گروه«،»به  گريد  بار  و  گذشتگان«»به   را  هيآ  يابتدا  در  قَرن«»هواژ  يراز  ابوالفتوح

  توسط   شده  گرفته  کار  به  يهاواژه  تمام  انيم   نيا  در  رسديم  نظر  به.  اندنموده   ترجمه  «يگروه »به  را

 .است  يقبول قابل يهامعادل ،مترجمان

 ه دربردارند   که   است   ييهاواژه  از  واژه  ني ا  است،  آمده  ار«يبس  و  د يشد  باران»يمعنا   به:  مدراراً«»  .ب

 . است  مبالغه مفهوم

  رحمت  باران»يريتفس صورت به ياقمشه  ياله زان«،ير يبارندگ»به را موردنظر ه واژ يراز ابوالفتوح

 .اندنموده  ترجمه وسته«يپ

 ن يترق يدق  وسته«يپ  يباران»به  آن  هترجم  موردنظر،  هواژ  از  مترجم  دو  ه ترجم  بودنعي صح  وجود  با

 .است  موردنظر هواژ يبرا معادل

 . است  گناهانشان« سبب  به »آن  عي صح هترجم و هيّسبب بِذُنُوبِهِم«، »عبارت  در باء«» .ج

  کردند«   ينافرمان  چون»ي ريتفس  صورت   به  ياقمشه   ياله  گناهانشان«،  به» به  را  آن  يراز  ابوالفتوح

 .دارد يشتر يب مطابقت  نظر مورد عبارت با يراز ابوالفتوح هترجم  ،انيم نيا دراند. دهکر ترجمه

 : هيآ بالغت  .د
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 ما »شود   گفته   که   است   آن   يمقتض  اقي س  راي ز  دارد؛   وجود  التفات  فن  لَّکمُ«  نُمَکِّن  لَمْ   مَا» عبارت  در  -

  از   ،( صمحمد)  حضرت  خدا،  فرستادة  به  بودن  مردم  طرف  دادن  اختصاص  يبرا  امّا  ؛لهم«  نمکّن  لم

 .بخشدي م شتريب ييا يپو مخاطب  به التفات نيا ،عالوه به .است  شده جسته بهره وهيش نيا

  به   رايز  دارد؛  وجود  هيّ محل  هعالق  با  مرسل  مجاز  فن  مِّدْرَارَاً«  هْميعَلَ  السَّمَاءَ  أَرْسَلْنَا  وَ»عبارت  در  -

  که   است   جهت   ن يا  از  آن  و  است   شده  استفاده  آسمان«»ريتعب  از[  ريالکث  المطر]فراوان  باران  ريتعب  يجا

 .باردي م آسمان از باران

  نهرها   به  شدن  يجار  را يز  دارد؛   وجود  يعقل   مجاز  تَحتهِمْ«   مِن   يتَجرِ  الْأَنْهَارَ  َجعَلْنَا »عبارت  در  -

  گردد يم  يجار  چه آن  شود،ينم  يجار  و  هاست آب  محل  رودخانه  آنکه  حال  است،  شده  داده  اسناد

 . هاست رودخانه  آب

 : يشنهاديپ هجمتر

 قدرت  و  ييتوانا   نيزم  در  هاآن  به  که  ميکرد  نابود  را  هاامّت   اريبس  چه  آنان   از  شيپ  که  اندده ي ند  اي آ»

  از   را   رودها  و  م يفرستاد  فرو  وستهيپ  يباران  هاآن  بر  و  ميانداده   را  يتوانمند  آن  شما  به  که  ميداد

  مردم   آنان،  از  پس  و  ميکرد  نابود  گناهانشان  سبب   به  را  شانيا  پس.  ميساخت   روان  آن[  يشهرها]ريز

 . ( ۱۵۷-۱۵۵ ،۱۳9۰ ،يتنگستان) «م يآورد ديپد را گريد يادوره

 . آيه پانزده سوره انعام7. ۵

 (۱۵،  انعام )* مٍي عَظِ  وْمٍيَ عَذَابَ يّرَب  تُيْ عَصَ إِنْ أَخَافُ  يّإِن قُلْ*

  روز   عذاب  از  را   پروردگارم  کنم  ينافرمان  که نيا  ترسمي م  من  که  يدرست  به  بگو: »يراز  ابوالفتوح

 . «بزرگ
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 . «ترسميم  سخت  بزرگ، روز آن عذاب از کنم خود يخدا ينافرمان اگر من بگو: »ياقمشه ياله

 اشکاالت. ۱. ۷. ۵

 : يراز ابوالفتوح

 ه ترجم   و  باشدي م  اگر«»ي معنا  به  و  هيشرط  «،يرَبِّ  ُتيعَصَ  إنْ»عبارت  يابتدا  در  إنْ«»حرف  .۱

 .است  معترضه هجمل  موردنظر عبارت و نادرست  هي وصل إن«»صورت به آن از يراز ابوالفتوح

 .است  دهکرن  استفاده نکره عالمت  از آن هترجم در مترجم يول ؛باشديم نکره  وم«ي»هواژ. ۲

 : ياقمشه ياله

 .است  نموده ترجمه خدا«»به  غلط، به را رَب«»هواژ. ۱

 .دادي م قرار کروشه درون را سخت« آن،»ي ريتفس يهااضافه  مترجم بود ستهيشا. ۲

.  است   نموده  ترجمه  معرفه  صورت  به  اشتباه،  به  را  وم«ي»ه واژ  ي،راز  ابوالفتوح  همچون  زين  شانيا.  ۳

 .است  کرده اضافه وم«ي» هواژ بر را آن«» هاشار اسم آن، بر عالوه البته

 هاترجمه يقيتطب يبررس. ۲. ۷. ۵

 . ( 98 ،۷ ،ق۱۴۱8 ،يصاف)است   معترضه و هيشرط  «يرَبّ ُتيعَصَ  إنْ»عبارت

 عبارت   از  شان ياه  ترجم  و  است   دهکر  ترجمه   هي وصل  عنوان  به  را  إن«»يراز  ابوالفتوح  جانيا  در

 . باشديم يترقبول قابل معادل موردنظر عبارت از ياقمشه  ياله هترجم. است  نادرست  موردنظر

 : يشنهاديپ هترجم

  ، ۱۳9۰  ،يتنگستان)  «ترسميم  بزرگ  يروز  عذاب  از  ط  کنم  ينافرمان  را   پروردگارم  اگر  ط  من  و» 

۱۲۵ ) . 
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 . آيه بيست و شش سوره انعام8 .۵

 .( ۲۶، انعام)*شْعُُرونَ يَ مَا وَ  أَنفُسَهُمْ إِلَّا  هْلِکُونَيُ  إِن وَ عَنْهُ  نأَوْنَيَ  وَ عَنْهُ نْهَوْنَيَ هُمْ وَ* 

-نفس   مگر  نکنند  هالک  کهنيا  و   آن  از  ند يجو  کناره  و  او  از  دارنديبازم  شانيا  و: »يراز  ابوالفتوح

 .دانند«ينم و را خود يها

 و   شونديم  دور  آن  از  خود  و  دارنديم  محروم  ضيف  از  را  مردم  که  هستند  هانيهم: »ياقمشه  يلها

 .«افکننديم هالکت  به را خود تنها که آنند از غافل

 اشکاالت. ۱. 8. ۵

 : ياقمشه ياله

 .داديم قرار کروشه درون را آنند« از غافل خود، را، مردم»ي ريتفس يهااضافه  مترجم بود ستهيشا. ۱

 .است  نموده ترجمه ض«يف»به و ي حيتوض صورت به را عَنْهُ« نْهَوْنَ يَ»عبارت  در ه«»ريضم. ۲

  تواند يم  واو«» ن يا  است؛  افتاده  قلم  از  ترجمه  در  هي آ  يابتدا  در  واو«»و  شعُرُون«ي   ما»عبارت.  ۳

 .باشد( 9۰ ،۳ ،ق۱۴۱۵ ش،ي درو)هينافياست اي( ۱۱۴ ،۷ ق،۱۴۱8 ،يصاف)عاطفه

 هاترجمه يقيتطب يبررس. ۲. 8. ۵

 .است  شدن« دور»يمعنا  به «ي نأ» از نئَونَ«يَ» .الف

  و   اندکرده  ترجمه  شوند«ي م  دور» به  ياقمشه   ياله  ند«،يجو  کناره»به  را  موردنظر   هواژ  يراز  ابوالفتوح

 .است  قبول قابل موردنظره  واژ از مترجم دو هر هترجم

 به  مترجم دو از کي چيه  جانيا در. گرددي برم مانيا  اي قرآن به عنه«»مجرور و جار در ه«»ريضم .ب

 . نمودنديم  ترجمه آن«»صورت به را ريضم ، بايدآن بر عالوه .است  هکردن يااشاره  ريضم مرجع
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 از   کيچيه .  است   هي حال  هجمل  زين  آن  از  پس  هجمل  و  هيحال  شعُرُونَ«،ي  ما  و»عبارت   در  واو«»  .ج

 .انددر نظر نگرفته ترجمه در را آن بودنهيحال مترجمان،

 : يشنهاديپ هجمتر

  نابود   را  شتني خو  جز  و  شونديم  دور[  قرآن]آن  از[  زين  خود]و  دارنديم   باز  آن  از[  را  گرانيد]آنان»

 . ( ۱۶۳ ،۱۳9۰ ،يتنگستان) «ابند يينم  در که يحال در ؛کنندينم

 .آيه سی و يک سوره انعام 9. ۵

  هُمْ   وَ  هاي ف  فَرَّطْنَا  مَا  يَعَل  حَسَرتَنَا  ايَ  قَالُوا  بَغْتَةً  السَّاعَةُ  جَاءَتهُمُ  إِذَا  يَّحَت  اللَّهِ  بِلِقَاءِ  کَذَّبُوا  نَيالَّذِ  خَسَِر  قَدْ*

 (۳۱، انعام)*ِزرُونَيَ مَا سَاءَ  أَلَا ظُهُورِهِمْ يَعَل أَوْزَارَهُمْ حمِلُونَيَ

  آمد   چون  کهآن   تا  خدا  دنيرس  به  کردند  ب يتکذ  کهآنان  کردند  انيز  که  قيتحق   به: »يراز  ابوالفتوح

  گناهان   بار  دارنديبرم  شان ي ا  و  آن  در  ميکرد  ر يتقص  چهآن  بر   ما  ندامت   يا   گفتند  ناگاه  امت،يق  را  شانيا

 . «کِشند يم چهآن ست ي ا بار بد که ديباش آگاه . شانيهاپشت  بر را خود

  امت يق  ساعت   که  گاهآن  پس.  شدند  انکاريز  البته  کردند،  ب يتکذ  را  خدا  لقاء  کهآنان: »ياقمشه  ياله

 بار   پس  م،يبداد  دست   از  را  نيا  سعادت  و   شيآسا  که  ما  بر  يوا:  ندي گو  ،فرارسد  را  هاآن  ناگهان

 . «رنديگيم دوش به يگران بار بد يآر. رندي گ پشت  بر را شيخو گناهان

 کاالت. اش۱. 9. ۵

 : ياقمشه ياله

  ي « ما »ز ين  ه يآ  ني ا  در.  است   کرده  ترجمه  ير ي تفس  صورت  به   را  يموصول  ي«ما »موارد   شتريب  در.  ۱

 در   نظر  مورد  ه واژ  و  سعادت«  و  شيآسا »به  و  يريتفس  صورت  به  را  فَرَّطنا«  ما»عبارت   در  يموصول



106 
 

 .است  نموده ترجمه  بار«»به  و يريتفس صورت به  زين را زِرُونُ«يَ مَا سَاءَ» عبارت

  از  را  خود  روز  نيا  سعادت  و  شي آسا»صورت  به  ها«يف  فَرَّطْنَا  مَا  يَعَل» عبارت  از  شانيا  هترجم.  ۲

 .يست ن يمعادل و قيدق هترجم ،م«يداد دست 

 هاترجمه يقيتطب يبررس. ۲. 9. ۵

  مرگ« »ي معنا به  اهلل«  لِقاءُ»اند گفته .  است   ء«ي ش با  شدنمصادف  و  شدن  رو هروب »يمعنا  به:  لِقَاء«»  .الف

 عذاب  و   نعمت   مالقات  و   امت يق  آن  که  دهدي م  نشان  اتيآ  ي ول  ؛خداست   با   مالقات  آن  و  است 

 .خداست 

  عه يش  ديگويم   است،  يعي ش  يفارس  هشد  شناخته  ريتفس  نيترکهن   رش،يتفس  که  يراز  ابوالفتوح

دليل، وي  .رديپذينم  را  او  داريد  و  ت يرؤ  اما   ؛رديپذيم  را  خدا  مالقات  را   نظر  مورد  هواژ  به همين 

 .است  نموده وارد ترجمه در را  لقاء«»هواژ خود ياقمشه ياله  کرده و ترجمه دن«يرس»به

 .يست ن  لقاء«»ي برا يمناسب يمعادل دار«يد »هواژ آمد،  که آنچه بر بنا

 . است  امت«يق»يبرا استعاره و است  وقت«»ي معنا به جامد، اسم: السّاعة«» .ب

 . اندنموده ترجمه امت«يق ساعت » به يا قمشه ياله امت«،يق»به را نظر  مورد هواژ يراز ابوالفتوح

  آن   از  ياقمشه   ياله  هترجم  اما  ؛است   عيصح  نظر  مورد  هواژ  از  يراز  ابوالفتوحه  ترجم  ،اني م  نيا  در

 .است  نادرست  امت«يق ساعت » به

 امت؛ يق  ساعت :  است   کرده  ترجمه  زيچ   سه به را  «هالسّاع »هواژ  قرآن  از  خود  هترجم  در  ياقمشه   ياله

 .است  عيصح دوم مورد که ،مرگ ساعت  امت؛يق روز اي امت يق

  به   شيبوکم  روز،  و   شب   از  ئيجز  الف.  :اندآورده  «ه السّاع»ي برا  مهم  يمعنا   دو  عرب  سانينوفرهنگ
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ب.  است   رفته  کار  به  مي کر   قرآن  در  هم  معنا  نيا  به   و  زمان  از  يابرهه   يمعنا  امت« يق»ي معنا  به ؛ 

 .است  بحث  محلکه  ،( «هساع » هواژ ليذ ،لعروساتاج  ط؛يالمحالقاموس  ؛ ۱۶9 ،8 ،ق۱۴۱۴ منظور،ابن)

  ؛ است   هيحال  ه جمل   زين  آن  از  پس  هجمل  و  ه يحال  أَوْزَارَُهمْ«   حمِلُونَيَ  ُهمْ  وَ »عبارت  يابتدا   در   واو«»  .ج

 . اندنظر نگرفتهدر  خود هترجم در را  آن مترجمان از کيچيه  يول

»است   گفته  راغب .  است   «ينيسنگ  و  ثقل»يمعنا  به  و  وِزر«»جمع:  أوزار«»  .د  به   وِزر«: 

  وِزر« »  .( وزر«»  هماد   ل يذ  ،8۶۷  ، ق۱۴۱۲  ،ياصفهان  راغب )کوه  به  هيتشب  علت   به  ،است   «ي نيسنگ»ي معنا

 که   رفته  کار   به  گناه  در  اغلب   و [  بار  يعني  نيسنگ  ،ينيسنگ]   است   آمده   دو  هر  اسم   و   مصدر  صورت  به

 .( وزر«» مادّة ليذ ،۲۰۵ ،۷ ،۱۳۷۱ ،يقرش) است  گناهکار  گردن بر ينيسنگ بار

 .دان کردهن ترجمه گناهان« بار»به  را آن مترجم دو نجايا در

  هم   ضيتحض  و  عرض  يمعنا  به  زين  و  دارد  داللت   مابعدش  قيتحق  بر  و  است   هي تنب  حرف:  »أال«.  ه

  و   ديآيم  زين  يتمنّ  و  ينف  از  استفهام  و  انکار  خ،يتوب  يمعنا  به  و  دارد  اختصاص  هي فعل  هجمل  به  د،يآيم

 ق، ۱۴۱۰  الدقر،)است   هيتنب  حرف   جانيا  در  يول   ؛است   هي اسم  ه جمل  مخصوص  رياخ  صورت  چهار  در

 . ( ۷۵ط۷۴

  توجه   با .اندنموده  ترجمه  «يآر »به  ياقمشه   ياله  و  د«يباش  آگاه» به  را  نظر  مورد  هواژ  يراز  ابوالفتوح

 .است  ترقيدق نظر،دمور ه واژ از يراز ابوالفتوح هترجم ر،يتفاس و لغت  يهاکتاب به

 به   و  دارد  وجود   هيّ حيتصر  يّه ليتمث  هاستعار  ظُهُورِِهمْ«   يَعَل  أَوْزَارَُهمْ  حمِلُونَ يَ  ُهمْ  وَ»عبارت   در.  و

  مشبه،   شده،  هيتشب   نيسنگ  ي بارها  به  گناهان  جانيا   در.  است   اُهم«يَ خَطا  و  ذُنوبَهُم  حمِلونَيَ »ي معنا

 .آنهاست  ي دردها و مشقّت  شدت و حال اني ب ،آن از نظورم و است  مانده يباق بهمشبه  و حذف

 : يشنهاديپ هترجم



108 
 

  فرا   آنان  بر  ناگهان  امت يق  که  گاهآن  تا  اندبرده  انيز  گمانيب  شمردند،  دروغ  را  خدا  داريد  که  يکسان»

  ي بارها  هاآن  که  يحال  در  ؛ميکرد  يکوتاه   آن  هدربار  چهآن  بر  !ما  بر   غايدر  يا:  نديگو   رسد،

 . کشند«يم دوش بر را خود[ گناهان]نيسنگ

 يريگجهينت

ميبررسي  به   توجه  با شده،  انجام  گفت هاي    ترجمه   از  شي ب  ياقمشهي اله  ترجمه  يينارسا   توان 

 : باشد حاضر پژوهش هاييافته نيترمهم توانديم ليذ  نکات .است  يراز ابوالفتوح

  نش ي گز  در  شان ي ا  ت دق  و  آمده  شمار  به  ييمحتوا  هترجم  نوع  از  يراز  ابوالفتوح  هترجم  سبک  .۱

 . است   داده  ارائه  را   اتيآ   از  يالفظتحت   ترجمه  اتيآ شتريب  در   يو  که  هرچند  است؛  ادي ز  اريبس   واژگان

 . است  ريتفس و ترجمه از يبيترک ،واقع  در و است ( آزاد)يريتفس ياترجمه  ،ياقمشه ياله هترجم

 مثبت   يهايژگ يو  از  و  واژگان  نشيگز  در  ت دق  ،يراز   ابوالفتوح  هترجم  مثبت   يهايژگيو  از  .۲

 .کندي م پذيرامکان را هي آ فهم کهاست  دي مف حاتيتوض و روان قلم ،ياقمشه ياله هترجم

  در   يراز  ابوالفتوح  ياللفظتحت   هترجم  .ست ي ن  نقص   و  ب يع  از  يعار  ترجمه  دو  نيا  از  کي  چيه   .۳

  عام   استقبال  با  اگرچهنيز    ياقمشهياله  هترجم  .است   ناتوان  هي آ  مفهوم  رساندن   از  موارد  از  ياريبس

 . آورد حساب  به قيدق ياترجمه را آن توانينم يول است؛ شده مواجه

 ن ي بهتر   خاص،  يسنجنکته  و   ت دق  با  واژگان  نشيگز  در  ياقمشه  ياله  برعکس  يراز  ابوالفتوح  .۴

 . است  دهي برگز را واژگان

  در   ها آن  از  ک ي  هر  که  کرد  برداشت   نيچن   تواني م  ،ترجمه  دو   در  موجود  محاسن  به  هتوج   با  .۵

 . نديآي م شمار به سبک همان يهانمونه  نيبهتر از خود زمان در و خود سبک و وهيش
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 . ديالحم

  عدنان   صفوان:  محقّق  ،القرآن  ب يغر  يف  المفردات  (،ق۱۴۱۲)محمّدبننيحس  ،ي اصفهان  راغب .8

 نا.: بيروتيب چاپ اول، ،يداود
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 ها نامهمقاالت و پايان

 . 8۲مارهش   ،سروش  ،«( وگوگفت ) قرآن ترجمة :ترجمه خيتار» ش(،۱۳۷۵)آذرتاش آذرنوش،.۱
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پايان عچرش  هي ريخ:  مشاور  ،ي انصار  ب يمحمودشک:  راهنمااستاد    ،يامام  ابوالقاسم  ،ياقمشه   نامه ، 

 . 9۰ ريت اهواز، چمران دي شه  دانشگاه
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 طباطبايی)ره( تحليلی بر ميزان از منظر عالمه 

 ۱يي وفا اعظم

 ۲يمحمد هيرق

 چکيده

مباني  طبق  مفسران  از  يک  هر  است.  رفته  کار  به  کريم  قرآن  از  متعددي  آيات  در  واژه»ميزان« 

آن    تفسيري خود براي  مختلفي   عنوان   به  يي)ره( طباطبا   عالمهنظر    ،راستا  ني ا  دراند.  برشمرده معاني 

  از   شانيا  گرانقدر  آثار   در   تتبع  با   حاضر،   پژوهش  در  .است ر، حائز اهميت  حاض   عصر  ر ينظکم   مفسر

  يفيتوص روش با  گريد يريتفس کتب  و «انجام  تا آغاز از انسان»ه  رسال «،في تفسير القران زانيالم»جمله

 ز يچ   هر  لکن؛  ميزان، وسيله و مقياس سنجش بودن است   ي به دست آمد که حقيقت و ماهيت ليتحل

 ن ي ا   به  ؛کندي م  صدق  زين  عمل  زانيم  درباره  تناسب   نيهم.دارد  را  خود  متناسب   يترازو  ي،سنجش  قابل

  دوکفه   يترازو  همانند  ييترازو   با  نه   اما  شود؛مي   يابي ارز  و  سنجش   امت يق  روزها  انسان   اعمال  که  نحو

 قدر  هر  ،سنجد يم  حق  با  را  اعمال  متعال  يخدا  که  معنا  نه ايب  قت؛يحق  و  حق  يترازو  با  بلکه  ،يي ايدن

 .دارد ارزش و اعتبار هم اندازه همان به ،بود برحق مشتمل عمل

 ترازو. ميزان، قرآن، عالمه طباطبايی)ره(، ابزار سنجش، : واژگان کليدي 

 

 

 
 A.vafaei93@mihanmail.ir  استاديار دانشگاه قم؛. 1

 Rmohamadi1404@gmail.comپژوه سطع چهار تفسير و علوم قرآن؛دانش.  2
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 مقدمه

نزول قرآن کريم،    با  آفريننده جهان هستي  به عنوان  متعال  را مورد خطاب قرار   هاانسان خداوند 

را به پيمودن راه سعادت فرا خوانده است. بنابراين، شايسته است انسان در فراگيري پيام   هاآنداده و  

البته  تک آيات و کلمات آن تفکر و تدباين برنامه هدايت و سعادت تالش نموده و در تک ر نمايد. 

نيز يکي از   «ي قرآن است. »ميزانهاواژهاين تفکر و تدبر در گرو اموري، از جمله فراگيري مفاهيم و  

است که در آيات متعدد به کار رفته و هر يک از مفسران طبق مباني تفسيري خود معاني    هاواژه اين  

 عيت تفسير،جام)ره( با توجه به  مه طباطباييي عالهادگاه ي د. در اين ميان،  اندداده گوناگوني از آن ارائه  

 قراردادن  هم  کنار   و سياق  به  توجه   در  ،شانيا ص خا  تفسيري  مبناي  و  علمي استحکام  کالمي،   اتقان

 .شايسته توجه است  هم به مربوط آيات 

ي و مختصر  جزئ با وجود توجه مشتاقان علم به بسياري از معارف موجود در تفسير عالمه و توجه   

درباره   نظر عالمه  مانند:کدر    زانيمبه  شيرازي،  « قرآن  اميپ»  تابهايي  و   «قرآن  در  معاد»   مکارم  قرائتي 

و» آملي  که  «االنسان و»  «مرگ  از  پس  اتيح جوادي  عنوان»  عالمه  توسط    «انجام  تا  آغاز  از  انسانبا 

  شان ياي  ريتفسي عالمه و نگاه  هادگاهيد  تاکنونصادق الريجاني به فارسي برگردانده شده است؛ اما  

 ي نشده است. بررسي مستقل اثرنسبت به واژه ميزان در 

 در لغت عرب   زانيم واژه یشناسمفهوم. 1

نون زاء،  اصلي»واو،  داراي سه حرف  ميزان   کسره   ليدل  به  آن  واو«»که  بوده  موزان  در اصل  «واژه 

و ( ۲۲۱۳  ،۶  ،۱۳۷۶  ،يجوهر)است   شده  اء«ي به»  ليتبد  ماقبل آلت  معناي  به  لغت  در  واژه  اين   .

براي وزناله يوس لغت   ( ۳8۶،  ۷،  ۱۴۱۴فراهيدي،  )کردني  آمده است؛ گرچه  اشياء    شناسان و سنجش 

  ( ۱۳۴۶،  ۲،  ۱۳8۲و همکارن،    سي ان؛  ۴۴8،  ۱۳،  ۱۴۲۶منظور،  ابن)مقداراين واژه را به ترازو، عدل و  
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وزن همان معناي معروف در عرف را دارد و   . براي نمونه، فراهيدي نوشته است کهانده نيز معنا کرد

است و ميزان چيزي است که اين سنگيني    يء نسبت به شيء ديگري مثل خودش ش  کآن سنگيني ي

؛ يعني مقدار شوديمگفته    «النخل  ثمرَ  وَزَنَ»هنگامي که به«، همچنين    وَزَنَْت  ما:  الْمِيزَانُ»:  سنجديمرا  

سنجيد و  گرفت  اندازه  را    دن يسنج  را  وزن  زين  منظورابن  (. ۱9۴8،  ۳  ، ق۱۴۱۴)فراهيدي،  ميوه خرما 

  در  . ( ۴۴۶،  ۱۳،  ق۱۴۲۶منظور،  )ابن  «الخِفَّة  و   الثِّقَلِ  رَوْزُ :  الوَزْنُ»  :است   کرده  معنا  ي سبک  و  ينيسنگ

 وسيله تشخيص وزانت و سنگيني است. زانيم: گفت  تواني م مجموع

 یدر کاربرد قرآن زاني م يمعنا. 2

از    متفاوت  ظاهر  در  شايد  و  معنايي خاص  مورد  هر  در  و  رفته  کار  به  متعددي  آيات  در  ميزان 

ذيل را    هاآن  تواني مبندي اين معاني طبق ديدگاه عالمه  ديگري اراده شده است که با بررسي و جمع

  بندي کرد:دو معناي کلي دسته

 (ترازو)یمال مبادالت و کاالها سنجش لهيوس . 1. 2

حضرت شعيب)ع( در   در برخي از آيات، ميزان از لحاظ لغوي، »وسيله سنجش« معنا شده است.

  لَا   وَ...    قَوْمِ  ا يَ  قَالَ*  سوره هود به قومش دستور داد که چيزي از مکيال و ميزان در سنجش کم نکنند:

 و )اءي اش  بر  و!  دي ده   تمام  عدالت،  با  را  وزن  و   مانهي!... پمن  قوم  يا: »گفت  *َزانَيالْمِ  وَ   الَ يَ الْمِکْ  تَنقُصُواْ

نظر دارند که . بسياري از مفسران اتفاق(8۴  )هود،  «دينکاه   آنان  حق  از  و  دينگذار  ب يع  مردم(  اجناس

از»ميزان« در   به    هيآمنظور  يا وسيله سنجش است. براي نمونه، طبرسي وزن را    سنجش فوق، ترازو 

؛ ۱۰9،  ۱۲،  ۱۳۷۲طبرسي، است)معنا کرده    سنجش  له ي وسه  ب  ي و»ميزان« رانيسنگ و  يسبک نظر  از  شيء

(. همچنين آلوسي گفته است: هر چند جايز است»ميزان«، مصدر و به معناي  ۴8،  ۶تا،  : طوسي، بيک.ر

، ق۱۴۱۵آلوسي،  است)، آلت و وسيله سنجش  شودي مميزان باشد؛ ولي آنچه از ميزان به ذهن متبادر  
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آلت    (. ۴۱۳،  ۴ اسم  را  ميزان  ايشان کلمه مکيال و  است.  بر همين عقيده  نيز  معتقد   دانديمعالمه  و 

، به نقصان توصيف شوديمکيل و وزن    هاآن وسيله، ابزاري است که کاالها توسط    دواست: چون اين  

گفت ترازوي ناقص، بلکه آنچه به صفاتي از قبيل نقص، زيادت و مساوات    توانينم؛ يعني  شودينم

، کاالي وزن شده است؛ نه وسيله کيل و وزن؛ پس اگر در آيه نسبت نقص به خود  گرددي متوصيف  

  لَ يْ الْکَ فَأَوْفُواْ(. همچنين در آيه*۳۶۱، ۱۰، ق۱۴۱۷شده، از باب مجاز عقلي است)طباطبايي،  ميزان داده

خَ  إِصْلَاحِهَا  بَعْدَ  الْأَرْضِ  يِف  تُفْسِدُواْ  لَا  وَ  اءَهُمْيَأَشْ  النَّاسَ   تَبْخَسُواْ  لَا  وَ  َزانَيالْمِ  وَ کُنتُم    إِنلَّکُمْ    ٌريذَالِکُمْ 

 ن ي سرزم  نيا  در  و  ديکم نده   را  مردم  حق  و(  دينکن  يفروش)کم ديده   تمام  را   وزن  و  مانهيپ: »*نيمُّؤْمِنِ

  اعراف، ) «است  بهتر شما يبرا دي باش داشته باور را دستور نيا اگر د،يندازني راه فساد آن اصالح از پس

بس۱۵۲  انعام،؛  8۵ از    ي اري(؛  منظور  که  معتقدند  مفسران  در  از  ترازو  هيآ  ني اميزان   ،

طوسي،۱8۰،  ۱۳  ،ق۱۴۲۰فخررازي،است) زمخشري،  ۳۱8،  ۴تا،  يب  ؛  حضرت  ۱۲۷،  ۲،  ق۱۴۰۷؛   .)

شعيب)ع( قوم خود را پس از دعوت به توحيد که اصل و پايه دين است، به وفاي به کيل و ميزان 

که اين کار، براي تأمين سعادت دنيا و نظم جامعه بهتر است؛ زيرا    کنديم ؛ سپس تعليل  خوانديمفرا

که افراد از طريق مبادله کاال به کاال نيازهاي خود را برآورده    شودي موقتي زندگي اجتماعي قابل دوام  

امکان عمل  اين  زماني  نيز  و  ميکنند  معامله  پذير  که  چيزي  هر  اوصاف  و  مقدار  در  مردم  که  شود 

به  کننديم نکنند)طباطبايي،  ،  خيانت  روشن    (.۱8۶،  8،  ق۱۴۱۷يکديگر  مذکور  آيه  دو  به  توجه  با 

دو  شوديم ترازوي  همان  ميزان  فروش اکفه که  و  براي خريد  اجتماعي  زندگي  در  مردم  که  است  ي 

 . سنجندي مو اجناس مورد معامله را با آن  رنديگيمکاالهاي مورد نياز به کار 

 ی اله عتي شر و ني د .2. 2

در اين    کريماست. قرآن    «دين و شريعت الهي» اي که براي ميزان مطرح شده،  يکي ديگر از معاني
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بِالحْقّ    أَنزَلَ  ي الَّذِ  اهللُ*  :ديفرماي مباره   کسي   ا خد»  :*بٌ يقَِر  السَّاعَةَ   لَعَلَّ   کَي دْرِيُ  مَا  وَ   َزانَيالْمِ  وَ الْکِتَابَ 

و تو چه داني؟ ممکن است ساعت ، ترازوي عدالت را فرستادکتاب)آسماني( را به حق و نيز است که 

هاي گوناگوني درباره»ميزان« بيان شده  ذيل اين آيه، ديدگاه  (.۱۷  ،يشور)  قيامت بسيار نزديک باشد« 

  مجمع »ريتفس؛ براي نمونه، مرحوم طبرسي در  اند گرفته است. برخي مفسران »ميزان« را به معناي عدل  

گذاري به دليل همانندي ميزان با  : منظور از نزول»ميزان«، نزول عدالت است و اين نامديگوي م  «انيالب

طبرسي، هستند)ه برقراري انصاف و مساوات در ميان مردم  که هر دو، وسيلعدل است، به لحاظ اين

بيک.ر ؛  ۴۰،  9،  ۱۳۷۲ طوسي،  طبري،  ۱۵۴،  9تا،  :  به  ۱۳،  ۲۵،  ق۱۴۱۲؛  را  ديگر»ميزان«  برخي   .)

*:  زانَيالْمِ وَضَعَ وَ ها  عَ فَرَ السَّماءَ وَو دليل آن را قول خداي متعال دانسته*  اندکردهحضرت علي)ع( تعبير 

و    (۷  ،الرحمن) «  او کاخي رفيع گردانيد و ميزان)عدل و نظم( را در عالم وضع فرمودو آسمان را  »

آيه،اندگفته  اين  از»  : چون در  مراد    رسول«،  سماءمنظور  علي)ع(   نيالمؤمنريأم  «زان ياز»مخدا)ص( و 

از آيه موردنظر هم  تعبير  »است، پس در  به حضرت علي)ع(  و   ۲۷۴،  ۲،  ۱۳۶۷قمي،  )شوديمميزان« 

که با آن سنگيني اجناس و کاالها  انددانسته ي معروف اکفه را همان ترازوي دو (. بعضي نيز»ميزان«۳۴۳

(. اما عالمه اين واژه را به دين و شريعت الهي تفسير کرده،  ۷9،  ۵،  ق۱۴۱8بيضاوي،  )شودي مسنجيده  

»ميزان« ناميده، به : منظور از کتاب، وحي مشتمل بر شريعت و دين است. خداي متعال دين راديگويم

و روز قيامت طبق همان سنجش، محاسبه    شودي ماين جهت که عقايد و اعمال به وسيله آن سنجيده  

 . شوديمو جزا داده 

را به دليل ناسازگاري با برخي   هاآنعالمه گرچه وجوه تفسيري ديگر را قابل توجيه دانسته، ولي  

خدا)ص(   رسول  را  از»ميزان«  منظور  که  مفسري  کالم  نمونه،  براي  است.  کرده  رد  ديگر  آيات 

قابل توجيه  ۱۳،  9،  ش  ۱۳۷۲: طبرسي،  کر.دانسته) اين  دانديم(،    با   خدا  نيد  زان،يم»از   نظورم که  به 
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و  آن  فروع  و  اصول نيز  )ص(  خدا  رسول  است  اطهار)ع(  ائمه  هم  دين  اريع  تمام  داقمصو   چونو 

که    يفرد  هر  ؛ پسشودي م  دهيها سنجآن   لهيوس  بهها  تک امت تک  يدارنيد  وزنکه    ندسته   ييترازو

  لکن  ؛است تر  ضعيف  نشيد  ،دارد  شباهت که کمتر    يفرد  هر  و  ندارتر،يد  دارد،  شباهت ها  آن  به  شتريب

  م يفرستاد  فرو  را  زانيم  و  کتاب: »*بِالْقِسط  النَّاسُ  قُومَيَلِ   َزانَيالْمِ  وَالْکِتَابَ    مَعَهُمُ  أَنَزلْنَا  وَ*هيآ  با  هيتوج   نيا

در اين  (. ۳8، ۱8، ق۱۴۱۷ ،ييطباطبا)سازدينم  ،د يکه با طورآن، ( ۲۵ د،يحد« )دارند  بپا را عدل مردم تا

است که   اعمال صالع  قبيل عقايد حق و  از  ديني  معارف  بر  از کتاب، دستورات مشتمل  منظور  آيه، 

: دين، وسيله سنجش اوالًتوان آن را نوشت و منظور از»ميزان« به احتمال قوي، »دين« است. چون  يم

:  اً يثانن است.  عقايد و اعمال است؛ سنجشي که سبب قوام زندگي سعادتمند اجتماعي و انفرادي انسا

به دين از لحاظ خشوع، قساوت قلب، جديّت و    تفسير»ميزان«  با سياق کالم که متعرض حال مردم 

 (. ۱۷۱، ۱9، ق۱۴۱۷در امر دين بوده، سازگارتر است)طباطبايي،  هاآن انگاري سهل

آيه* درباره  مفسران  ديدگاه  است. ۷الرحمن،  )  *َزانَيالْمِ  وَضَعَ  وَ ا  هَعَفَ رَ  السَّمَاءَ  وَ همچنين  مختلف   )

گرفته   انصاف  و  به عدل  براي رسيدن  را وسيله سنجش  »ميزان«  ؛ ۴۶۵،  9تا،  طوسي، بياست)قتاده، 

،  م۱98۰فراء، است)(، يا زجاج گفته: منظور عدل ۴۴۴، ۴، ق۱۴۰۷؛ زمخشري، ۳۰۰، 9، ۱۳۷۲طبرسي، 

  « زان يم» از  مقصوداند:  گفته ز  (. برخي ني۳۰۰،  9،  ۱۳۷۲؛ طبرسي،  ۳۴۳،  ۲9،  ق۱۴۲۰؛ فخررازي،  ۱۱۳،  ۳

 مانده   جا  بر  پا  نشي آفر  کاخ  و  آمده  وجوده  ب  تعادل  آن  يپرتو  در  که  است   آسمان  و  نيزم  ميتنظ  همان

 ملحق   خود  به  را  اراتيس  همه  بود،  يکنون  وضع  از  شي ب  دي خورش  جاذبه  فرض،  به  اگر  چراکه  است؛

 هم  از  و  شده  خارج  خود  مدار  از  اراتيس  از  کيهر  بود،  آن  از  کمتر  اگر  و  ساخت يم

دانسته و در  تريعموم و ترع يوسرا  نيد به زان« يم»تفسير عالمه اما .( ۳۲۲، 9، ۱۳۶9 ،يسبحان)ديپاشيم

که منظور از»ميزان« هر چيزي باشد که به وسيله آن حق از    ديآي م: از ظاهر آيه برديگوي متوضيع آن  
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باطل، راست از دروغ، عدل از ظلم و فضيلت از رذيلت تميز داده شود؛ چون شأن رسول همين است  

ايشان واژه»ميزان« را در جمله* بياورد.  ميزاني  پروردگارش چنين  ناحيه  از    * َزان يالْمِ  يِف  تَطْغَوْاْ  أَلَّاکه 

ي تفسير کرده و در توضيع اکفه به ترازوي دو  که بالفاصله بعد از آيه مذکور واقع شده،(  8الرحمن،  )

جمله*ديفرمايمکالم خويش   در  از»ميزان«  منظور  الْمِيَزان:  وَضَعَ  وَ  رَفَعَهَا  چيزي السَّمَاءَ  هر  مطلق   ،*

که   است  نظر  مد  معمولي  ترازوهاي  خصوص  بعدي  جمله  در  اما  باشد؛  سنجش  وسيله  که  است 

آن    هاينيسنگ با  »سنجنديمرا  فرمود:  متعال  اينکه خداي  لذا  از يک    «تطغوا  الّا.  در حقيقت خواسته 

ميزان حق و عدل   حکم کلي، يعني»وضع ميزان« حکم جزئي بيرون بکشد؛ به اين معنا که الزمه تقدير

حرف»هاانسان ميان   است.  اجناس  سنجيدن  در  سنجش  و  ترازو  درستي  کردن  رعايت  در أن،   »

نشان  »الّاتطغوا جمله را  از طغيان در وزن کردن  نهي  و  بوده  تفسيريه  نيز    »ال ؛ همچنين جمله دهديم« 

که» زانيالم  تخسروا است  ديگري  نهي  بعدي،  آيه  در  تأکيد    «تطغوا   ال «  و  بيان  طباطبايي، )کنديمرا 

 (. 9۷، ۱9، ق۱۴۱۷

در مجموع، گرچه بسياري از مفسران ميزان به کار رفته در آيات گوناگون را به معناي عدل، رسول 

علي)ع(،  حضرت  آسمان    اکرم)ص(  و  زمين  تنظيم  و  در  اندگرفته عقل  ميزان  عالمه  نگاه  در  اما  ؛ 

 الهي است. عت يشري و دين و اکفه زوي معمولي دومجموعه آيات، منحصر به دو معناي ترا

گردد( به کار رفته واژه ميزان در برخي آيات به صورت جمع و اضافه به ضمير)که به انسان برمي 

( ميزان، جمع آورده  9و    8  )اعراف،  *نُهُيمَوَازِ  ثَقُلَتْ  فَمَن  الْحَقُّ  وْمَئذٍ يَ  الْوَزْنُ وَ *است. براي مثال، در آيه: 

تا  اختالف  به  ياد يز  يهازانيم  ي کس  هر  براي  بلکه  ؛ست ين  يکي  اعمال  زانيمکه    کند  داللت   شده 

 (. ۱۰، 8، ق۱۴۱۷طباطبايي، دارد)ش وجود اعمال

 قرآن اصطالح در زانيم جامع يمعنا. 3. 2
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معناي جامعي را از    تواني مهر چند در قرآن کريم از واژه ميزان معاني متعددي اراده شده است؛ اما  

ميان اين معاني به دست آورد. البته براي کشف اين معنا و يافتن ارتباط بين معاني اراده شده، مقدماتي 

 . شودي منياز است که توضيع داده 

برا .1 لغت  الفاظ در اصل  مفاهيم کلي و عام وضع  از ديدگاه عالمه،  معاني يعني   شده ي روح 

است؛ به تعبير ديگر، موضوعٌ له لفظ، روح معنا است و موارد مختلف مادي و معنوي که همه با يک 

؛ يعني لفظ در اصل براي همان امر مادي يا  شودي م، مصاديق گوناگون آن محسوب شودي ملفظ آورده  

مشهور شده و  معنا مجاز باشد يا در استعمال زياد به تدريجمعنوي وضع نشده تا کاربردش در غير آن 

در  زمان  گذشت  با  الفاظ  مفهوم  معموالً  بلکه  باشد،  کرده  پيدا  منقول  يا  تعيني  ثانوي،  وضع  گاه  آن 

البته شايد به مرور زمان تحوالتي در مصداق حاصل شود؛  رديگينممعرض دگرگوني و تغيير قرار   ؛ 

 (.۱۱، ۱، ق۱۴۱۷باطبايي، ط)ماندي مولي مفهوم ثابت 

  :سدينويممالمحسن کاشاني در اين باره در مقدمه تفسيرش  

هر معنايي از معاني و مفاهيم کلي که فرض شود، داراي يک روح و حقيقت و يک صورت و قالبي  

اما گاهي در عين اينکه حقيقت معنا واحد است، صورت و   ي آن متعدد و گوناگون  هاقالب هستند؛ 

؛ ولي اندشده . اين مطلب نيز بديهي است که الفاظ در واقع براي حقيقت وروح مفهوم وضع  دشويم

موجود است، همچنين به واسطه اتحاد معاني با  هاصورتز آن جهت که بطن و روح معنا در قالب و ا

در  هاقالب  الفاظ  استعمال    هاآن ،  و شونديمهم  حروف  که  ابزاري  براي  لفظ»قلم«  نمونه  عنوان  به   .

ت قلم ، وضع شده است؛ بدون در نظر گرفتن خصوصيکننديمترسيم  هالوحهخطوط را روي کاغذ يا 

که از جنس چوب يا آهن باشد يا بدون اينکه جسماني يا غير جسماني بودن آن مورد توجه باشد؛  

حتي خصوصيت جسماني و محسوس بودن يا جسماني نبودن نيز در حقيقت قلم لحاظ نشده است. 
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داشته را    هادل ي باشد که توانايي حک کردن نقش علوم در لوح  اله يوسبنابراين، اگر در عالم وجود،  

نام قلم اعلي و احق شايستگي دارد که  نهاده شود)فيض کاشاني،    باشد، به طور  ، 8،  ق۱۴۱۵بر آ ن 

۳۲  .) 

؛ چون اگرچه اين واژه در لغت براي ابزاري وضع کنديماين مطلب در مورد واژه ميزان نيز صدق  

و اشکال مختلف که بعضي مادي و برخي   هاقالب ؛ ولي در  دشويمشده که مقادير اشياء با آن تعيين  

تجلي    اندي مادغير   گشته،  مثال،ابدييممجسم  براي  دو  .  کاالست،   ي«اکفه »ترازوي  سنجش    وسيله 

و  » اجرام  اندازه  هاي نيسنگقپان«  اندازه»  ،کندي مگيري  را  وسيله  »پرگار«  ساعت«  است،  وقت  گيري 

اندازهو»خط به کار    گيري خطوط، دايره و امثالکش« براي    . همچنين»قواعد علم عروض« رودي مآن 

وسيله سنجش    و»عقل«   گرددي ممنطق« توزين  با »ابزار سنجش اوزان شعري است، ادراکات و علوم  

ناميده   »ميزان«  مذکور  موارد  همه  مجموع  در  لکن  است؛  باطل  از  ،  9،  ۱۳۶9)سبحاني،  شودي محق 

ان« را لفظ عامي دانست که معناي ترازو و ابزار سنجش  واژه»ميز  توانيم(. بنابراين، با اين تعابير  ۳۲۶

، اعم از اينکه امور مادي، معنوي يا روحاني با آن سنجيده شود؛ به عبارت ديگر، واژه مذکور  دهديم

 فقط مخصوص وزن اشياء وضع نشده، بلکه هر چيزي که قابل سنجش باشد، ميزاني خواهد داشت. 

بديهي است که ابزار سنجش هر شيء بايد بر حسب خود شيء و متناسب با آن باشد؛ از اين  .2

درباره بدن انسان،    مثالًرو، وسيله سنجش هر چيزي غير از اصناف و انواع چيزهاي ديگر خواهد بود؛  

ميزان   برق،  صنعت  در  يا  است؛  متفاوت  هم  با  قلب  و ضربان  فشار خون  بدن،  دماي  تعيين  وسيله 

ت برق، قوه الکترو موتوري و مقدار مصرف برق با يکديگر فرق دارد؛ همچنين ابزار سنجش باد،  قدر

با   متناسب  برودت  و  حرارت  هوا،  عين  هاآن فشار  در  اما  يکديگرند؛  مغاير  گاهي  هر  و  که  حال 

 قبالً طور که  . عالوه بر آن، همانشودي مميزان گفته    هاآن ي متفاوت از ديگري است، به همه  اله يوس
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. براي مثال، اگر کسي بخواهد محبت  شوديم اشاره شد از اين واژه در سنجش معنويات نيز استفاده  

اگر قرار باشد مقدار خضوع، خشوع، تقوي،  يا  بايد ميزاني داشته باشد  اندازه بگيرد،  فرد ديگري را 

ي نياز است، يا براي  اه ل يوس  هاآن گيري  سنجيده شود، براي اندازه  هاآن عبوديت، صدق، غيرت و امثال  

که هر چيز قابل ميزاني متناسب با عقايد و افکار بايد باشد. خالصه اين   هاانسان سنجش عقايد و افکار  

گرفتن   نظر  در  با  دارد.  خودش  با  متناسب  ميزاني  معنوي،  و  مادي  از  اعم  مقدمه    نياسنجشي،  دو 

همه    توانيم بر    هازان يمگفت:  عام  و  کلي  تعريف  يک  به    گردنديمبه  است؛  سنجش«  آن»ابزار  و 

عبارت ديگر، واژه ميزان در حقيقت فقط يک معناي واحد دارد و معاني ديگر، قالب، مصداق و زير  

. در اصطالح قرآن کريم نيز معناي حقيقي اين واژه مورد توجه بوده و شودي ممجموعه آن محسوب  

شريعت به کار رفته است، تضادي بين معاني   ي يا دين واکفه اگر در نگاه عالمه به معناي ترازوي دو

دو ترازوي  و  دين  که  صورت  اين  به  است؛  مفهوم  جاي  به  مصاديق  کاربرد  بلکه  ي،  اکفه نيست؛ 

يي از معناي حقيقي ميزان هستند. چون روح ميزان در هر دو وجود دارد؛ يعني اگر ميزان،  هامصداق 

دين خوانده شده براي اين است که ابزار سنجش عقايد و کردار، وسيله تميز حق از باطل، راست از 

رذيلت   از  فضيلت  و  ظلم  از  عدل  ج۱۴۱۷طباطبايي،  است)دروغ،  ص۱9ق،  ترازوي 9۷،  اگر  يا  (؛ 

ي ميزان ناميده شده، به اين دليل است که وسيله سنجيدن کاالهاي مورد نياز در زندگي دنيوي  اکفه دو

 است.

 عمل  زاني م تيّماه و قتيحق .3

بردن    کارحال بايد ديد با روشن شدن معناي جامع ميزان در قرآن کريم، منظور خداي متعال از به  

  آيا در روز رستاخيز چگونه خواهد بود،    هاانساناين واژه در رابطه با اعمال چيست و توزين اعمال  

ريزند يا صاحبان اعمال  ، اعمال خوب را در يک کفه و اعمال بد را در کفه ديگر ميآورنديمترازويي  

عدم  کننديمرا وزن   دليل  به  که  است  مواردي  از  اعمال  ميزان  واقعيت و چيستي  ديگر،  عبارت  به  ؛ 
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مف از  يک  هر  قرآن،  در  آن  به  مطرح    سرانتصريع  خاصي  نظر  خويش،  تفسيري  مبناي  به  توجه  با 

 . اندنموده

اشاره کرده است؛ براي مثال*  اين مسئله  به  از قرآن کريم  آيات متعددي    الْوَزْنُ   وَخداي متعال در 

  بِمَا  أَنفُسَهُم  خَسُِرواْ  نَيالَّذِ  فَأُوْلَئکَ   نُهُيمَوَازِ  خَفَّتْ مَنْ  وَ   الْمُفْلِحُون هُمُ  فَأُوْلَئکَ  نُهُ يمَوَازِ  ثَقُلَتْ  فَمَن  الْحَقُّ   وْمَئذٍيَ

تنها    امت يق  کهروز  آن»  :*ظْلِمونيَ  اتِنَا يَبَا  کاَنُواْ فرارسد، حق  زمان حساب  و  سنجش   لهيوسبرپا شود 

اعمالش  هاوزنه  کس  هراست؛ پس   و    نيسنگي  آنان سعادتمندند  اعمالش هاوزنه   کس  هر باشد،  ي 

آنان    سبک را    که  اند يکسانباشد،  چرا  اندکرده   انمنديزخود  ستم  رواز    که؛  را    اتي آي    انکار ما 

آيات مذکور بيانگر اين است که هر عمل خوب و بدي، ثقل، سنگيني و   (.8  و  9  اعراف،)  «اند نموده

(؛ اما درباره  ۱۰،  8،  ق۱۴۱۷)طباطبايي،  کنديم وزني دارد؛ ميزاني نيز خواهد بود که آن وزن را معلوم  

قرار  اين براي سنجش عمل  معيار  و  بودن يک عمل چيست و چه چيزي مالک  از وزين  منظور  که 

 گوناگوني وجود دارد.ي هادگاه ي د، رديگيم

 ايدنهمانند  يیترازوبا  سنجش. 1 .3

ميزان  واژه  تصوري  ظهور  و  حرفي  معناي  به  مفسران  و    برخي  جسته  روز  اندگفته تمسک  »در   :

، کارهاي نيک در يک کفه و کارهاي بد در کفه  شودي مقيامت، ترازويي بسان ترازوهاي دنيايي نصب  

؛ آن گاه طاعات و معاصي موازنه خواهد شد و کساني که کفه طاعتشان بر کفه  شودي مديگر آن نهاده  

:  کسنگيني کند، جزء سعاتمندان و در غير اين صورت، از شقاوتمندان خواهند بود« )ر.  هاآن گناهان  

 (. ۳۱9، 9، ۱۳۶9؛ سبحاني، ۳۵۰، ۳، ق۱۴۱9کثير، ؛ ابن۳۵۲، ۴تا، طوسي، بي

وارد   آن  بر  اشکاالتي  و  نپسنديده  را  نظر  مورد  تفسير  ديگر  اينکه اندنمودهگروهي  جمله  از  ؛ 

  ثقلکردارهاي انسان از مقوله اعراض بوده، همانند وصفي براي انسان هستند، در نتيجه فاقد وزن و  
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اين اشکال را توجيه نموده و  دشويم است، پس چگونه توزين   البته برخي  اعمال اند گفته .  : اگر چه 

متعال   خداي  قيامت  روز  لکن  هستند،  جسم    هاآن عرض  به  تبديل  ،  ۳،  ق۱۴۱9کثير،  ابن)کندي مرا 

  سنجش صحائف » واقعيت توزين اعمال«، هماناز»مراد    :اندگفته (. برخي نيز در جهت رفع اشکال  ۳۵۰

،  ۱،  ۱۳۷۲طبرسي،  )شودي مي سنجيده  اکفهاست؛ يعني صحيفه اعمال با ترازوي دو    هاانسان   اعمال«

ميبدي،  ۶،  ۳،  ق۱۴۱8؛ بيضاوي،  ۳۷9،  9،  ق۱۴۰۷؛ زمخشري،  ۴۲۷ اين تفسير  ۵۵۲،  ۳،  ۱۳۷۱؛  اما   .)

هم، به دليل سطحي بودن برداشت آن از قرآن کريم نارسا است؛ زيرا بر اساس اعتماد به ظهور حرفي 

و تصوري کلمه حاصل آمده است و ارزش علمي ندارد. در صورتي که بايد پس از جمع قرائن حاکم 

تصديقي آيه دست يافت و آن را محور داوري قرار  بر آيه و دقت نظر در مطالب ديگر قرآن، به ظهور  

که در توجيه وزن عمل با استناد به روايتي از پيامبر اکرم)ص(،    اندبوده داد. در اين ميان، مفسراني هم  

( ۶،  ۳،  ق۱۴۱8بيضاوي،  )  «ةبعوض  جناح   اللّه   عند  زن ي  ال   امةيالق  ومي   نيالسم  ميالعظ  ی أتيل  إنه»

  بزرگ   افراد  روز،  آن  در  يعني   ؛شونديم  وزن  روز  آن  در  اعمالشان  يجا  به  اشخاص  خود  :اندگفته 

از  ؛ندارند  وزن  يمگس  بال  اندازهه  ب  سنجش  يترازو  درکه    آورندي م  را  ياجثه   اً ظاهرکه  نيا  کنايه 

 (. ۶۱۶، ۴، ۱۳۷۲طبرسي، اند)نداشته  چيه  باطن در ليو ؛اندبوده  يتيشخص با يهاانسان 

 یالهعدل  يبا ترازو سنجش . 2. 3

. طبق اين نظر، خداي متعال با عدل و داد  انددانسته ميزان را»عدل الهي«    برخي ديگر از مفسران، 

؛ عاصيان و گنهکاران را از مطيعان و فرمانبرداران جدا کرده، کنديمخود ميان افراد قضاوت و داوري  

که منظور از ميزان، عدل   سدينوي م. براي مثال، فخررازي  رساندي مهر يک را به سزاي اعمال خويش  

اندازه ثواب و عقاب اعمال را   تواني نماست، نه ترازو؛ ترازو وسيله سنجش مقدار شيء است و با آن  

؛ اگر به فرض باقي هم بماند، روديمسنجيد، چون اعمال بندگان عَرَض است که فاني شده و از بين  
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يي که طبق  هاصورتي عمل يا  هانامه گويند  ز طرفي، سخن افرادي که مي وزن کردن آن محال است. ا

، نيز درست نيست. چون بنده يا به عدل الهي اقرار دارد يا  شوند ي م، وزن  اندشده ي عمل خلق هااندازه 

و آن   دشوينم؛ و گرنه با حکم ترازو هم قانع  کنديمندارد، اگر مقرّ باشد که حکم خدا او را کفايت  

 (. ۶۱۶، ۴، ۱۳۷۲: طبرسي، ک؛ ر.۲۰۳،  ۱۴، ق۱۴۲۰)فخرالدين رازي، داندي متکاري شده را دس

البته شکي در اين نيست که آفريدگار جهان، روز قيامت با مخلوق خود از طريق عدل و داد رفتار  

اين   نيز اعراض  اوالً:    ؛از چند جهت مورد اشکال و مردود است   هاه ي نظرخواهد نمود؛ لکن  در دنيا 

که کيفيت است، نه جوهر.   شوديم، نه جواهر؛ چون با وزن، ثقل و سنگيني سنجيده  شونديمده  سنجي 

هندسه فضايي مربوط   به  آنچه  امّا  است؛  اينکه طبيعت جسم، جوهر  مطلب  قبيل  شوديمتوضيع  )از 

طول، عرض، عمق و ارتفاع( عرض است؛ چنان که اعدادي همچون سه، چهار، زوجيت و فرديّت،  

اينکه حرارت و  پيمانه هم از خصوصيات کمّي و عرضي است؛ عالوه بر  واحد سنجش و عرضند، 

براي سنجش   نيز که  اعراض سنجش    هاآنبرودت  تنها  نه  اختراع شده، عرض هستند، پس  دماسنج 

 ، بلکه اساساً سنجش براي اعراض است. پذيرند 

. براي اندياعتباراز سنخ جوهر و عرض نيستند؛ بلکه امور    هاآن ؛ لکن  شونديماعمال سنجيده  :اًيثان

نيّت  و  سکنات  حرکات،  مجموع  عنوان  به  نماز  و    مثال،  ترکيب  ولي  دارد؛  خارجي  وجود  چند  هر 

حقي نه  است،  اعتباري  امري  از مجموع،  معيار عنوان حاصل  و  مورد سنجش  آنچه  اينکه  قي. غرض 

توزين است، آن امر اعتباري است که نه عرض است و نه جوهر؛ زيرا مجموعه اصالً وجود حقيقي  

 (. ۱۳8-۱۳۷ ،۲8، ۱۳9۲جوادي آملي، است)ندارد، بلکه وجودش اعتباري 

به عبارت ديگر، در اين    .کندي م: اين نظريه بيانگر واقعيت ميزان نيست؛ بلکه نتيجه آن را بيان  ثالثاً

نظريه، »ميزان« که وسيله سنجش حالت بندگان است، با عمل بعدي مترتب بر آن خلط شده است؛ به  
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وضع   شدن  روشن  و  توزين  از  پس  متعال  خداي  واقع  در  که  معنا  و    هاانسان اين  حسنات  نظر  از 

ميان   ب  هاآن سيئات،  ابتدا  بنابراين،  کرد.  خواهد  قضاوت  داد  و  عدل  حال  ا له ي وسايد  با  که  باشد  ي 

فرا  داد  و  عدل  پايه  بر  قضاوت  مرحله  گاه  آن  کند،  روشن  عصيان  و  اطاعت  نظر  از  را  بندگان 

 (.۳۲۱-۳۲۰همان، برسد)

 با حق اعمال سنجش. 3 .3

ژرف  و  فرزانه  مفسر  نارسايي  اما  به  توجه  با  طباطبايي)ره(  عالمه  به  رهايتفسنگر،  و  شده  ارائه  ي 

به»حق« تعبير    نظر ديگر مفسران، از حقيقت و واقعيت ميزان  به قرآن، ضمن ردروش تفسيري قرآن  

بيان   متعدد  آيات  از  استفاده  با  و  است.  کندي منموده  اعمال  سنجش  ميزان  ذيل    که»حق«،  ايشان 

 و   8  اعراف،)*  نُهُ يمَوَازِ  خَفَّتْ   مَنْ  وَ  ن*الْمُفْلِحُو  هُمُ  فَأُوْلَئکَ  نُهُيمَوَازِ  ثَقُلَتْ  فَمَن  الحق   ومئذٍي  الوَزنُ* اتيآ

از  ؛( 9 دارد.»منظور  وزني  و  ثقل  عملي  هر  اينکه  و  دانسته  اعمال  حساب  را  و   وزن«  ثقل  اين  البته 

به   « سبب خفت آن  ئاتيسو»  زانيم»حسنات« باعث ثقل  کهمعنا    نياسنگيني، سنگيني اضافي است؛ 

از ظاهر   ديگر،  تعبير  به  تا   شوديماستفاده    اتيآاست.  نيست  قپان  ترازو و  قبيل  از  اعمال  که ميزان 

فرض تساوي دو کفه در آن راه داشته باشد؛ بلکه اين آيات سنگيني را در طرف حسنات و سبکي را  

که مقياس سنجش    شودي مت  . در نتيجه، اين احتمال در نظر انسان تقويکندي مدر طرف سيئات اثبات  

اعمال و سنگيني آن چيزي باشد که فقط با عمل حسنه سنخيت دارد؛ به طوري که اگر عمل حسنه  

با آن سنجيده   با آن سنخيت ندارد، سنجيده    شودي مبود،  . به عبارت  شودي نمو اگر سيئه بود، چون 

مانند موازيني مثل خروار و سنجيده نشدن است؛    «خفت آن»ثقل ميزان« همان سنجيده شدن و »  ،گريد

. براي سنجش، واحد را در يکي از  نامنديمو آن را واحد ثقل  روديممثقال که در زندگي مادي به کار 

؛ اگر کاال از جهت وزن معادل آن واحد بود که هيچ و گرنه  گذارند يمدو کفه و کاال را در کفه ديگر  
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آن   جايگزين  را  ديگري  متاع  داشته،  بر  را  نه  کننديممتاع  است،  و خروار  مثقال  همان  پس»ميزان«   .

ابزار کار خروار و مثقالند که به وسيله    هان ياترازو و قپان يا باسکول؛ در واقع،   حال   هاآن مقدمه و 

. در اعمال نيز واحد و مقياسي براي عمل آدمي وجود  دشويمکاال و سنگيني يا سبکي آن مشخص  

نماز    براي مثال براي نماز، واحدي از جنس خودش که همان  ؛رديگيمدارد که با آن سنجش صورت  

حقيقي و تمام عيار است وجود دارد، يا براي زکات، انفاق و امثال آن، مقياس واحدي از جنس خود 

-همچنين براي گفتار، واحدي از جنس خودش هست و آن کالمي است که تمامي  وجود دارد.  هاآن 

باطلي در آن راه   يا»جهاد و تقوا اش حق باشد و هيچ  واحد سنجشي دارند و آن حق   «نيافته باشد؛ 

  نَ ي الَّذِ  هَّايأَيَي*هاه يآجهاد و تقوا، يعني جهاد با تمام شرايط و تقواي کامل و تام است؛ همچنان که  

 آل )  «د يبترس  خدا  از  تقواست   حق  که  گونهآن  ديآورد  مانيکه ا  يکسان  يا : »*تُقَاته  حَقَّ  اللَّهَ  اتَّقُواْ  ءَامَنُواْ

  « د يينما  ادا  را  دشو حق جها   دي در راه خدا جهاد کن: »*جِهَادِه  حَقَّ  اللَّهِ   يِف   جَاهِدُواْ   وَ و*(  ۱۰۲  عمران،

که منظور از ميزان اعمال   رسدي مبه اين معنا تصريع دارند. بنابراين، بسيار قريب به نظر  (  ۷8  حج،)

اندازه هم اعتبار و ارزش دارد و    در قيامت»حق« باشد؛ يعني هرقدر عمل مشتمل بر حق بود، به همان

چون اعمال نيک مشتمل بر حق است، از اين جهت ثقل دارد و عمل بد از آنجا که چيزي از حق در  

سبحان    آن پس خداي  ندارد.  وزني  است،  باطل صرف  و  ندارد  حق وجود  با  را  اعمال  قيامت،  در 

به مقدار حقي است که در آن وجود  سنجديم نيز  (؛ ۱۰،  8،  ق۱۴۱۷طباطبايي،  دارد)؛ ثقل هر عملي 

  در   تنها  و  تنها  هم  حق  در  ت يوال  و  نداشته  سلطنت   حق،  جز  يکه کس  است   يروز  امت يق  روز  چون

  حق  روز  امروز:  * الْحَقّ  وْمُيَالْ   ذلِکَ *  :ديفرمايم   طرفکي  ازکه  نيا  شهادت  به  است،  يتعال  يخدا  دست 

  و   تنها  حق،  بر  ت يوال  نجايا*: »الْحَقِّ  لِلَّهِ  ةُيَالْواَل  لِکَ   هُنا*:  ديفرمايم  گريد  يطرف  از  و  ( ۳9  نبأ،)  «است 

هر ۱۴،  8،  ق۱۴۱۷)طباطبايي،  ؛( ۴  کهف،)  است«  خدا  يبرا  تنها ميزان  عالمه،  نظر  طبق  بنابراين،   .)
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نيز   آيات مربوطه  از توزين عادالنه در  عملي همان مقدار حقّي است که در عمل نمود دارد؛ منظور 

سنجش اعمال بندگان با»حق« است. به عبارت ديگر، هر کس که اعمالش مقدار بيشتري از حق را دارا  

ا به تعبير ديگر، اعمال او از حق تهي باشد، جزء باشد، او رستگارتر و هر کس ميزانش سبک باشد ي 

 افرادي است که نفس خويش را باخته و خود را زيانکار ساخته است. 

 :نکته

آيه* نحوي  تبيين ساختار    مَنْ   وَ   *الْمُفْلِحُون  هُمُ   فَأُوْلَئکَ  نُهُ يمَوَازِ  ثَقُلَتْ  فَمَن  الْحَقُّ  وْمَئذٍيَ  الْوَزْنُوَ  در 

بيان هدف و غرض نهايي آن از سوي مفسران اقوال گوناگوني مطرح   و ( 9-8 اعراف،) *نُهُيمَوَازِ خَفَّتْ

الحق« صفت وزن است؛ پس »: »الوزن« مبتدا، »يومئذ« ظرف مستقر و خبر واندگفته شده است؛ برخي  

معنا   چنين  از  شوديمجمله  خدا  که  است  روزي  عدل،  و  حق  وزن  رسوالن   هاامت :  و 

يومئذ« را به عنوان ظرف مستقر،  »(؛ بعضي ديگر»الوزن« را مبتدا،  89،  ۲،  ق۱۴۰۷زمخشري،  )پرسديم

. طبق  اندگرفتهيا در ترکيب ديگري، وزن را مبتدا و حق را خبر    اندگرفتهخبر و حق را صفت وزن  

؛ يعني وزن در آن روز، »وزن حق« است؛ »وزن  شودي م*الحق   الوزن  مئذٍو ي  الوزناين نظر، تقدير آيه*

تعبير شده، به    وزن حق« به»وزن قسط«از»* که در آن  القِسطَ  نُيالمواز  نضَعَ  وحق« نيز به شهادت آيه: * 

از نظر ۲۵-۲۴،  ۱۴،  ق۱۴۲۰؛ فخرالدين رازي،9۱،  8،  ق۱۴۱۲طبري،  است)معناي وزن عادالنه   اما   .)

؛ زيرا»حق« که همان»عدل و قسط« است، صفت خداوندي  رسد ينمعالمه اين تفسير صحيع به نظر  

  تُظْلَمُ   فَلَا  مَةِيَالْقِ   وْمِيَلِ   الْقِسْطَ   نَيالْمَوَازِ نَضَعُ  وَ : *د يفرماي م؛ به شهادت اينکه  کندي ماست که اعمال را وزن  

، کندينماين است که»خدا« به کسي ظلم    «ئاً يْ شَ  نَفْسٌ  تُظْلَمُ  فَلَا»؛ ظاهر جمله«( ۴۷  اء،يانب)*  ئاً يْشَ   نَفْسٌ

 نه»ميزان«؛ پس عدالت صفت ميزان نيست، بلکه صفت خداست. 

به رجحان عمل    به نظر عالمه، غفلت از همين نکته برخي مفسران را بر آن داشته تا ثقل موازين را 
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روز قيامت سنجش عادالنه است؛ پس کسي که اعمالش به  »گونه معنا کنند کهتفسير کرده، آيه را اين

ت رجحان  خاطر غلبه حسناتش رجحان داشته باشد، رستگار و کسي که اعمال او به خاطر غلبه سيئا

 «. ( ۲۰۳، ۱۴، ق۱۴۲۰کاران خواهد بود)فخرالدين رازي، داشته باشد، او از زيان

  در مخصوصاً    -را  ئاتيس  بر  حسنات  رجحانکه    يمحک  و مالک    آن:  شودي م  سؤالمفسران    نيا  از 

،  ستندين  هم  مثل  حسناتکه    نيا  با  ست؟يچ   کند يم  معلوم  -ئه يس  هم  و  دارد  حسنه  هم  يکه کس  جا  آن

  معلوم   يگريد  بر  را  يکي  غلبهکه    يمالک  آن،  ستند ين  درجه  کي  در  مفسده  و  يزشت  ث يح   از  هم  ئاتيس

کدام   ميزان    امت يق  روز  در  يزيچ   ن يچن  قطعاًکه    ديآي م  بر  فهيشر   هي ازآ  است؟کند  بوده،  موجود 

امّا يقيناً آن چيزي است که تنها حسنات  اعادالنه  ي که حجت را بر بندگان تمام کند در کار هست؛ 

به    اندمشتملبرآن   که  است  امري  آن  همچنين  سيئات؛  غلبه    اشواسطه نه  گرفته،  صورت  ترجيع 

. )مخصوصاً هنگامي که سيئات و حسنات با هم گرددي مسنگين بر سبک و حسنات برسيئات معلوم  

همه مؤيد آنند که ميزان   هان ياو    ديآي مع باشند( در غير اين صورت قول به گزاف الزم  مختلط و جم

با همان محک)حق(  بندگان را هم  اعمال  و  بوده  نيز حق  توزين عادالنه  از  مراد  همان حق است و 

 (. ۱۴، 8، ق ۱۴۱۷طباطبايي،)سنجنديم

جمله در  عالمه  نظر  طبق  ظرف  «يومئذٍالحق الوزن  »بنابراين  »يومئذ«  مبتدا،  »الوزن«  خبر  و»،  الحق« 

. به تعبير ديگر پاداش نيک هر باشديماست و معناي وزن اعمال در قيامت نيز تطبيق اعمال بر حق  

عمل فردي کامالً تهي از حق بود، جز    ؛ در نتيجه اگرشودي مشخصي به مقدار حق موجود در عملش  

نخواهد داشت؛ و اين همان توزين عادالنه است. با اين بيان نياز به   ياثمرههالکت و عقاب، بهره يا  

ميزان»عدالت  واژه  از  مراد  شود  گفته  تا  نيست  نيز  ظاهر  بر خالف  آيه  آن،    «تأويل  ثقل  از  منظور  و 

 (. ۱۳-۱۰، 8، ق ۱۴۱۷طباطبايي،است)»رجحان عمل« 
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 زان يم قيمصاد .4

  بودن   سنجش  اسيمق   آن  و   ندارد  شتريب  واحد  يمعنا   کي  زانيم  که  شد  روشن  نيشيپ  مباحث   در

  با  را  يزيچ   هر(  ره)عالمه  نظر  طبقو اينکه    است   يمعنو   و  يماد  از  اعم  سنجش،  قابل  زيچ   هر  يبرا

 . است  «حق»امت يق در  اعمال متناسب  زانيم و سنجنديم خودش متناسب  زانيم

  مطرح   اتيروا  و  ريتفاسر  د  که  اءياوص  و  اءيانب  به  زانيم  ريتعب:  گفت   تواني م  معنا  نيا  به  توجه  با

روايتي از    األخبار  يمعان؛ براي نمونه، در  دشو يم  محسوب  زانيم  از  يقيمصاد  کي  هر  واقع  در  شده،

آيه*  معناي  امام صادق)ع(  از  که شخصي  آمده  سالم  بن    فَلَا   مَةِيَالْقِ  وْمِيَلِ  الْقِسْطَ  نَيالْمَوَازِ  نَضَعُ  وَهشام 

  ي ها زان يم  ؛اءياألوص  و   اءياألنب  هم»  را پرسيد؛ حضرت در جواب فرمود:(  ۴۷  اء،ي انب)  *ئا يْشَ   نَفْسٌ  تُظْلَمُ

 . ( ۳۴۱، ۳ق، ۱۴۱۵ ،ي کاشان ضيف) «هستندها آن  نانيجانش و امبرانيپ همان سنجش

  همان   را  اسيمق  رايز   است؛  روشن  اين حديث   يمعناعالمه در توضيع اين حديث آورده است: »

 و   ا يانب  عمل  و  اعتقاد  همان  يعمل  و  اعتقاد  ني که چن  گرفته  عمل  و  اعتقاد  حق   ق،ح   عمل  ، حق  به  اعتقاد 

امام صادق)ع( ۱۳-۱۰،  8،  ق۱۴۱۷طباطبايي،  )  «است   آنان  ياياوص که  آمده  ديگري  روايت  در  يا   .)

. مرحوم فيض کاشاني در توضيع اين «؛ ما آن موازين قيامت هستيمالْقِسْطَ  نَيالْمَوازِ   نحن  وفرمود: »

 گويد: مي هات يروا

 ما   امةيالق  ومي  الناس  زانيفم  ءيالش  ذلک  قدر  عرفي  به  يالذ  اريالمع  هو  ءيش  کل  زانيم  أنّ»

  بِما   نَفْسٍ  کُلُّ  ي لِتُجْز  عمله   و  خلقه  و  دتهيعق  حسب   يعل  متهي ق  و  انسان  کل  قدر  به   وزني

 ترک   و  آثارهم  اقتفاء  و  عهميشرا   باتباع  و  بهم  إذ(  ع)اءي األوص  و  اءياألنب  إلّا  ذلک   سيل  و  کَسَبَْت

  زان يفم ئاتهميس و حسناتهم قدر  و الناس مقدار عرفي عنها البعد و  رتهميس من بالقرب و ذلک

؛ ميزان هر چيزي معياري بها  ي أت  يآلت  عةيالشر  و   هاينب  يّوص  و  األمة  تلک  يّ نب  هو  أمة  کل
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؛ پس ميزان مردم، روز قيامت آن شوديماست که به واسطه آن ارزش و اندازه شيء شناخته  

و    شوديم گيري  چيزي است که ارزش هر انساني برحسب عقيده، خلق و عملش با آن اندازه

ي ها يبد و مقدار خوبي و    هاانسان آن ميزان، فقط انبياء و اوصياء هستند. چون قدر و ارزش  

بعيت از شريعت، پيروي از انبياء و اوصياء، پيروي از آثارشان، ترک تبعيت و بر حسب ت  هاآن 

. شوديم انبياء و اوصياء معلوم    ، همچنين به نزديکي و دوري از منهج و روشهاآنپيروي از  

ي که عقايد،  اگونه پس ميزان هر امّتي، پيامبر آن امّت به همراه شريعت و اوصياي او است؛ به  

ارزيابي کرده و   هاآن را با عقايد، اخالق و اعمال پيامبران و اوصياي    هاانسان اخالق و اعمال  

 (. ۱8۱، ۲ ،ق۱۴۱۵« )فيض کاشاني، سنجنديم

اين   بر  از  هات يرواعالوه  يکي  در  علي)ع(  هاارتيز،  حضرت  مطلقه  امام اجملهي  زبان  از  ي 

است:   آمده  بيان  اين  به  و  االعمال  زانيم  و  مانياال  عسوبي  يعل  السالم»سجاد)ع(  سردار  بر  ؛ سالم 

؛ محمدتقي فلسفي در توضيع جمله مذکور  ( ۲8۷،  9۷،  يمجلس)  «اعمالساالر ايمان و ميزان سنجش  

  هر .  است   اسالم  روان يپ  قدر  و  وزن  سنجش  لهيوس  امت يق  عرصه  در)ع(  نيرالمؤمنيام»  :ديگويم

 ترن يسنگ  عملش  کفه  باشد،  شتريب  حضرت  آن   به  شباهتش  اعمال،  و  اخالق  مان،يا  نظر  از  که  يمسلمان

  و   خارج   نيمؤمن  صف  از  باشد،  نداشته)ع(  يعل   به  يشباهت  چي ه   و  باشد  کافر  اي  اگرمشرک  ،مقابل  در  و

مؤمنان)ع( که يي  «. گو( ۱۳۱،  ۳،  ۱۳۷9فلسفي،  )  بود  خواهد  امت يق  روز  مطرود امير  وجود حضرت 

تجسم حق است، مقياس سنجش اعمال بوده، هر شخصي به اندازه شباهتش به ايشان وزين خواهد 

(. در مجموع از ۳۲۵،  9،  ۱۳۶9سبحاني،  است )ارزش  بود و هر کس از او بيگانه باشد، کم وزن و بي

آيه  هات يروا به  مربوط  استفاده  القسط  نيمواز   نحن»ي  معصوم)ع(،    که  شوديم«  امامان  و  پيامبران 

سنجيده    هاآنبا کردار و رفتار    هاانساني که کردار و رفتار  اگونه مصداق اتم و کامل ميزان هستند؛ به  

اعمال    شوديم با  موافق  اعمال  نهايت  در  رفتاري  شوديمپذيرفته    هاآن و  و  اخالق  ديگر،  تعبير  به  ؛ 
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همخواني داشته باشد؛ يا عقيده و باوري بر حق است که از    هاآن پسنديده است که با اخالق و رفتار  

نزديک شود، به حق نزديک شده و هر مقدار از    هاآن معصومان)ع( گرفته شده باشد. هر چه انسان به  

 (. ۲۰۷، ۴، ۱۳8۳ايشان دور شود، از حق دور گشته است)اقتباس از جوادي آملي، 

 ي ر ي گ جه ي نت 

نظر عالمه  قرآن   به  در  و  است  ابزار سنجش  و  معناي وسيله  به  اصطالح  لغت و  در  واژه»ميزان« 

است. رفته  کار  به  دين  و  ترازو  معناي  دو  به  مانند عقل، عدل، حضرت رسول   کريم  ديگري  معاني 

مفهوم   جاي  به  مصداق  کاربرد  دارند،  واژه  اين  از  مفسران  برخي  که  علي)ع(  و حضرت  اکرم)ص( 

ترازوي  قابل سنجشي  هر چيز  ولکن  است؛  مقياس سنجش  و  ترازو  همان  نيز  ميزان  است. حقيقت 

در   هاانسان . در واقع، اعمال  کندي م  متناسب خود را دارد و همين تناسب درباره ميزان عمل نيز صدق

شود؛ اما نه با ترازويي همانند ترازوي دو کفه دنيايي، بلکه با ترازوي  روز قيامت سنجش و ارزيابي مي

، هر قدر عمل  سنجديم؛ به اين معنا که خداي متعال اعمال را با حق  شوديمحق و حقيقت سنجيده  

بار و ارزش دارد و چون عمل نيک مشتمل بر حق است، از مشتمل بر حق بود، به همان اندازه هم اعت

باطل صرف   ندارد و  از حق در آن وجود  آنجا که چيزي  از  بد  ثقل است و عمل  داراي  اين جهت 

 است، وزني ندارد. 
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 تبرّي و رابطه آن با تحکيم وحدت اسالمی تبيين حکمت

 هاي قرآنی بر اساس آموزه  
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  ۱اکبري راضيه علي

 چکيده

عالوه بر سفارش قرآن کريم،  اي است که  تحقق و تحکيم اتحاد و يکپارچگي امت اسالمي، مسأله 

صاحبان عقل نيز بدان اذعان دارند. ايجاد اين همبستگي، مستلزم وجود مقدماتي است که تحقق آن را  

هاي ديني مانند»تبري« ، از جمله اين مقدمات  سازد. بازشناسي رابطه وحدت با ديگر آموزهميسر مي

به معناي برائت    اسالمي دارد؛ فريضه تبرّياي تحقق وحدت  سازي براي در زمينهاست که تأثير عمده

مذاهب   همه  اتفاق  مورد  و  است  گرفته  قرار  تأکيد  مورد  روايات  و  آيات  در  که  اسالم،  دشمنان  از 

درون مصداق  در  امروزه  است،  چالشاسالمي  با  خود،  برخي ديني  چنانچه  است؛  شده  مواجه  هايي 

  بند به انجام فريضه اي که پايتعارض است و شيعهپندارند، فريضه تبرّي با امر»وحدت اسالمي« در  مي

نمي است،  اينتبرّي  از  باشد.  داشته  اخوّت  اسالمي  ديگر مذاهب  پيروان  با  مقاله حاضرتواند  در    رو 

توصيفي و در جهت تحقق و تحکيم وحدت امت اسالمي، به تبيين    -صدد است تا با روش تحليلي  

با  حکمت  بپردازد.  با تحکيم وحدت اسالمي  نيز  بررسي رابطه آن  آيات و روايات و  هاي تبرّي در 

آموزه ميبررسي  دست  به  قرآني  امت هاي  وحدت  تحقق  و  تبرّي  فريضه  به  اعتقاد  بين  که  ي هاآيد 

اش  هاي فريضه تبرّي، سازگارياسالمي، نه تنها تعارضي وجود ندارد، بلکه مبتني بر شناخت حکمت

هاي تبرّي  گردد. از جمله مهمترين فلسفهبودن اين دو فريضه مشخص ميبا وحدت اسالمي و همسو

ل روحي و در ابعاد فردي و اجتماعي، مواردي چون تحکيم ايمان، تحکيم روحيه تولي، پرهيز از انفعا 

عزت-فکري ضرورت  اسالمي،  همبستگي  تحکيم  و عقيدتي،  اسالمي  هويت  حفظ  مسلمانان،  مندي 

 ستيزي قابل اشاره است. باطل

 ستيزي.  واژگان کليدي: وحدت اسالمی، تبرّي، لعن، حکمت تبرّي، باطل

 
                             ، پژوهشگر مرکز پژوهشهای اسالمی نور الزهرا)س( دکترای تخصصی مذاهب کالمیدانش آموخته حوزه و . 1

    aliakbari.qom@gmail.com 
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 مقدمه

اسالم، در کاملترين  آموزه توحيد به عنوان نخستين اصل از اصول بنيادين اديان آسماني از جمله  

عبارت خود»الإله إال اهلل« ، ناظر به دو آموزه ديگر يعني»نفي غير خدا« و»اثبات خداي سبحان« است. 

تفکر  لوازم  جمله  از  نيز  و  خدا  غير  نفي  مصاديق  از  مصداقي  عنوان  به   ، مشرکان«  از  اعالم»برائت 

دشمنان خدا، از جمله فروعات دين به    که در منابع ديني، تبرّي ازتوحيدي در دين اسالم است، چنان

اين شمار مي با  با توجه  از دشمنان اسالم، يک وظيفه آيد.  برائت  مهم ديني است، ضروري    که اعالم 

است مؤمنان همواره در اجراي قلبي، زباني و عملي اين وظيفه، اهتمام داشته باشند. در همين راستا،  

آن و نيز تببين ارتباط آن با وحدت اسالمي، ضروري    يابي به حکمت بازخواني آموزه تبرّي و دست 

 نمايد. مي

سازد  بيت)ع( به صورت خاص، روشن ميمطالعه منابع تاريخي شيعي به صورت عام و سيره اهل

بيت)ع( ، همواره مبتني بر وجود شرايط خاصي بوده  که اظهار تبرّي و تعيين مصاديق آن از جانب اهل

گرفت، چنانچه  هايي مدنظر قرار ميزماني، در اظهار تبرّي محدوديت است و لذا بر اساس مقتضيات  

دار شدن وحدت  ساز ايجاد تفرقه ميان مسلمانان و خدشهشرايط مذکور، ممکن بود زمينه عدم مالحظه 

 اسالمي گردد. 

آيه   از جمله در  تأکيد نموده است،  امر وحدت  از قرآن کريم بر  خداوند متعال در آيات متعددي 

س و  آلصد  سوره  مي  عمران، وم  مؤمنان  از  و  است  نموده  ياد  نعمت  عنوان  به  وحدت  با از  خواهد 

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ التَفَرَّقُوا وَ اذْکُُروا نِعْمَتَ  يادآوري دوران تفرقه، در حفظ اتحاد بکوشند: * 

بَيْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً اللَّهِ عَلَيْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ  * : »همگي به رشته دين خدا چنگ  نَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ 

هاي متفرق نرويد و به ياد آوريد اين نعمت بزرگ خدا را که شما با هم دشمن بوديد و  زده و به راه
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 . «وند همه برادر ديني يکديگر شديد هاي شما الفت و مهرباني انداخت و به لطف خداخدا در دل

و   اسالمي  جامعه  خود،  اصلي  معناي  از  تبرّي  آموزه  تحريف  با  افراطي  شيعيان  از  برخي  امروزه 

نتيجه دشمني  به سوي تعصبات کور مذهبي و در  را  پيروان ساير مذاهب   خصوصا جامعه شيعي  با 

مقدسات ساير مذاهب دهند.  اسالمي سوق مي  به برخي  نسبت  افراطي  لعن و توهين آشکار شيعيان 

در رشد جرياناس افراطيالمي،  بنابراين گري همچون گروههاي  است.  مؤثر  شيعه  تکفيري ضد  هاي 

ضروري است، با بررسي آيات و روايات، حکمت تبرّي شناخته شود و رابطه آن با وحدت اسالمي 

 مشخص گردد. 

نيست   ابراز تبرّي، »لعن« است، که تشخيص مستحق آن، چندان آسان  بارزترين مصاديق  و در از 

آموزه چارچوب  در  و  ندارد  قرار  همگان  اختيار  ميحوزه  انجام  روايي  و  قرآني  هرچند  هاي  گيرد، 

مصاديق افرادي که بايد مورد لعن قرار گيرند را بسيار گسترده انگاشته    برخي از شيعيان افراطي، دامنه

مي  جايز  شرايطي  هر  در  نيز  را  آن  علني  انجام  اينو  از  غافل  گاه دانند.  به  که  اهانت  رفتار،  اين  ي 

مي اسالمي  مذاهب  پيروان  بين  دشمني  و  کينه  ايجاد  موجب  و  است  مذاهب  ساير  شود. مقدسات 

ها حاکي از اين مطلب است که لعن برخي از شيعيان تندرو نسبت  مراجعه به فضاي مجازي و ماهواره

انسجام مسلمانان تبديل شده و هرگونبه مقدسات اهل به مانع تحقق  ه تالش و حرکت براي  سنّت، 

هاي  ساخته است. اين در حالي است که يکي از حکمت همبستگي مذاهب اسالمي را با مشکل مواجه 

توان گفت اگر فلسفه تبرّي تبيين شود، رو ميباشد. از اينوجود تبرّي، تحکيم همبستگي اسالمي مي

يا در موارديهاي موجود که به دليل افراطيبسياري از چالش ناآگاهي برخي شيعيان تندور    گري و 

پيوندد، از ميان برداشته خواهد شد؛ نسبت به مسأله تبرّي و رابطه آن با وحدت اسالمي به وقوع مي

آموزه اساس  بر  که  است  پرسش  اين  به  پاسخ  صدد  در  حاضر  پژوهش  و  بنابراين  قرآن  هاي 

 . اي با وحدت اسالمي دارد؟«رابطه حديث»حکمت تبري چيست و چه
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بر ميدر  به دست  تبرّي  مفهوم  لغت،  رسي  اين  که  بَرَءَ آيد  ريشه  از  و  تفعّل  بر وزن  عربي  مصدر 

دا  العين«کتاب»است.   کراهت  مورد  عيب  از  بَرَائت  را  است)فراهيدي،  معناي»بَراَءَة«  ، ۱،  ۱۳۶۷نسته 

در»( ۱۴۵ مي  العرب«لسان.  را  کندن  و  دوري  جداشدن،  و  رهاشدن  منظور،  رساند)ابنلغت»بَرَاءَه«، 

پرهيزکردن از يک چيز و و    جستن. در فارسي نيز»تبرّا جستن« به معناي بيزاري و دوري( ۳۱،  ۱۴۱۴

است  چيزي  از  برکناربودن  و  راغب  ( ۴۶،  ۱۳۷8انيس،  )حالت  است: .  آورده  واژه»برائت«  تعريف  در 

شدن از چيزي است که مجاورت و همياري با آن ناپسند و   و البَرَاءِ و التبرّي: ناراحت »برأ: أصل البُرءِ

)را  است«  گلوگير  و  اصفهاني،  مکروه  کتاب»( ۱8۱،  ۱،  ۱۳۳۲غب  در  به    التحقيق«.  و»بري«  ماده»برأ« 

گيري باشد يا بعدش. از اين معنا، مفهوم  معناي دوري از نقص و عيب است، خواه در مرحله شکل

-چه قصد ميشود، لذا اعتبار رفع نقص و تکميل آن است، نسبت به آن ويه براي چيزي، گرفته ميتس

شود از آن، و همچنين خلق و تکوين و ايجاد بر چگونگي، پس همانا تکوين بعد از تقدير است و 

باشد. در نتيجه، حقيقت برءَ و  فعل، بعد از قوت تکميل شيء و رفع جهات نقص و ضعف از آن مي

  . ( ۲۴۰، ۲و  ۱تا، ضعف)مصطفوي، بي گردد به تکميل و رفع نواقص و آثاربرئه برميت

هاي مذهبي شيعه است که در کنار اصل»تولّي«، به عنوان اساس  تبرّي در اصطالح، يکي از آموزه

انگيزه ايمان دانسته شده است و  با دوستان خدا دين و مالک  انسان را در عمل  اي دروني است که 

. پس از بررسي اجمالي مفاهيم اصلي، الزم است  داردسازد و با دشمنان دين به پيکار وامييهمراه م

 هاي تبري مورد بررسي قرار گيرد.مهمترين حکمت 

 هاي تبرّي . حکمت 1

 . فلسفه تبرّي در ابعاد فردي 1. 1
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 . تحکيم ايمان ۱. ۱. ۱

انسان مؤمن در انديشه و بينش و نگرش، هاي وحياني قرآن، نه تنها الزم است که  بر اساس آموزه

نيز  تفاوت هاي خود را با انسان کافر و مشرک مشخص کند، بلکه بايد در رفتار اجتماعي و سياسي 

گونه باشد. بنابراين اگر کسي در دل با دشمنان خدا دشمن باشد ولي در مرتبه عمل، مبتني بر اين اين

آيد؛ شود و از اهل ايمان به شمار نمينان دين ميعقيده رفتار نکند، رفتارش موجب خشنودي دشم

که اگر کسي با دشمنان خدا در عمل دشمني کند، ولي در انديشه و بينش همراه آنان باشد و يا  چنان

محبت و دوستي آنان را در دل داشته باشد، نيز از اهل ايمان نخواهد بود. بر اساس کالم خداوند در  

اهلل به شمار خواهد  شخص در حوزه عمل سياسي و اجتماعي از حزبهايي که  سوره مجادله، از راه

جستن آشکار از دشمنان خداست و بر اين اساس، اگر کسي خواهان رستگاري است، با  آمد، بيزاري

قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باللَّهِ  تواند به آن دست يابد: * جستن در باطن و ظاهر از دشمنان خدا، ميبيزاري لَّا تَجِدُ 

وَلَوْ کَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيَرتَهُمْ أُولَئِکَ کَتَبَ   ۥ للَّهَ وَ رَسُولَهُ ٱلْاخِِر يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ ٱيَوْمِ لْٱوَ

للَّهُ عَنْهُمْ  ٱلْأَنْهَُر خَالِدِينَ فِيهَا رَضِىَ  ٱتَحْتِهَا    لْإِيمَنَ وَ أَيَّدَهُم بُِروحٍ مِّنْهُ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجِْرى مِنٱفِى قُلُوبِهِمُ  

هيچ قومي را که ايمان به خدا و روز * : »لْمُفْلِحُونَٱ للَّهِ هُمُ  ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِْزبَ  ٱوَ رَضُوا عَنْهُ أُولَئِکَ حِْزبُ  

نمي دارند  چ رستاخيز  هر  کنند،  دوستي  رسولش  و  خدا  دشمنان  با  که  يا  يابي  فرزندان  يا  پدران  ند 

برادران يا خويشاوندانشان باشند؛ آنان کساني هستند که خدا ايمان را بر صفحه دلهايشان نوشته و با  

کند که نهرها از هايي از بهشت وارد ميروحي از ناحيه خودش آنها را تقويت فرموده، و آنها را در باغ

مي  آن  در  جاودانه  است،  جاري  از خدا  مانندزير)درختانش(  نيز  آنان  و  است،  آنها خشنود  از  ؛ خدا 

آنها»حز حزبللّه«بخشنودند؛  بدانيد  رستگارانند«  اند؛  و  پيروزان  حقيقت  ( ۲۲)مجادله،  اللّه  در   .

داند، بلکه عاملي مهم  اي از ايمان راستين شخص ميخداوند عدم دوستي با دشمنان را نه تنها نشانه
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 شمارد. در رستگاري وي برمي

دوگانه  رفتارهاي  نبايد  ايمان  با  افراد  کريم،  قرآن  ديدگاه  اساس،  از  همين  بر  بگيرند،  پيش  در  اي 

اهل و  اسالم  پيامبر  دشمنان  و  خدا  دشمنان  با  رابطه  قطع  و  قلبي  ايمان دشمني  اثبات  براي  بيت)ع( 

ان، الزم است هرگونه  کند، بلکه مؤمن، عالوه بر عدم محبت و دوستي باطني با اين دشمنکفايت نمي

ارتباطي که حکايت از دوستي ظاهري دارد را قطع کرده و اعالن برائت و بيزاري نسبت به بينش و 

نگرش و رفتارهاي آنها داشته باشد؛ زيرا از ديدگاه خداوند دوستي با دشمنان خداوند در هر سطحي  

ان خدا مهرورزي و اعتماد داشته و که باشد، با ايمان واقعي سازگار نيست، بنابراين کسي که به دشمن

بخشي دارد، در حقيقت نسبت به خداوند ايمان واقعي ندارد و در ايمان خويش منافق رفتار رضايت 

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا التَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ  *است. طبق آيه نخست سوره ممتحنه:  

بِاللّهِ رَبِّکُمْبِالْ تُؤْمِنُوا  أَنْ  إِيّاکُمْ  الرَّسُولَ وَ  يُخْرِجُونَ  الْحَقِّ  مِنَ  کَفَُروا بِما جاءَکُمْ  قَدْ  وَ  کُنْتُمْ خََرجْتُمْ    مَوَدَّةِ  إِنْ 

خْفَيْتُمْ وَ ما أَعْلَنْتُمْ وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْکُمْ  جِهاداً فِي سَبِيلِي وَ ابْتِغاءَ مَْرضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِما أَ

ايد! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگيريد!  اي کساني که ايمان آورده* : »فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ 

 اند کنيد، در حالي که آنها به آنچه از حقّ براي شما آمده کافر شدهشما نسبت به آنان اظهار محبّت مي

و رسول اللَّه و شما را به خاطر ايمان به خداوندي که پروردگار همه شماست از شهر و ديارتان بيرون 

ايد)پيوند دوستي با آنان برقرار رانند اگر شما براي جهاد در راه من و جلب خشنوديم هجرت کردهمي

، آنها رابطه دوستي برقرار مي نسازيد(  با  يا آشکار که منکنيد در حاليشما مخفيانه  آنچه پنهان  به   ،

دوستي .  کند، از راه راست گمراه شده است«سازيد از همه داناترم! و هر کس از شما چنين کاري  مي

به سبب آن به دشمنان خداوند،  اعتماد  بايد مورد  که موجب گمراهي شخص ميو همکاري و  شود 

ا و ارتباط قلبي و ميل باطني در کنار کنترل مؤمنان و جامعه ايماني قرار گيرد؛ زيرا ادامه رفت و آمده 
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آنان، مي با  بينش و نگرش شخص شود و اعتماد و همکاري  تواند زمينه و بستر مناسبي براي تغيير 

انسان ايماني، متفاوت ميچون  از نظر سطع  با کفّار، ممکن است موجب  ها  ارتباط  باشند، دوستي و 

رو خداوند هرگونه ارتباط  را ضعيف کند. از اين  ايجاد ترديد و تشکيک در ايشان شود و ايمان آنان

 شمارد. حتي به قصد دفاع از فرد و جامعه را جايز نمي

 . تحکيم روحيه تولّي ۲. ۱. ۱

تواند هم خدا را دوست شود. يک فرد نميها با هم جمع نميها و خوبيمحبت و دوستي به بدي

چنان را؛  خدا  دشمنان  هم  و  گرديد بدارد  اشاره  قبال  تعيين  چه  ايمان  خداوند  کالم  اساس  کننده بر 

با   انسانهاست)ر.ک: مجادله،  دوستي و دشمني  نباشد،  ( ۲۲ديگر  از دشمنان خدا  تبرّي  اگر  . همچنين 

اي همچون  ، داراي معانيزيرا واژه تولّي، از ريشه)و ل ي( به دوستان هم، از بين خواهد رفت؛    تولّي

، ۱۳۷۴رساندن به او است)زوزني،  گرفتن وي و ياريو و وليکردن از اداشتن با کسي و پيرويدوستي

. در منابع شيعي،  ( ۳۱۶،  ۲۰تا،  ، بي؛ زبيدي۴۰۲،  ۱۵،  ۱۴۱۴منظور،  ؛ ابن8۱8،  ۲،  ۱۳۶۶؛ بيهقي،  8۲۱،  ۲

 است.   )ع( داشتن، تصديق و تبعيت، و پذيرش واليت خدا و پيغمبر و ائمهتولّي به معناي دوست 

جز با تبرّي از دشمنان دور    )ع(،اليت و محبت مخلصانه نسبت به آل محمدبر اساس روايات، کمال و

. بنابراين واليتي که در روايات مکررا ( ۵9ط    ۵8،  ۲۷،  ۱۴۰۳آيد)مجلسي،  و نزديک آنان به دست نمي

ها در همه امور و مسائل  بر آن تأکيد شده، تولّي و قبول واليت و سرپرستي ائمه)ع( و مرجعيت آن

از جمله اصول تحقق ايمان از ضروريات   )ع( گانهن اساس، تصديق امامت ائمه دوازدهاست. بر همي

( و در کنار نماز و زکات و حج و روزه، از  ۴۰۵ط  ۴۰۴،  ۱۳8۰مذهب اماميه شمرده شده است)عاملي،  

( و همچنين تولّي در کنار  ۲8۶،  ۱،  ۱۳۳۱ارکان اسالم و بلکه مهمترين رکن آن تلقي شده است)برقي،  

ي به عنوان جزء مقوّم، در همه عباراتي که براي ابراز دين و ايمان صحيع از سوي ائمه)ع( انشا يا تبرّ
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است)مجلسي،   گرفته  قرار  تأکيد  مورد  شده،  امام ۱۴و    ۵ط۴و    ۲،  ۶۶،  ۱۴۰۳تأييد  از  زراره   .)

و الصوم و  کند: »بني االسالم علي خمسة االشياء، علي الصلوة و الزکاة و الحج  محمدباقر)ع( نقل مي 

هو   الوالي  و  مفتاُحهُنَّ،  النّها  افضل؛  الواليةُ  فقال:  افضل؟  ذلک  من  ايّ شي  فقلُت  زراره:  قال  الوالية، 

الدليل عليهن« : »اسالم بر پنج پايه بنا شده است، بر نماز، و زکات و حج و روزه، و واليت)رهبري 

افضل است؛ زيرا ست؟ فرمود: واليت گويد: عرض کردم: کداميک از اينها افضل امعصومين( زراره مي

آنهاست  همه  رکليد  الهي،  رهبر  و  والي  است( )و  ديگر  اصل  چهار  نور  به  )کليني،  اهنما   »۱۳۷۳  ،۲  ،

 . ( ۱8ص

 عقيدتي  -. پرهيز از انفعال روحي و فکري ۳. ۱. ۱

شود و در ميها عادي و دوستانه  اگر دشمني با دشمنان خدا نباشد، به تدريج رفتار مسلمانان با آن

و اذا رأيت الذين  فرمايد: * پذيرند. قرآن در اين زمينه مي هايشان را ميها و حرفاثر معاشرت، رفتار آن

»و چون گروهي را ديدي که براي  ه* :  يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتي يخوضوا في حديث غير 

«  تا در سخني ديگر وارد شوند   کنند از آنان دوري گزينزدن در آيات ما گفتگو مي گيري و طعنخرده

ديگر مي( ۶8)انعام،   آيات اهلل  فرمايد: * . همچنين در جاي  اذا سمعتم  أن  الکتاب  نزل عليکم في  قد  و 

»و محققا خداوند در کتاب خود   * :يکفر بها ويستهزأ بها فال تقعدوا معهم حتي يخوضوا في حديث غيره

شنيديد که بدان کافر شوند و استهزاء کنند پس با اين حکم را بر شما فرستاد که چون آيات خدا را  

گاه  آن گروه)منافق( مجالست مکنيد تا در حديثي ديگر داخل شوند، که)اگر با آنان همنشين شويد( آن

 . ( ۱۴۰« )نساء، شما هم مانند آنان هستيد. و خدا منافقان را با کافران در جهنم جمع خواهد کرد

به   نسبت  که  آناستهزاءکنندگان دين محبت ميسرانجام کساني  به  و  نشان  ورزند  ها روي خوش 

هايشان شک  گذارد و در دلها اثر مي هاي استهزاءکنندگان بر آندهند، اين است که تدريجا حرف مي
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شود؛ زيرا انسان وقتي در دل ايمان ندارد اما در  آيد، و در حقيقت اظهار ايمان نفاق مي به وجود مي

لمانم، اين نفاق است. چنين کساني که در دنيا به واسطه اثر همنشيني با کافران ظاهر بگويد من مس

توان گفت دشمني با  شوند، در آخرت داخل جهنم با ايشان همنشين خواهند بود. بنابراين ميمنافق مي

 . (  ۴8، ۱۳۷8کند)مصباح يزدي، د ميدشمنان، سيستمي دفاعي در مقابل ضررها و خطرها ايجا

اسال  اصالح  مموضع  و  فاسد  جامعه  يک  مورد  ميدر  حکومت  جهل  و  کفر  آن  در  که  کند،  نشده 

بَ را  تا ريشه فساد  است  فتنه: * رکَنددستور جهاد  قاتلوهم حتي ال تکون  با آنو  : »و  تا *  بجنگيد   ها 

فتنه نباشد«)بقره/  ديگر  مي( ۱9۳اي  اجتناب  و  احتياط  دستور  همچنين  در ،  اسالمي  جامعه  تا  دهد 

د چنانسالمت  زيرا  بماند؛  ويژگييني  جمله  از  اثرپذيري،  شد  بيان  بسا چه  چه  و  است  انساني  هاي 

يَا أَيُّهَا  فرمايد: *لذا قرآن مي هاي ديگران را در لوح فکر خويش ثبت کند.ناخودآگاه افکار و انديشه

أَوْلِيَاء   تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّکُمْ  لَا  الْحَقِّ الَّذِينَ آمَنُوا  بِمَا جَاءکُم مِّنَ  بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ کَفَُروا  إِلَيْهِم  :تُلْقُونَ  اي  »  * 

آورده ايمان  که  آنکساني  به  نسبت  که  نگيريد  را دوست  من و دشمن خودتان  اظهار ايد! دشمن  ها 

نين  محبت کنيد در حالي که قطعا به آن حقيقت که براي شما آمده)يعني قرآن(، کافر شدند« ، همچ

تَفرمايد: *مي لَوْ  وَوَدُّوا  بِالسُّوءِ  وَأَلْسِنَتَهُم  أَيْدِيَهُمْ  إِلَيْکُمْ  وَيَبْسُطُوا  أَعْدَاء  لَکُمْ  يَکُونُوا  يَثْقَفُوکُمْ  :  کْفُُرونَإِن   *

بازند و زبانشان را به سوي  »اگر بر شما دست يابند، دشمن شما خواهند بود و به آزارتان دست مي

  .( ۲و  ۱ممتحنه، گشايند و دوست دارند که شما)نيز( کافر شويد« )شما به بدي مي

ها دوست دارند ديگران نيز  در قرآن کريم، سِرّ لزوم اجتناب و احتياط از بيگانه، اين امر است که آن

ها به اين  سال مطرح شود که مگر صرف دوستي و تمايل آن  ها در آيند. ممکن است اينبه آيين آن

ها وقتي که آنکند؛ اينزد ميکار چه خطري را به همراه دارد؟ قرآن کريم منشأ اصلي خطر را گوش

کوشند و از هر راهي  شان نيست، بلکه براي نيل به اين هدف ميدوست دارند، تنها دوستي و تمايل
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کند که روابط مسلم با غيرمسلم محتاطانه باشد، مسلمان ذکور، ايجاب ميکنند. همه موارد م جديت مي

از خطر غافل نماند، فراموش نکند که عضو يک جامعه توحيدي است و آن غيرمسلم عضو يک پيکر  

کند که مسلمان با غيرمسلمان به کلي ها ايجاب نمييک از آنو جزء يک اجتماع ديگر است، اما هيچ 

وابط اجتماعي، اقتصادي و سياسي نداشته باشد، البته اين مشروط است که منطبق با  قطع ارتباط کند، ر

مصالع کلي جامعه اسالمي بوده باشد. هدف اسالم اين است که مسلمانان به صورت واحد مستقلي 

جامعه   پيکر  عضو  را  خود  فردي  هر  باشند،  داشته  پيوسته  اجتماعي  و  مرتبط  نظامي  کنند،  زندگي 

خواهد جامعه مسلمانان برتر از ديگران باشد:  تا جامعه قوي و نيرومند گردد. قرآن مي  اسالمي بداند،

* : »و سست نگرديد و غمگين نشويد، که اگر  و ال تهنوا و ال تحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مؤمنين*

   .( ۱۳9آل عمران، )مومن باشيد شما برتريد« 

آيات به دست مي اين  از  اين است که مالک وحدت و سبب حرکت جامعه  نکته ديگري که  آيد 

اعتقادي مشترک است، چنان به اصول  فتفشلوا و  که خداوند مي فرمايد: *اسالمي»ايمان«  و التنازعوا 

؛ در نقطه ( ۴۶انفال،  ين برود« )* : »و با هم نزاع نکنيد که سست شويد و هيبت شما از بتذهب ريحکم 

منهدم مي را  اختالف، کيان و شخصيت جامعه اسالمي  اساس دوستي و مقابل، جدال و  ايمان،  کند، 

اولياء بعض يأمرون بالمعروف و  والمومنون و المؤمنات بعضهم  فرمايد: *والء مؤمنان است. قرآن کريم مي

کنند و از  * : »مردان مؤمن و زنان مؤمنه بعضي ولي بعضي ديگرند، به معروف امر ميينهون عن المنکر 

اسالم، اين است که در هاي تبرّي از دشمنان  بنابراين يکي از حکمت  .( ۷۱توبه،  « )دارندمنکر بازمي

ديگر باشند و به سرنوشت خود ديگر و به موجب آن، حامي يک مسير اسالم، مسلمانان نزديک به يک 

 دهند، عالقه ورزند. که يک واحد را تشکيل مي

 . فلسفه تبرّي در ابعاد اجتماعی2. 1
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 .  تحکيم همبستگي اسالمي۱. ۲. ۱

اق حفظ  و  اسالمي  امت  اعتالي  جهت  در  يکپارچگي تبرّي،  تحقق  با  و  است  آن  هويت  و  تدار 

سو مسلمين را به حفظ انسجام در ميان خود دعوت  پوشاني دارد؛ چنانچه خداوند از يکمسلمانان هم

نموده و از سوي ديگر ايشان را به حفظ فاصله از کساني فراخوانده است که در خارج از دايره ايمان  

اسالم  قرار گرفته انگيزه  بوده اند، در حقيقت  آرمان واحد  به يک  نيل  اين دو فريضه، در حقيقت  از 

هاي تبرّي، حفظ همبستگي جامعه اسالمي در  ترين فلسفهرسد يکي از مهماست. بنابراين به نظر مي

هايي که داراي اين عقيده رو مسلمان معتقد به تبرّي، از سويي با انسانتقابل با جامعه کفر است. از اين

ا شده  متحد  ميهستند،  ايجاد  اجتماعي  انسجام  اتحاد،  پرتو  در  و  نتيجهست  که  پيروزي کند  اش، 

اسرار   و  نشده  نزديک  ايشان  به  از دشمنان حق،  تبرّي  با  فردي  ديگر چنين  از سوي  است؛  مسلمين 

دارد، در حقيقت، نتيجه بيگانگي با دشمنان، اين است که مسلمانان از ها پنهان نگاه ميخود را از آن

ميهاي  آسيب  مصون  ايندشمنان  از  را مانند؛  کفّار  اوالً،  که  دارد  تأکيد  کريم  قرآن  در  خداوند  رو 

ها دوستي  ها را آگاه به اسرار خود قرار ندهيد و ثالثاً، بدانيد کسي که با آندوست نگيريد و ثانياً، آن

آن از  آنکند،  از  برائت  لذا  بود؛  خواهد  *ها  است:  ضروري  الَّذِها  أَيُّهَا  الْيَهُودَ  يَا  تَتَّخِذُواْ  الَ  آمَنُواْ  ينَ 

إِنَّ اللّهَ الَ يَهْدِ مِنْهُمْ  فَإِنَّهُ  مَن يَتَوَلَّهُم مِّنکُمْ  وَ  بَعْضٍ  أَوْلِيَاء  بَعْضُهُمْ  الظَّالِمِينَوَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء  الْقَوْمَ  * : »اي ي 

ها اولياء گاه خود انتخاب نکنيد آنهايد يهود و نصاري را ولي و دوست و تکيکساني که ايمان آورده

ها هستند، خداي سبحان جمعيت ستمکار را  ها دوستي کنند از آن يکديگرند و کساني که از شما با آن

وَدُّواْ مَا  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِکُمْ الَ يَأْلُونَکُمْ خَبَاالً  ( و*۵۱کند« )مائده،  هدايت نمي

کُن إِن  اآليَاتِ  لَکُمُ  قَدْبَيَّنَّا  أَکْبَُر  تُخْفِي صُدُورُهُمْ  وَمَا  أَفْوَاهِهِمْ  مِنْ  الْبَغْضَاء  بَدَتِ  قَدْ  تَعْقِلُونَعَنِتُّمْ  »اي  تُمْ   :  *

آورده ايمان  که  آنکساني  نکنيد،  انتخاب  خود  غير  از  اسرار  مَحرم  فسادي  ايد،  و  شرّ  هرگونه  از  ها 
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هاي دشمني آنان  ها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشيد، نشانهکنند، آندرباره شما کوتاهي نمي

تر است. ما آيات و دارند از آن مهمهايشان پنهان ميچه در دلاز دهان و کالمشان آشکار شده و آن

 . ( ۱۱8گر انديشه کنيد« )آل عمران، ديم اها را براي شما بيان کرهاي پيشگيري از شرّ آنراه

فرمايد: »أيها الناس! إنما يجمع الناسَ الرضا  البالغه مي هاي نهج نيز در يکي از خطبه   )ع( اميرالمؤمنين

کند، خشنودي و ناخشنودي و السخط« : »اي مردم بدانيد آنچه مردم يک جامعه را دور هم جمع مي

مي يک است«. سپس  قوم  فرمايد:  از  پيتن  را  شتر  شدند:  صالع،  آن شريک  عذاب  در  همه  اما  کرد، 

)خطبه   نادمين«  چنان۲۰۱»فأصبحوا  سرنوشت (.  جامعه،  حقيقي  وحدت  لوازم  از  گرديد  اشاره  چه 

در  وحدت  حقيقي،  وحدت  معناي  و  دارند  حقيقي  وحدت  جوامع،  پس  است.  جامعه  افراد  يکسان 

(،  9۲* )انبياء،  إن هذه امتکم أمه واحدهاست. آيه*هاي ناشي از رفتار اجتماعي  سرنوشت، و مسئوليت 

شود و همه نيز اشاره به همين معنا دارد. در قرآن کريم، سلسله انبياء و مؤمنان از آغاز تا امروز بيان مي

بخشد،  اند. بر اساس نظر انديشمندان، عاملي که به جامعه هويت واحدي ميامت واحده شمرده شده

چه در قرآن کريم و روايات، مالک وحدت حقيقي»حب و  است، چنانمالک وحدت حقيقي جوامع  

 شود. بغض« معرفي شده است؛ که از آن به»تولّي و تبرّي« تعبير مي

حکمت  از  يکي  توطئهبنابراين  و  مشترک  دشمن  از  تبرّي  امت هاي  همبستگي  تحکيم  آنان،  هاي 

  * إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَدٌ عَلَي مَنْ سِوَاهُمْ : * فرمايددرباره اهميت اين مسأله مي )ص( رسول خدااسالمي است. 

متّحدند«   بيگانگان  برابر  در  دست  يک  مانند  مسلمانان  »تمام  اين   (.۷۷،  ۱۳۶۷شوشتري،  ):  اهميت 

موضوع تا حدي است که برخي انديشمندان اسالمي، مقابله با دشمن مشترک را جزء ارکان اصلي در  

کنند. از جمله امام خميني)ره(  مفهوم وحدت شمرده و وحدت اسالمي را بر طبق اين مبنا، تعريف مي

هاي جهاني و مان فرمايد: »وحدت به معناي اتحاد و انسجام براي تحقق آرکه در تعريف وحدت مي

(. شهيد مطهري  ۲،  ۱9،  ۱۳۷۴راندن دشمنان متجاوز و ضد اسالم است« )خميني،  عميق اسالم و بيرون
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برابر دشمنان  اين زمينه فرموده است: »وحدت يعني متشکل شدن مسلمين در يک صف در  نيز در 

 (.  ۲۳۴، ۱۳۷9 مشترک)تبرّي( « )مطهري،

مشت دشمن  از  تبرّي  در  مسلمانان  مهموحدت  از  به رک،  در  استعمار  اهداف  تحقق  موانع  ترين 

هاي  روست که کارسازترين سياست استعمار در برخورد با ملت ها بوده است. از اينکشيدن آناسارت

بوده که امروزه عمال به»تفرقه بينداز و  جهان، بويژه جوامع اسالمي، شعار»تفرقه بينداز و حکومت کن«

ست. سياست استعمار، گسترش تفرقه از طريق انتقال مشکالت سياسي و  کَن کُن« تبديل شده ا ريشه 

هاي عملي و نظامي به بهانه مبارزه با تروريسم است که زنگ خطري براي جهان  عقيدتي، به صحنه 

به مسلمانان سفارش مي اسالم است. قرآن  توان بنابراين  آنچه در  ترساندن دشمنان اسالم،  براي  کند 

آماده سازند:   استَطَعتُم*دارند  مَا  لَهُم  اَعَدّوا  )انفال،  وَ  مانند  ۶۰*  نيرويي  بسيار واضع است که هيچ   .)

نمي دشمنان  ترس  موجب  مسلمانان،  ميشود.  يکپارچگي  در صورتي  تنها  مسلمانان،  توانند بنابراين 

را به    )ص( نقش تأثيرگذار خويش را حفظ و از موجوديت خود دفاع کنند و نداي رسالت محمدي

ج  اين گوش  در  تنها  و  باشند  کرده  استوار  خود  جامعه  افراد  ميان  در  را  وحدت  که  برسانند  هانيان 

 . ( ۱۳۵، ۱۳۷۷ صورت است که از هرگونه مواجهه با دشمنان عاجز نخواهند ماند)حکيم،

 مندي و اقتدار مسلمانان. ضرورت عّزت2. 2

خدا،   دشمنان  با  ندارد  حق  ايماني  جامعه  قرآن،  آيات  اساس  داشته  بر  و صميمانه  دوستانه  رابطه 

(؛ زيرا ايمان به خداوند، با برقراري پيوند دوستي با دشمن خدا سازگار نيست،  ۲و    ۱باشد)ممتحنه،  

کند. در حقيقت اساس  همچنين ابراز دوستي با دشمنان، جرأت دشمنان را در برابر مؤمنان بيشتر مي

گر بر ضدّ اسالم،  ر مودّت به دشمنان کافر و توطئهها، طمع و دنيادوستي است و البته اظهااين دوستي

مي مسلمانان  ذلّت  ميباعث  موجب  دشمنان  با  ارتباط  و  است  عزت  خواهان  اسالم،  که گردد؛  شود 

تنگاتنگ  ارتباطي  اطاعت  و  دوستي  بين  و چون  کنند  پيدا  دشمنان  به  نسبت  خاطر  تعلق  مسلمانان، 
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وَ مِنَ النّاس مَن يَتَّخِذ  هاست: *طاعت و فرمانبرداري از آنوجود دارد، الزمه دوستي با دشمنان دين، ا

يُحِبُّونَهُم کَحُبِّ اهلل* اَنداداً  اهلل  دُون  از خداوند    مِن  از مردم کساني هستند که معبودهايي غير  : »بعضي 

(. همچنين  ۱۶۵دارند« )بقره،  داشتن خدا، دوست ميها را همچون دوست گزينند و آنبراي خود برمي

قصدشان ب بلکه  نيستند،  مسلمانان  مخالف  عقيده،  در  فقط  کفّار  قرآن،  آيات  اولين  طبق  دانست،  ايد 

هاي خداوند از دستور به ابراز تبرّي، حفظ  توان گفت يکي از حکمت نابودي اسالم است، بنابراين مي

 اقتدار مسلمانان است. 

 . حفظ هويت اسالمی 3. 2

کند که در مورد روابط بين افراد، احکامي را ، اقتضا ميماهيت اسالم به عنوان يک دين اجتماعي

وضع نمايد و ارتباطات ميان مسلمانان را با ديگران از جمله کفّار سامان دهد. دو ويژگي کفر و ايمان 

نحوه دارند،  هم  به  نسبت  که  تضادي  يعني به علت  عيني خود؛  به مصاديق  را  تضاد  فاصله و  از  اي 

کنند؛ در  ند، و آن دو را از نظر معارف و عقايد و اخالق از هم جدا ميده مؤمن و کافر سرايت مي

نتيجه ممکن نيست بين آن دو پيوستگي برقرار باشد، زيرا واليت موجب اتحاد است و اين دو صفت  

کفّار واليت  به  نسبت  مؤمن  فرد  است و وقتي يک  تفرقه  دارد، موجب  طايفه وجود  اين دو  در  که 

خود خواص ايمان و آثار آن فاسد گشته و به تدريج يت قوي هم باشد، خودبهداشته باشد، و اين وال

 (. ۲۳۷، ۳، ۱۳۷۲شود)طباطبايي، اصل ايمانش هم تباه مي

در قرآن کريم برائت از طاغوت، شرط اساسي هدايت و تمسک به»عروه الوثقي« شمره شده است: 

: »بنابراين کسى که به طاغوت]بت و *  قد استَمْسَکَ بِالْعُْروَةِ الْوُثْقىفَمَنْ يَکْفُْر بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ ف*

ايمان آورد به دستگيره شيطان و هر موجود طغيان محکمى چنگ زده است«    گر[ کافر شود، به خدا 

اساسي   .(   ۲۵۶بقره،  ) مبناي  او،  عبادت  و  خدا  به  ايمان  همراه  به  او،  از  اجتناب  و  طاغوت  به  کفر 
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أُمَّةٍ رَسُوالً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوت   وَ لَقَدْ بَعَثْنا في انبياي الهي است: *  دعوت همه * : »ما  کُلِّ 

 . ( ۳۶نحل، ) در هر امّتى رسولى برانگيختيم که خداى يکتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب کنيد«

بشارت نعمت همچنين  و  جهانها  آن  در  الهي  *هاي  است:  افراد  همين  براي  اجْتَنَبُوا  ،  الَّذينَ  وَ 

* : »و کسانى که از عبادت طاغوت پرهيز کردند و به  الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرى

-بنابراين شرط هدايت، برائت و دوري  (.۱۷ها است« )زمر، سوى خداوند بازگشتند، بشارت از آن آن

توان گفت آنان که نفرين و طلب مرگ  جستن از طاغوت و براندازي طاغوت است و به جرأت مي

(. از اين رو تبرّي از  ۴۷،  ۱۰،  ۱۳8۷پسندند يا جاهلند يا منافق)اميني،  را نمي  )ع( بيت براي دشمنان اهل

مي اسالمي  هويت  موجب حفظ  معصوم)ع(،  امامان  و  اسالم)ص(  پيامبر  و  اين  دشمنان خدا  و  شود 

سنّت است. در حقيقت اعالن برائت و  هويت، مشترک بين تمام مذاهب اسالمي اعم از شيعه و اهل

بيزاري آشکار نسبت به دشمنان خدا، به معناي حراست از مرزهاي عقيدتي و سياسي و اجتماعي امت 

-دين اسالم ميو جامعه اسالمي است. اين آموزه، ازآنجاکه جزئي از فروع ديني است، از ضروريات  

به   )ص( باشد و هيچ مسلماني منکر آن نيست. هرگونه ارتباط دوستانه با دشمنان خدا و دشمنان پيامبر

ها و پذيرش تحقير و ها و آرمانهاي ضاللت و سلطه دشمنان، توهين به ارزشمعناي پذيرش زمينه

جدي بر سر راه اجراي عدالت   عدالتي و مانعتوهين آنان نسبت به مؤمنان و جامعه ايماني، افزايش بي

زمينه جدالو  و  جنگ  ميساز  مؤمنان  ميان  دروني  از هاي  برائت،  اين  عيني  مصداق  امروزه  باشد. 

جستن نسبت  گيرد که هدفشان نابودي اسالم و مسلمين است. تبرّيهاي استکباري شکل ميحکومت 

 شود. مانان ميها و لعن آشکارشان، موجب حفظ هويت اسالمي در مسلبه اين حکومت 

 ستيزي.  باطل۴. 2

ها جهل و يا خودفريبي است، پس جاذبه حق، هميشه همراه با دافعه باطل است و جدا پنداشتن آن



149 
 

تواند از کينه و نفرت و بيزاري از داشتن نسبت به خدا و هر آنچه که خدائي است، هرگز نميمحبت 

خدا، بايد همراه با نفرت از دشمنان خدا و  جستن به  صفت، جدا تلقي گردد. نزديکينيروهاي شيطان

ها باشد. به عبارت ديگر، اين تقرّب و نزديکي، تنها  دوستان دشمنان خدا و همه پيروان و شريکان آن

هيچ و  شود  رها  يکسره  باطل  طيف  که  است  ميسّر  مسالمت هنگامي  رابطه  گروه گونه  اين  با  آميزي 

»يا اباعبداللّه! انّي اتقرّب الي اللّه و الي رسوله و  ده است:  برقرار نگردد. چنانچه در زيارت عاشورا آم

لک   نصب  و  قاتلک  ممّن  بالبرائه  و  بمواالتک  اليک  و  الحسن  الي  و  فاطمه  الي  و  اميرالمؤمنين  الي 

جويم به خدا و به رسول او الحرب و بالبرائه ممّن اسّس اساس الظّلم ...« : »اي حسين! من تقرّب مي 

ن و به فاطمه زهرا و به حسن مجتبي و به تو، به وسيله مواالت و دوستي تو و به وسيله  و به اميرمؤمنا

برائت و بيزاري جستن از هرکس که با تو جنگيد و جنگ را عليه تو برپا ساخت و به وسيله برائت 

 . ( ۳۳۲، ۱۳۵۶قولويه، ابن« ) جستن از هرکس که پايه ظلم و ستم را درباره شما نهاد...

، صرفا به درجات آگاهي او وابسته نيست. چه بسا افرادي که بر ستمي آگاهند، اما نه  سانعملکرد ان

ستيزند. اين ستيز، عالوه بر آگاهي، نيازمند شرط ارادي و عاطفي نيز هست. در  شورند و نه برميبرمي

واهد غير اين صورت، اگر اراده آزاد نباشد و حب و بغضي هم وجود نداشته باشد، انسان خاموش خ

گيري اراده آزاد، بايد از حب و بغض آغاز نمود. چنين است که محبت يا نفرت  ماند، لذا براي شکل

الَّ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ االَخِِر يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللَّهَ  فرمايد: *شود. چنانچه خداوند ميايجاد مي

را نَيابي که به خدا و روز واپسين ايمان داشته باشند]و[ با کساني که با خدا و  * : »هيچ قومي  وَ رَسُولَهُ

باشند، دوستي ورزند« )مجادله،   اولياي ۲۲رسولش مخالفت و دشمني کرده  آيه، دوستي  اين  (. طبق 

تبرّى، همچون هشدار  عقيده  بنابراين  نيست.  قابل جمع  او  دشمنان  است که  دهندهخدا و محبت  اى 

سان  کند و بدينسازى آن ياري مى تار خصمانه را شناسايى و مسلمانان را نسبت به خنثىهرگونه رف

شود که  گرداند. اهميت اين امر، زمانى بيشتر نمايان مى ناپذير مى استقالل مادى و معنوى آنان را خدشه



150 
 

هيچ و  بوده  متّحد  مسلمانان  با  ستيز  در  همواره  اسالم  مخالفان  که  شود  توجه  امر  اين  اختالفى   به 

بَعْضٍ * ندارند: اوْلِياءُ  بَعْضُهُمْ  اوْلِياءَ  وَالنَّصارى  الْيَهُودَ  امَنُوا التَتَّخِذُوا  ايُّهَاالَّذينَ  : »اى مؤمنان، يهود و  يا   *

 (.۵۰ها اولياى يکديگرند« )مائده، مسيحيان را ولىّ خود انتخاب نکنيد، آن

ج  همچون  معاصر،  زمان  تا  صدراسالم  از  موضوع  بيناين  جنگ  احزاب،  انقالب  الملل  نگ  اول، 

رغم همه اختالفاتى که دارند، هنگام رويارويى با اسالم،  اسالمى، بارها تجربه شده است که کفّار، على 

کنند و اين خود بهترين انگيزه  اختالفات خويش را فراموش کرده، يکپارچه برضد مسلمانان قيام مى 

ستيزي د و يکپارچگى در ميان خويش است که با برائت به باطلها و اتحابراى تبرّى مسلمانان از آن

 بپردازند. 

 گيرينتيجه

ط تبرّي از دشمنان دين و معاندان، نه تنها در اسالم جايز است، بلکه از ضروريات اجتماعي و از ۱

سازنده در  دادن مسلمانان به همبستگي اسالمي است. اين فريضه ديني، به مثابه عنصري  هاي سوقراه

کند و نبايد به  بخشي به مرزهاي انديشه و اعتقاد عمل ميدهي به نظام عقيدتي انسان و شفافيت شکل

حساسيت  و  غيرمنطقي  شود.  رفتارهاي  تبديل  تفرقه  ايجاد  و  اجتماعي  مناسبات  در  حقيقت برانگيز 

باطل، براي مؤمنِ هدفمند است؛ زيرا يک مس تفاوتتبرّي، بي برابر  تواند در عين لمان نمينبودن در 

برابر کفر باشد و الزم است   پايبندي به اصول ديني، فاقد موضع و جهتي مشخص در  خداباوري و 

نمي و  کند  اعالم  خدا  دشمنان  به  نسبت  را  خود  اعتقادي  جايگاه  و  و  وضعيت  مسلمانان  با  تواند 

در البته  باشد.  داشته  يکسان  برخوردي  موارد، هاي  آموزه غيرمسلمانان،  برخي  در  است  الزم  شيعي، 

ايجاد تفرقه  از  تا  ابراز نشود،  مانند اظهار تبرّي و لعن، تقيه شود و تبرّي به صورت علني و آشکار 

 ميان مسلمانان پيشگيري شود.

هاي متعددي دارد، از آن جمله تحکيم سازد که تبرّي حکمت بررسي آيات قرآن کريم روشن مي ط۲
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هاي حق در گذر زمان و پرهيز از  هت اعتقاد و رفتار خود بر اساس مالکايمان ديني، و تصحيع ج 

از اسالم است. با پاي انحراف  امر، خود را همواره در مسير حق و صراط فرد مسلمان  اين  به  بندي 

انحرافات مصون مي از فروافتادن در  داشته و  نگه  نشانهمستقيم  تبرّي،  پابرجا و   سازد.  ايمان  باور و 

 انسان مؤمن است.    پذيرييز مسئوليت عميق  و ن

انساني که ۳ از آسيب دشمنان اسالم است.  اتحاد اسالمي و مصونيت  تبرّي، تحقق  ط فلسفه ديگر 

هايي که داراي اين ويژگي هستند متحد شده و در  برخوردار از فرهنگ تبرّي است از سويي با انسان

اتحاد، انسجام اجتماعي را تقويت مي اين  با داشتن  کند کپرتو  از سويي  ه نتيجه آن پيروزي است و 

دهد و در نتيجه بيگانگي با دشمن  ها را به اسرار خود راه نميتبرّي به دشمنان حق نزديک نشده و آن

هاي دشمنان مصون  کند و لذا از آفات و آسيب را حفظ نموده و به صورت بيگانه با او برخورد مي

 خواهد بود. 

له به عنوان حکمت تبرّي ذکر شد، تنها برخي از مهمترين موارد موجود  ط مواردي که در اين مقا۴

اي است که حتي بود. الزم به ذکر است که ضرورت و وجوب تبرّي به عنوان واجب شرعي به اندازه

ملتزم   آن  به  که  است  واجب  مسلمانان  بر  همچنان  نشود،  برده  پي  هم  آن  حکمت  و  فلسفه  به  اگر 

گرايي، تقليد، تشبّه و عت امري واجب است، و عدم اظهار آن، عامل همباشند؛ زيرا طبق حکم شري

اندازد و با بررسي  شدن مسلمانان در فرهنگ کفّار شده و هويت و کيان اسالمي را به خطر ميهضم

تاريخ  فلسفه اما در طول  نهفته است.  تبرّي  اين مسائل در وجوب  تمام  تبرّي، مشخص شد که  هاي 

رو ارتباطي بين حکمت  مواره با درنظرگرفتن مالحظاتي همراه بوده است. از اينشيعه، اظهار تبرّي ه 

هاي وجود تبرّي، حفظ همبستگي تبرّي و امر وحدت وجود دارد و آن اين است که يکي از فلسفه

مسلمانان است و شايسته است تمام مسلمانان جهان، اعم از شيعيان و برادران اهل سنت، به اين امر 

 و با اتحاد با يکديگر، به برائت از دشمنان اسالم و مسلمين بپردازند  همت گمارده
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Explanation of Wisdom of Tabarra and its relationship with the 

consolidation of Islamic unity  Based on Quranic Teachings 

Raziyeh Aliakbari 1 

The realization and consolidation of the unity and integrity of the Islamic 

Ummah has been acknowledged by the Holy Quran and wise people. This 

requires some qualifications as preliminary. Recognition the relationship 

between the unity and other religious teachings such as Tabarra is one of 

the preconditions that has a major impact on the realization of Islamic 

unity. This paper attempts to have a descriptive-analytic study over the 

wisdoms of Tabarra in Quranic verses and Traditions in order to indicate its 

role in Islamic unity. By examining the Quranic teachings we realized that 

there is not any conflict between the acceptance of Tabarra and realization 

of Islamic unity but it needs to know the wisdom of Tabarra and its 

compatibility with Islamic unity. Consolidation of faith, avoiding passive 

spirit, consolidation of Islamic unity, Muslims' honor and dignity and 

Confronting oppression and falsehood are among the most important 

philosophy of the Tabarra in individual and social aspects. 

Key words: Islam, Tabarra, Islamic Unity, Confronting oppression 
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An analysis of the Concept of Scale from Allamah Tababaei's View 

Azam Vafaei1 

Roqayyeh Mohammadi2 

The word "Scale" has been used in several verses of Quran. Many 

interpreters have expressed different meanings for "scale" in accordance 

with specific interpretive bases.  In this regard, Allameh Tababaei's 

perspective is very prominent. This paper attempts to examine his view in 

some of his related works for instance "Almizan Fi Tafsir Al-Quran" and 

"Man from beginning to end". By a descriptive-analytical approach we 

found that the reality and nature of "scale" is a tool for measuring. It should 

be noted that every measurable thing has its own appropriate scale. The 

same is for measuring the conducts and actions. That is, man's conducts 

will be measured and judged on the Day of Resurrection with the scale of 

truth and reality. This means that to the extent that man's deeds derives 

from truth and reality it is equally valid and valuable.  

Keywords: Scale, Quran, Allamah Tababaei, Measuring tool, balance 
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A Comparative Study of Quran Translation; Translation by translation 

of Abu al-Fatuh Razi and Elahi Ghomshei 

Khadije Achrash1 

Nansi Saki2 

Masume Tangestani3 

This research is going to study some verses of the Holy Quran in two 

Persian translations by Abu al-Fatuh Razi and Elahi Ghomshei. Definition 

of "translation", basis of the permission or the lack of permission to 

translate the Qur'an and the short history of Persian translations of the 

Quran, in particular the introduction of the Persian translations of Abu al-

Fatuh Razi and the Elahi Ghomshei have been discussed. Comparative 

study of translation of some verses in the two translations and the main 

differences of them are included. Two translations of a verse, if different, 

have been mentioned and explained, then referring to reliable 

interpretations and dictionaries as well as Quranic researches and papers, 

the appropriate translation has been introduced. If both of them are 

incorrect an appropriate translation is provided. 

Keywords: Translation, Quran, Elahi Ghomshei, Abu al-Fatuh Razi  
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The Role of Context in Understanding the Meaning of Quran 

Zohre Ranjbar
1  

Understanding the meaning is one of the important issues in the realm of 

philosophy and linguistics. This paper attempts to discover the role of 

context as the most important component in understanding the meaning of 

the text, including religious and secular texts. Based on analytical studies it 

is indicated that three component, author, text and interpreter are affected 

by the context in the process of realizing the meaning. The contribution of 

each component, however, varies in accordance with their different role in 

understanding the meaning. Context has impact over understanding the 

Quran and Traditions (Ahadith). Different nature of the Holy Quran to 

other texts makes it possible to evaluate the influence of these elements in a 

different manner from other texts. Given The miraculous nature of Quran, 

the main element is text. In order to obtain the correct understanding, it is 

necessary for the interpreter to encounter text as much as possible without 

default . 

Key words: Context, Understanding, Author, Religious text, Interpreter   
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A Critical Review on Quraniyoon's Perspectives on Detailed 

comprehensiveness of the Quranic Facts and Independence from Tradition 

Zeinab Tayyebi1 

Comprehensiveness is one of the main causes of immortality and 

universality of the Holy Quran which has a profound effect on the 

understanding and conformity conforming of verses to the issues of 

different ages, including the contemporary period. Even though the 

comprehensiveness has been mentioned in many verses, they are 

incorrectly cited by some contemporary Sunni interpretations including 

Quraniyoon. This group believes that Quran describes all religious needs 

and there is no need to follow a tradition. They have stated several reasons 

to prove the claim for instance: monopoly of the divine revelation to the 

Holy Quran, monopoly of protecting the Qur'an to God, monopoly of the 

sanctity of words and meanings of the Quran, the negation of ambiguity in 

religious teachings due to the validity of the Qur'anic consideration and the 

non-perceived tradition of the Prophet (pbuh). This paper, by descriptive-

analytical method, attempts to discover that Quraniyoon's proofs for their 

claim do not imply clear. On the contrary, we would realize, by referring to 

some verses that some part of what God asks man in the form of religion is 

obtained by referring to the Prophet's (pbuh) tradition.  

Keywords: Quran, Tradition, Comprehensiveness, Immortality, 

Universality, Quraniyoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 
. Assistant Professor of Farhangiyan University. 



160 
 

 

 

A Comparative Analysis of Allamah Tabatabei and Mesbah Yazdi's 

view on Ambiguity and clearness of Myssterious Letters 

 

Leyla Saberi
 1 

 

The Quranic verses are of two kinds: Muhkam (clear and definite) and 

Mutashabeh (ambiguous), as the Quran says in chapter "Al-e Imran" verse 

seven. Based on this division some verses refer to the meaning explicitly 

and others implicitly. Some chapters include letters in the first verses as 

mysterious letters, scholars have included these letters as ambiguous verse 

and some others deny. Allamah Tabatabaei and Mesbah Yazdi, 

accordingly, do not have a common approach to mysterious letters. This 

paper attempts to examine their view. For Mesbah Yazdi, Quranic verses 

are divided into two types: Muhkam and Mutashabeh. Allamah Tabatabaei 

believes that Quranic verses are not just two types. He indicates that 

Mujmal, Mobayyen, Muhkam and Mutashabeh are some kinds of verses. 

He considers mysterious letters as Mojmal but for Mesbah Yazdi they are 

Mutashbeh.      

Key words: Mysterious Letters, Muhkam, Mutashabeh, Mojmal   
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