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با رویکرد معناشناسیِ « بیّنه»ی های مختلف درمورد واژهبررسی تطبیقی دیدگاه

 مکتب بُن

 (10/10/98تاریخ پذیرش:  – 10/07/98)تاریخ دریافت: 

 1 فاطمه دست رنج

 2 محمد دهقانی

 3 افسانه کوه رو

 4 علیرضا طبیبی

 چکیده

در گذر زمان نیز دچار تحواّلت ، گیرندمعناهای مختلفی به خود می، که در درون متنعالوه بر این، واژگان

« هبیّن»یکی از این واژگان . روندمی شوند و در علوم مختلف در اطالحات گوناگونی به کارمعنایی می

 . است

نگارنده را بر آن داشت تا توسط علم معناشناسی براساس ، «بیّنه»ی فقدان پژوهشی مستقل درمورد واژه

تیجه نگارنده به این ن، عمل آمدههای بهپس از بررسی. به تحلیل و تبیین این واژه بپردازد، مکتب بُن

نظر وجود دارد؛ اما درمورد معنای اصطالحی آن در علوم اتّفاق، این کلمهرسید که درمورد معنای لغوی 

وان نتیجه تهای این کلمه در قرآن کریم میبا بررسی همنشین. مختلف تعاریف گوناگونی ارائه شده است

دین  ردم دربین ببرند که م اختالفی را از، ی آنوسیله شود تا بهفقط به مرسلین داده می« بّینه»گرفت که 

؛ «بیّنه»توان نتیجه گرفت که های آن میاز طرفی با بررسی جانشین. و پرستش خداوند متعال داشتند

 . است« سلطان مبین»و مجزّای از « برهان»تر از عام، «آیه»ی زیرمجموعه، تر از معجزهگسترده

 . روابط همنشین و روابط جانشین، معناشناسی، معجزه، بیّنه :هاواژه کلید

                                                           
 dastranj@araku.ac.ir-fیار دانشگاه اراک. استاد - 1

 gmail.com100dehghani.m@ )نویسنده مسوول(دانشگاه اراک، دانشکده علوم انسانیدانشجوی دکترا  - 2

 afsanehkouhro@gmail.com. دانشگاه آزاد شهرستان دوروددانشجوی کارشناسی ارشد  - 3

 tabibi@araku.ac.ir-a دانشیار دانشگاه اراک. - 4

mailto:f-dastranj@araku.ac.ir
mailto:dehghani.m100@gmail.com
mailto:afsanehkouhro@gmail.com
mailto:a-tabibi@araku.ac.ir


 2 / با رویکرد معناشناسیِ مکتب بُن« بیّنه»ی های مختلف درمورد واژهبررسی تطبیقی دیدگاه

 مقدمه -1

لذا ، کار رفته استبار به صورت جمع در قرآن کریم به 52صورت مفرد و بار به 19« بیّنه»کلمه 

ی؛ )در علم معناشناس باشد که اگر آن را در کنار کلمات مترادفشی پربسامد در قرآن مییک کلمه

اهمّیت باشد و توان گفت یکی از مهمترین کلمات قرآن میمی ،کلمات جانشین( قرار دهیم

با این وجود تاکنون . بسزایی در مباحث علوم قرآنی و مخصوصاً مبحث إعجاز قرآن دارد

صورت نگرفته است و از این حیث مقالۀ حاضر « بیّنه»ی هیچگونه پژوهش مستقلی درمورد واژه

های گوناگون یافت؛ توان برای آن در البالی کتابعمده مطالبی که می. بدون پیشینه است

یان صورت پراکنده بفقه و حقوق به، تفسیر، است که در ذیل این واژه در کتب لغت تعاریفی

توان گفت که کاربرد این کلمه در اصطالح علوم مختلف می، ی این نظراتبا مطالعه. شده است

 . همواره مورد اختالف بوده است

ا توجّه ب. اندتعریف کرده را مطابق کاربرد همان دستگاه معنایی مقصد« بیّنه»، هرکدام از این علوم

هایی که در این تعاریف وجود دارد بررسی نظرات آنان درمورد این کلمه ضروری به تفاوت

 تواند پژوهشگر را به نقاط مشترکی در تعاریفازطرفی پیوند بین معانی اصطالحی می. باشدمی

 ،ن کلمه در قرآن کریمکار بردن ایبردن به مقصود پروردگار از بهاما برای پی. رهنمون سازد

 . مورد بررسی قرار داد، بایست آن را در درون دستگاه معناشناختی قرآنمی

که کلمات جایینامند اما از آنمی« معجزه»را « بیّنه»، در قرآن کریم« معجزه»ی معنایی درحوزه

نامیده « معجزه»ها نیز ی معنایی قرار دارند و آننیز در این حوزه« برهان و سلطان مبین، آیه»

ی حاضر با رویکرد مقاله، درنتیجه. نمایدها ضروری میهای آنلذا بیان تفاوت، شوندمی

صطالحی معنای لغوی و ا سواالت است:این گویی به معناشناسی براساس مکتب بُن بدنبال پاسخ

ه معارفی چ، یمدر قرآن کر« بیّنه»های همنشین در قرآن کریم چیست؟« بیّنه»معانی  چیست؟« بیّنه»

ی معنایی معجزه قرآن در حوزه« بیّنه»ی های کلمهجانشین دارند؟را برای پژوهشگر بیان می

 چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟، کریم
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 تعریف معناشناسی و مکتب بُن -2

، ( و به معناشناسی فلسفی27: 1387، )صفوی ( مطالعه علمی معناستSemantics) معناشناسی

ی انتقال معناشناسی زبانی؛ دانش مطالعه. (78-79، 1389نیا )قائمی شودتقسیم می منطقی و زبانی

 شودمعنا درون نظام زبان بررسی می، در این دانش. (34: 1387، )صفوی معنا از طریق زبان است

 . (529: 1389، نیا)قائمی

ی معناشناس. ه استی معنا استفاده شدهای گوناگون برای مطالعهاز روش، در معناشناسی زبانی

با نام ، این روش در مطالعات قرآنی. هاست( یکی از این روشSemantic Fields) ایحوزه

او در روش خود دو رویکرد . روش ایزوتسو به مکتب بُن معرف است ایزوتسو گره خورده است

 اساسی داشت:

در ، که عنصر زمان( است Diachronic Semantic) رویکرد اوّل: معناشناسی درزمانی یا تاریخی

 ودشبه بررسی معنا پرداخته می، معناشناسی دخیل است و براساس تطوّر معنا در طول زمان

 . (39-43: 1361، )ایزوتسو

، برای فهم معنا، در این روش. ( استSynchronic Semantic) رویکرد دوّم: معناشناسی همزمانی

بلکه کلّ متن در . شودزمان لحاظ نمیشود و تطوّرات واژگان در طول عنصر زمان حذف می

 . )همان( گیردیک مقطع زمانی فرض شده و مورد مطالعه قرار می

دو روش را برای ترسیم معنای اصلی واژه در همان متن و همچنین ، ایزوتسو در رویکرد همزمانی

سبت ز نآن دو روش عبارتند ا. نمایدکار گرفتن آن الفاظ معرفی میمقصود اصلی گوینده از به

 . همنشینی و نسبت جانشینی

ط مبتنی این رواب. کنندها و جمالت توجیه مینسبت یا روابط همنشینی پیوند عناصر را در زنجیره

 . (212: 1387، )صفوی بر مجاورت و ترکیب کلمات و واحدهای زبانی با یکدیگر است

های شینط عناصر را با جانو روابط همنشینی ارتبا، روابط جانشینی براساس تداعی کلمات هستند

 . (212)همان:  کنندها توصیف میآن



 4 / با رویکرد معناشناسیِ مکتب بُن« بیّنه»ی های مختلف درمورد واژهبررسی تطبیقی دیدگاه

توان برای علم معناشناسی در نظر گرفت؛ استنباط نظریه قرآن درمورد یکی از ثمراتی که می

ه ک. باشدی معنایی مورد نظر میبراساس الفاظ تأثیر گذارِ موجود در آن حوزه، موضوعی خاصّ

 . یردگفرادی که ذهنی خالی از تعصّب دارند مبنای استدالل قرار میبرای تمام معتقدان به قرآن و ا

 «بیّنه»واژه پژوهی  -3

 «معنای لغوی» -3-1

، بانَ» و صفت مشبهه از ریشه« بیِّن»اند؛ این واژه مونث ی بیّنه نوشتهشناسان درمورد واژهلغت

 انکشاف و وضوح بعد از ابهام است به معنای« بیّن»ی مادّه. است« بیّنات»و جمع آن « بیاناً، یبیّن

یعنى داللت واضح و روشن چه این داللت  البَيِّنَةنویسد؛ راغب می. (366: 1360، )مصطفوی

های فقهی آمده در کتاب. (1/330: 1374، )راغب اصفهانی عقلی باشد و یا غیر عقلی و محسوس

مذکراً یقال هو بيّن و اذا کان مونثاً  فاذا کان موصوفها، والشک فی انّها صفة مشبّهه من بان»است که 

براساس »نویسد؛ مکارم شیرازی در قواعد الفقیه می. (3/10: 1419، )بجنوردی «یقال: هی بيّنه

و با استفاده از آیات متعددی که در قرآن در مورد بّینه  اندهتعاریفی که لغت شناسان بیان کرد

 . (4/46: 1411، )مکارم شیرازی «باشدمی این لغت به معنای آشکار و روشن، آمده

 «معنای اصطالحی» -3-2

و قرآن کریم؛ در معنای اصطالحی واژه )ع( در نزد مفّسران و همچنین از منظر روایات معصومین

 . هایی وجود داردتفاوت« بیّنه»

 بیّنه در اصطالح مفّسران -1-2-3

 .برهان واضح و حجّت شرعی است، معنای دلیل شرعیبیّنه در اصطالح به»نویسد: زمخشری می

در . (35تا: بی، )زمخشری «نمایدکنند که حکایت از واقع میاز آن به امارۀ شرعی نیز تعبیر می

 و واضح امور از بسیارى هست که چیزى، است واضح و ظاهر دلیل معنای بیّنه؛»المیزان آمده: 

 نور مثل، سازندمى روشن نیز را آن، شود هاآن به متعلّق هم چه هر که دارند ظهور قدر آن، ظاهر

 به و، سازندمى روشن نیز را آن شود آن به متعلّق هم چه هر و است واضح و ظاهر خودش که
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 آن هوسیلبه که شودمى استعمال چیزهایى باره در که شودمى بسیار «بیّنۀ»کلمه  خاطر همین

. شودمى «بیّنه»به  تعبیر، دو آن از که آیت و حجّت نظیر، گرددمى واضح و روشن دیگر چیزهاى

 روشن را او ادّعاى که نامندمى بیّنه رو این از دهدمى شهادت مّدعى نفع به که هم را شاهدى

 . (10/272: 1374، )طباطبائی «کندمى

 بیّنه در روایات -3-2-3

عمال با است ؛)ع( بر خی بر این اعتقادند که در اوایل اسالم در گفتار رسول خدا)ص( و ائمه اطهار

این واژه از معنای لغوی خود ، کلمات بیّنه و بیّنات در مقام حلّ و فصل خصومات و دعاوی

، ود بیّنهشمنسلخ شده و در معنای اصطالحی خاصّی در مقابل تبیین قرار گرفته است و معلوم می

 :1384، عسگری، مصطفوی، )نعیمی باشدخود طریق خاصّی است که همان شهادت عدلین می

32) . 

در روایات به معنای دو شاهد استعمال شده « بیّنه»اند: ثابت نگردیده که برخی دیگر نیز گفته

ین رو از ا. باشددانان متداول میباشد لذا بیّنه طبق اصطالح حاضر فقط در لسان فقها و حقوق

خواهد اهد نصرفاً به معنای دو ش، ی بیّنه در لسان روایت حتّی در باب قضا و کیفیت حکمواژه

: 1412، )مرتضوی لنگرودی باشدمی« اقامه دلیل و ارائه حجّت»ش بلکه همان معنای لغوی، بود

1/381) . 

ل و دلی، برهان، در نتیجه بیّنه در روایات نیز مانند قرآن کریم در معنی لغوی خود یعنی حجّت

شامل هر دلیل معتبری یعنی بیّنه . (1/360: 1380، )مرعشی نجفی مدرک روشن بکار رفته است

 . است که بتواند ادّعای مدّعی را ثابت نماید

 بیّنه در قرآن کریم -3-2-4

بار به صورت جمع در قرآن  52بار بصورت مفرد و  19کلمه بیّنه »نویسد: مرعشی نجفی می

)همان:  «کریم ذکر شده است و آن به معنی واضح و ظاهر است که افاده علم و یقین نماید

، آشکار، این لغت در قرآن به همان معنای لغوی آن یعنی روشن»در مجمع البیان آمده:  .(1/359

: 1360، )طبرسی «مدرک و گواه آمده و بیشتر در گزارش معجزات پیامبران بکار رفته است، دلیل
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ود؛ شاین کلمه در حالت مفرد غالباً به معنای دلیلی است که موجب دانش و بصیرت می. (1/4-3

قی و اخال، های فکریآموزه، بینی)بیّنات( غالباً بر جهان رکز مصادیق بیّنه در حالت جمعامّا تم

 . هاستهای آندینی پیامبران و استدالل

مفسّرانِ نخستین برای ، های آغازینبه دلیل وضوح معنا و یا سادگی اندیشه اسالمی در سده

ا بیان مصداقی به تفسیر ی، به تناسب بافت آیات اند یا در هر آیهی بیّنه یا تفسیری ارائه نکردهواژه

عنای بصیرت را به م« بیّنه»های نخستین اما بطور کلّی مفسران سده. انداز بیّناتِ پیامبران اشاره کرده

عامل رفع ، فرایض و حدود، امر و نهی الهی، بیانی از سوی خداوند، حالل و حرام، و بینش

ن بکار بدو، های پیامبری یک پیامبرن و استدالل و نشانهبرها، خبر، شبهات و موجبات گمراهی

 . (466-13/467: 1368، )بجنوردی اندی معجزه تفسیر کردهبردن واژه

 بندی:جمع -3-2-5

در علوم « هبیّن»ی لغوی واژه رسیم که درخصوص ریشهبا بررسی نظرات مختلف به این نتیجه می

نای ولی در مع. «دلیل واضح و روشن»آن عبارت است از: تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و ، مختلف

 تعریف« دلیل شرعی»شناسان آن را های گوناگونی ارائه شده است؛ لغتالحی آن دیدگاهطاص

کثر ا، «دانند که بتواند یک امر حقوقی را ثابت کندتعداد شاهدی می»دانان آن را حقوق، اندکرده

نیز این کلمه به )ع( در کالم معصومان، اندنظر گرفتهدر« حجّت شرعی»فقها و مفسران آن را 

اّما این کلمه در قرآن کریم در معانی ، استعمال شده است« اقامه دلیل و ارائه حّجت»معنای 

 . پردازیمها میمختلفی بکار رفته است که در ادامه به بیان آن

 معانی بّینه در قرآن کریم -4

در  .را در علوم مختلف و همچنین روایات بیان کردیم« بیّنه»ی در قسمت گذشته معانی کلمه

چه  در، های گوناگونخواهیم بررسی کنیم که این کلمه در قرآن کریم در کاربرداین قسمت می

اما با توجه به اینکه روش تحقیق در این مقاله معناشناسی با مکتب بُن ، معناهایی بکار رفته است

 ی )اصلی و نسبی( بررسییزوتسو معانی کلمات را در دو دستها. رویمطبق آن پیش می، است

 . کردمی
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 عنایاغلب به م. )نفسی(: هر چیزی که بتواند مجهولی را ثابت کند دسته نخست: معنای اصلی

 . این مورد در قرآن بکار نرفته است. شوددو شاهد مرد در نظر گرفته می

قرآن(: یک دسته از امور و اشیای واقعی یا )در دستگاه معناشناختی  دسته دوم: معنای نسبی

که به دنبال اثبات امری هستند که در آن زمان مجهول . خارجی و اساساً غیر از شاهد و مدرک

 . واقع شده است

 مراد از بیّنه در دستگاه معناشناختی قرآن:

ی حقایق اله یعنی. لیکن اعمّ از آن است. در قرآن کریم؛ به معنای آوردن دو شاهد نیست« بیّنه»

به باالترین سطح یقین ، نماید که مخاطبانطوری آشکار می، را که در آن زمان مجهول واقع شده

 معانی بیّنه در قرآن کریم عبارتند از:. رسندعقلی می

 مِنَ أَنزَلْنَا مَا یَكْتُمُونَ إِنَّ الَّذِینَ»، (157)انعام/ «وَرَحْمَةٌ وَهُدًى رَّبِّكُمْ مِّن بَيِّنَةٌ جَاءکُم فَقَدْ» قرآن: -4-1

، (6)صف/ «مُّبِينٌ سِحْرٌ هَذَا قَالُوا بِالْبَيِّنَاتِ جَاءهُم فَلَمَّا أَحْمَدُ اسْمُهُ»، (159)بقره/ «وَالْهُدَى الْبَيِّنَاتِ

 وَبَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ هُدًى الْقُرْآنُ  فِيهِ أُنزِلَ الَّذِيَ رَمَضَانَ شَهْرُ»، (99)بقره/ «بَيِّنَاتٍ آیَاتٍ إِلَيْکَ أَنزَلْنَآ وَلَقَدْ»

 72و حج 73و مریم/ 15)یونس/ «بَيِّنَاتٍ آیَاتُنَا عَلَيْهِمْ تُتْلَى وَإِذَا»، (185)بقره/ «وَالْفُرْقَانِ الْهُدَى مِّنَ

 َأنزَلْنَاهَا ورَةٌسُ»، (16)حج/ «بَيَِّناتٍ آیَاتٍ أَنزَلْنَاهُ وَکَذَلِکَ »، (25و جاثیه/ 43و سبا/ 7و احقاف/

 أَنزَلْنَا لَقَدْ »، (34)نور/« مُّبَيِّنَاتٍ آیَاتٍ إِلَيْكُمْ أَنزَلْنَا وَلَقَدْ»، (1)نور/ «بَيِّنَاتٍ آیَاتٍ فِيهَا وَأَنزَلْنَا وَفَرَضْنَاهَا

 آیَاتٍ عَبْدِهِ عَلَى نَزِّلُیُ الَّذِي هُوَ»، (49)عنکبوت/ «بَيِّنَاتٌ آیَاتٌ هُوَ بَلْ»، (46)نور/ «مُّبَيِّنَاتٍ آیَاتٍ

 «رَّبِّی مِّن بَيِّنَةٍ عَلَى إِنِّی»، (11)طالق/ «مُبَيِّنَاتٍ اللَّهِ آیَاتِ عَلَيْكُمْ یَتْلُو رَسُولًا»، (9)حدید/ «بَيِّنَاتٍ

 . (57)انعام/

 ْأْتِيَهُمُتَ حَتَّى مُنفَكِّينَ وَالْمُشْرِکِينَ الْكِتَابِ أَهْلِ مِنْ کَفَرُوا الَّذِینَ یَكُنِ مْلَ »حضرت محمّد)ص(:  -4-2

 َما بَعْدِ مِن إِلَّا الْكِتَابَ ُأوُتوا الَّذِینَ تَفَرَّقَ  وَمَا»، (2و1)البیّنه/ «مُطَهَّرَةً صُحُفاً  یَتُْلوا اللَّهِ مِنَ رَسُولٌ، الْبَيِّنَةُ

 . (4)البیّنه/ «الْبَيِّنَةُ جَاءتْهُمُ
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ای که عالمه نظرات گوناگونی دارند بگونه، در این آیه« بیّنه»مفسّران در معنای  توضیح:

. (20/573: 1374، )طباطبائی «است قرآنى آیات ترینمشکل از این آیه»نویسند؛ طباطبائی)ره( می

 طور به معنا این و است( ص)اللَّه رسول حضرت محمّد، بیّنه از منظور»دهند: ایشان ادامه می

 . )همان( «شودمى استفاده سیاق از قطع

 جَاءتْكُم قَدْ»شود: می معجزه و دالیل روشنی از سوی پروردگار که توسط انبیاء آورده -4-3

 فِی مَا بَيِّنَةُ تَْأْتِهِم أَوَلَمْ»، (40)فاطر/ «مِّنْهُ بَيِّنَةٍ عَلَى فَهُمْ»، (85و اعراف/ 73)اعراف/ «رَّبِّكُمْ مِّن بَيِّنَةٌ

، (105)اعراف/ «رَّبِّكُمْ مِّن بِبَيِّنَةٍ جِئْتُكُم قَدْ»، (53)هود/ «بِبَيِّنَةٍ جِئْتَنَا مَا»، (133)طه/ «الْْأُولَى الصُّحُفِ

 جَاءکُم وَلَقَدْ»، (253و87)بقره/ «الْبَيِّنَاتِ مَرْیَمَ اْبنَ عِيسَى وَآتَيْنَا»، (211)بقره/ «بَيِّنَةٍ آیَةٍ مِّنْ آتَيْنَاهُم کَمْ»

)آل  «الْبَيِّنَاتُ جَاءهُمُ»، (213و209)بقره/ «الْبَيِّنَاتُ جَاءتْكُمُ مَا بَعْدِ ِمن»، (92)بقره/ «بِالْبَيِّنَاتِ مُّوسَى

 «بِالْبَيِّنَاتِ قَبْلِی مِّن رُسُلٌ جَاءکُمْ قَدْ»، (105)آل عمران/ «الْبَيِّنَاتُ جَاءهُمُ مَا بَعْدِ مِن» ، (86عمران/

، (153)نساء/« الْبَيِّنَاتُ جَاءتْهُمُ مَا َبعْدِ مِن»، (184)آل عمران/ «بِالْبَيِّنَاتِ جَآؤُوا»، (183مران/)آل ع

 رُسُلُهُم جَاءتْهُمْ وَلَقَدْ»، (110)مائده/ «بِالْبَيِّنَاتِ جِئْتَهُمْ إِذْ»، (32)مائده/ «بِالبَيِّنَاتِ رُسُلُنَا تْهُمْ جَاء وَلَقَدْ»

 «بِالْبَيِّنَاتِ  رُسُلُهُم وَجَاءتْهُمْ»، (70توبه/«)بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلُهُم أَتَْتهُمْ»، (101)اعراف/« بِالْبَيِّنَاتِ

 «بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلُهُم جَاءَتْهُمْ»، (74)یونس/« بِالْبَيِّنَاتِ فَجَآؤُوهُم قَوْمِهِمْ إِلَى رُسُالً»، (13)یونس/

 مَا»، (101)اسراء/ «بَيِّنَاتٍ آیَاتٍ تِسْعَ مُوسَى آتَيْنَا وَلَقَدْ»، (44)نحل/ «وَالزُّبُرِ بَيِّنَاتِبِالْ»، (9)ابراهيم/

 مُّوَسى جَاءَهُم وَلَقَدْ»، (36)قصص/ «بَيِّنَاتٍ ِبآیَاتِنَا مُّوسَى جَاءَهُم فََلمَّا»، (72)طه/ «الْبَيِّنَاتِ مِنَ جَاءَنَا

 فَجَاؤُوهُم قَوْمِهِمْ إِلَى رُسُلًا»، (9)روم/ «بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلُهُم وَجَاءَتْهُمْ»، (39)عنكبوت/ «بِالْبَيِّنَاتِ

، (22)غافر/ «بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلُهُم تَْأِْتيهِمْ»، (25)فاطر/ «بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلُهُم جَاَءتْهُمْ»، (47)روم/ «بِالْبَيِّنَاتِ

 َتکُ أَوَلَمْ»، (34)غافر/ «بِالْبَيِّنَاتِ قَْبلُ مِن یُوسُفُ جَاءکُمْ وَلَقَدْ»، (28)غافر/ «بِالْبَيِّنَاتِ جَاءکُم وَقَدْ»

 عِيسَى جَاء وَلَمَّا»، (83)غافر/ «بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلُهُم جَاءتْهُمْ َفلَمَّا»، (50)غافر/ «بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلُكُم تَْأْتِيكُمْ

 «بِالْبَيِّنَاتِ  رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ»، (17)جاثيه/« الْْأَمْرِ مِّنَ بَيِّنَاتٍ وَآتَيْنَاهُم»، (63)زخرف/ «بِالْبَيِّنَاتِ

 تََّرکْنَا وَلَقَد»، (6)تغابن/ «بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلُهُم تَْأْتِيهِمْ»، (5)مجادله/ «بَيِّنَاتٍ آیَاتٍ أَنزَلْنَا وَقَدْ»، (25)حدید/

 . (35)عنكبوت/ «بَيِّنَةً آیَةً مِنْهَا
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اند و منظور از آن کارهای نامیده« معجزه»را « بیّنه»، های قرآندر اکثر تفاسیر و ترجمه توضیح:

اما اینکه آیا این . اندی است که پیامبران برای اثبات رسالب خود برای مردم آوردهالعادهخارق

 . گیردقرار می باشد یا خیر در ادامه مورد بررسینظر صحیح می

 «رَّبِّهِ مِّن بَيِّنَةٍ َعلَى کَانَ أَفَمَن»دهد: علم و بصیرت الهی که خداوند متعال به پیامبران می -4-4

 «رَّبِّهِ  مِّن بَيِّنَةٍ َعلَى کَانَ أَفَمَن»، (28و63و88)هود/ «رَّبِّی مِّن بَيِّنَةٍ عَلَىَ کُنتُ ِإن»، (14)محمد/

 . (66)غافر/ «رَّبِّی مِن الْبَيِّنَاتُ جَاءنِیَ لَمَّا»، (17)هود/

ی هود با رد کردن نظر برخی از مفسران که سوره 17ی عالمه طباطبائی در تفسیر آیه توضیح:

به نقل از ابو مسلم(  3/130، )همان «حجّت و عقل»( یا 3/129، 1360، )طبرسی «قرآن»را « بیّنه»

، اطبائی)طب دهدکند که خداوند متعال به پیامبران میمی آن را علم الهی تفسیر، اندتفسیر کرده

1374 :10/274-273) . 

. ی معنایی بکار رفته استدر قرآن در چهار حوزه« بیّنه»گیری: همانطور که دیده شد کلمه نتیجه

این کلمه در دو حالت مفرد . باشدولی آنچه واضح است عدم استعمال آن برای دو نفر شاهد می

 باشد:می قرآن بکار رفته است که بسامد استعمال آن به شکل ذیلو جمع در 

 

 در قرآن« بیّنه»های بررسی همنشین -5

، حضرت محمّد)ص(، قرآن»در قسمت قبل حاصل گردید که مفسران این کلمه را در معانی 

ا و هتوان با بررسی همنشیندر علم معناشناسی می. اندتفسیر کرده« علم و بصیرت الهی، معجزه

هایی وجود دارد معارف جدیدی را از آن بدست آورد زیرا در بیّنه مؤلّفه، های این کلمهجانشین
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بسامد معجزه قرآن علم الهی (ص)حضرت محمد

بسامد کاربرد بیّنه و بیّنات در قرآن

بیّنه بیّنات
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زیرا بیّنه زمانی مطرح ، توان بطور قطع در این مورد اظهارنظر کردها روشن نشوند نمیکه تا آن

اقع شده الف واند مورد اختشود که حقیقتی در بین دو گروه که در مقابل یکدیگر قرار گرفتهمی

گردد: این دو گروه چه کسانی هستند؟ آن حقیقت چیست؟ در اینجا چند سوال مطرح می. باشد

 چرا مورد اختالف واقع شده است؟

در . شوندهای همنشین بدست آورده میها در علم معناشناسی در قسمت نسبتتمامی این مؤلّفه

یرد تا گاند مورد بررسی قرار میشده« بیّنه»ی هایی که همنشین واژهاین قسمت بیشترین مؤلّفه

ته ها بکار رفدر آن« بیّنه/بیّنات»ی ی آیاتی از قرآن که واژهبا مطالعه. این حقایق آشکار گردند

ن لذا ای، «إختلفوا و تَفَرَّقَ، رُسُل»ها عبارتند از: شود که پربسامدترین مؤّلفهاست مشاهده می

 . کنندسواالت قبل را بیان میها هستند که جواب مؤلّفه

 «ُرسُل»با « بّینات»منشینی ه -5-1

ر که بجز د. همنشین شده است، «رُُسل»ی با کلمه« بیّنات»کلمه ، آیه از این مجموعه آیات 17در 

کلمه رسول ، در مابقی آیات، (86)آل عمران/ یک مورد که کلمه رسول بصورت مفرد آمده است

 83غافر/ – 50غافر/ – 6تغابن/»این آیات عبارتند از: . آمده است)رُسُل(  بصورت جمع مکسّر

 – 74یونس/ – 13یونس/ – 70توبه/ – 22غافر/ – 25فاطر/ – 47روم/ – 9روم/ – 25حدید/ –

در برخی دیگر از این . «253بقره/ – 32مائده/ – 184آل عمران/ – 183آل عمران/ – 101اعراف/

این پیامبران عبارتند از: حضرت . شده است« بیّنات»آیات نام بعضی از پیامبران همنشین 

و حضرت « 253بقره/»)ع( حضرت عیسی، «92بقره/»)ع( حضرت موسی، «6صف/» محمّد)ص(

 . «34غافر/»)ع( یوسف

، پیامبران و طرف دیگر، شود که یک طرف مخاصمهاز این همنشینی استفاده می گیری:نتیجه

 . های منکر هستندانسان

 «إختلفوا»با « بّینه»همنشینی  -5-2

 این آیات، همنشین شده است« إختلفوا»ی با کلمه« بیّنه»کلمه ، آیه از این مجموعه آیات 5در 

 عبارتند از:
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 بٌعَذَا مْلَهُ وَأُوْلَئِکَ الْبَيِّنَاتُ جَاءهُمُ مَا َبعْدِ مِن َواخْتَلَفُواْ تَفَرَّقُواْ کَالَّذِینَ تَكُونُواْ وَالَ: »105آل عمران/

های و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختالف کردند؛ )آن هم( پس از آنکه نشانه». «عَظِيمٌ

 «.روشن )پروردگار( به آنان رسید! و آنها عذاب عظیمی دارند

 حَِّّبِالْ الْكِتَابَ مَعَهُمُ وَأَنزَلَ وَمُنذِرِینَ مُبَشِّرِینَ النَّبِيِّينَ اللّهُ فَبَعَثَ وَاحِدَةً أُمَّةً النَّاسُ کَانَ: »213بقره/

 بَيْنَهُمْ بَغْيًا نَاتُالْبَيِّ  جَاءتْهُمُ مَا بَعْدِ مِن أُوتُوهُ الَّذِینَ إِالَّ فِيهِ اخْتَلَفَ وَمَا فِيهِ  اخْتَلَفُواْ فِيمَا النَّاسِ بَيْنَ لِيَحْكُمَ 

مردم ». «مُّسْتَقِيمٍ صَِراطٍ إِلَى یَشَاء مَن یَهْدِي وَاللّهُ بِإِذْنِهِ الْحَِّّ مِنَ فِيهِ اخْتَلَفُواْ  لِمَا آمَنُواْ الَّذِینَ اللّهُ فَهَدَى

)در آغاز( یک دسته بودند؛ )و تضادی در میان آنها وجود نداشت. بتدریج جوامع و طبقات پدید 

ند، پیامبران را برانگیخت؛ آمد و اختالفات و تضادهایی در میان آنها پیدا شد، در این حال( خداو

 کرد، با آنها نازل نمود؛تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی، که به سوی حق دعوت می

تا در میان مردم، در آنچه اختالف داشتند، داوری کند. )افراد باایمان، در آن اختالف نکردند؛( 

ود، های روشن به آنها رسیده بو نشانهتنها )گروهی از( کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند، 

به خاطر انحراف از حق و ستمگری، در آن اختالف کردند. خداوند، آنهایی را که ایمان آورده 

، ایمانبودند، به حقیقت آنچه مورد اختالف بود، به فرمان خودش، رهبری نمود. )اّما افراد بی

ر کس را بخواهد، به راه راست هدایت ( و خدا، ه.همچنان در گمراهی و اختالف، باقی ماندند

 «.کندمی

 عِيَسى نَاوَآتَيْ دَرَجَاتٍ بَْعضَهُمْ وَرَفَعَ اللّهُ  کَلَّمَ مَّن مِّنْهُم بَْعضٍ عَلَى َبْعضَهُمْ فَضَّلْنَا الرُّسُلُ تِْلکَ: »253بقره/

 الْبَيِّنَاتُ  مُجَاءتْهُ مَا بَعْدِ مِّن بَعْدِهِم مِن الَّذِینَ اقْتَتَلَ مَا اللّهُ شَاء وَلَوْ الْقُدُسِ بِرُوحِ وَأَیَّدْنَاهُ الْبَيِّنَاتِ مَرْیَمَ ابْنَ

بعضی ». «یُرِیدُ مَا یَفْعَلُ اللّهَ وَلَكِنَّ اقْتَتَلُواْ مَا اللّهُ شَاء وَلَوْ کَفَرَ مَّن وَمِنْهُم آمَنَ مَّنْ فَمِنْهُم اخْتَلَفُواْ وَلَكِنِ

ی گفت؛ و بعضاز آن رسوالن را بر بعضی دیگر برتری دادیم؛ برخی از آنها، خدا با او سخن می

أیید ت« روح القدس»های روشن دادیم؛ و او را با را درجاتی برتر داد؛ و به عیسی بن مریم، نشانه

سانی خواست، کنمودیم؛ )ولی فضیلت و مقام آن پیامبران، مانع اختالف امتها نشد.( و اگر خدا می

ند؛ کردهای روشن که برای آنها آمد، جنگ و ستیز نمیکه بعد از آنها بودند، پس از آن همه نشانه

)اما خدا مردم را مجبور نساخته؛ و آنها را در پیمودن راه سعادت، آزاد گذارده است؛( ولی این 

شدند؛ )و جنگ و امتها بودند که با هم اختالف کردند؛ بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر 
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کردند؛ ولی خداوند، آنچه را خواست، با هم پیکار نمیخونریزی بروز کرد. و باز( اگر خدا می

 «.کند(کس را به قبول چیزی مجبور نمیدهد )و هیچخواهد، )از روی حکمت( انجام میمی

 فِيهِ لِفُونَتَخْتَ الَّذِي بَعْضَ لَكُم وَلِْأُبَيِّنَ بِالْحِكْمَةِ جِئْتُكُم قَدْ  قَالَ بِالْبَيِّنَاتِ عِيسَى جَاء وَلَمَّا: »63زخرف/

ا من برای شم»و هنگامی که عیسی دالیل روشن )برای آنها( آورد گفت: ». «َوأَطِيعُونِ اللَّهَ فَاتَّقُوا

ام تا برخی از آنچه را که در آن اختالف دارید روشن کنم؛ پس تقوای ام، و آمدهحکمت آورده

 «پیشه کنید و از من اطاعت نمایید! الهی

 یَقِْضی رَبَّکَ إِنَّ بَيْنَهُمْ بَغْيًا الْعِلْمُ جَاءهُمْ مَا بَعْدِ مِن إِلَّا اخْتَلَفُوا فَمَا الْْأَمْرِ مِّنَ بَيِّنَاتٍ وَآتَيْنَاهُم: »17جاثیه/

دیم؛ در اختیارشان قرار دا دینو دالیل روشنی از امر ». «َیخْتَلِفُونَ فِيهِ کَانُوا فِيمَا الْقِيَامَةِ یَوْمَ بَيْنَهُمْ

ن جویی آناآنها اختالف نکردند مگر بعد از علم و آگاهی؛ و این اختالف بخاطر ستم و برتری

 «.کندبود؛ امّا پروردگارت روز قیامت در میان آنها در آنچه اختالف داشتند داوری می

امور اختالف داشتند و خداوند متعال نیز پیامبران توان نتیجه گرفت که مردم در برخی از لذا می

 . ها فرستاده استرا برای از بین بردن آن اختالف

 «تََفرَّقَ»با « بّینه»همنشینی  -5-3

، نداهای قبل نتیجه گرفتیم که پیامبران با برخی از مردم در یک امری اختالف داشتهدر قسمت

این  .مراد از این اختالف را بدست بیاوریم، از قرآنخواهیم با ترکیب چند آیه در این قسمت می

 آیات عبارتند از: 

 (4)البيّنه/ الْبَيِّنَةُ جَاءتْهُمُ مَا بَعْدِ مِن إِلَّا الْكِتَابَ ُأوُتوا الَّذِینَ تَفَرَّقَ وَمَا 

 (14)الشوري/ بَيْنَهُمْ بَغْيًا الْعِلْمُ جَاءهُمُ مَا بَعْدِ مِن إِلَّا تَفَرَّقُوا وَمَا 

 َّابَغْيً الْعِلْمُ جَاءهُمُ  مَا بَعْدِ مِن إِالَّ الْكِتَابَ أُوُْتواْ الَّذِینَ اخْتَلَفَ وَمَا اإلِسْالَمُ اللّهِ عِندَ الدِّینَ إِن 

 (19)آل عمران/ بَيْنَهُمْ
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 امر دین است و به، امری که مردم در آن اختالف داشتند، توان برداشت نموداز این آیات می

 إِلَّا ااخْتَلَفُو فَمَا الْْأَمْرِ مِّنَ بَيِّنَاتٍ وَآتَيْنَاهُم» ی:در آیه« األمر»توان گفت که مراد از همین ترتیب می

و دالیل » «ونَیَخْتَلِفُ فِيهِ کَانُوا فِيمَا الْقِيَامَةِ یَوْمَ بَيْنَهُمْ یَْقضِی رَبَّکَ إِنَّ بَيْنَهُمْ  بَغْيًا الْعِلْمُ جَاءهُمْ مَا بَعْدِ مِن

در اختیارشان قرار دادیم؛ آنها اختالف نکردند مگر بعد از علم و آگاهی؛ و  دینروشنی از امر 

جویی آنان بود؛ اّما پروردگارت روز قیامت در میان آنها در این اختالف بخاطر ستم و برتری

 . امر دین است، (17)جاثیه/ «.کندآنچه اختالف داشتند داوری می

 «بّینه»های بررسی جانشین -6

هایی کشف گردید که طرفین و موضع دعوا مؤلّفه« بیّنه»های با بررسی همنشین، در قسمت قبل

پیامبران را برای هدایت مردم ، به عبارت دیگر زمانی که خداوند متعال. نمودرا مشخص می

 .اندها مواجه شدهخی از آنبا مخالفت بر، ها را به دین الهی رهنمون سازندفرستاده است تا آن

رسی در بر. ی مّدعی است که بیّنه بیاورداین وظیفه، لذا همانند اثبات یک امر حقوقی یا مدنی

امّا اینکه مراد از بیّنه چیست؟ موضوعی ، شوندفقط این موضوعات مشخّص می، های بیّنههمنشین

 . یافتتوان به آن دست های بیّنه میاست که فقط با بررسی جانشین

جزه با مع»پربسامدترین معنای بیّنه در قرآن کریم  ،های گذشته بیان شدطور که در قسمتهمان

 %88که اگر قرآن کریم را نیز معجزه درنظر بگیریم ، است« بسامد 19قرآن کریم با »و « بسامد 43

 . گرددکاربرد بیّنه در قرآن کریم به معجزات الهی برمی

. قرار دارند« معجزه»ی معنایی در حوزه« برهان و سلطان مبین، بیّنه، یهآ»در قرآن کریم؛ کلمات 

به عبارت دیگر هر یک از این . نامنداین کلمات را کلمات جانشین می، در علم معناشناسی

جا در این. دنید و نقش همان کلمه را ایفا نمانی دیگر قرار بگیرکلمات باید بتوانند به جای کلمه

( 2/238: 1421، )سیوطی «العاده مقرون بالّتحدّی و سالم عن المعارضهامر خارق»منظور از معجزه 

ها باید مشخص شود ارتباط بیّنه با معجزه در کدام یک از است اما قبل از بررسی این جانشین

قرار « عموم و خصوص من وجه»و « عموم و خصوص مطلق»، «تساوی»، «تباین»های دسته

العاده هستند یا امورات دیگر را نیز بیّنات ازجمله امور محسوس خارق یعنی آیا تمام. گیردمی

 . شودشامل می
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اده العمعجزات خارق ،هیچ گزارش تاریخی و یا روایت قطعی وجود ندارد که بگوید همه مرسلین

 َعادٍ وَ ُنوحٍ  قَوْمِ قَبْلِكُمْ مِن الَّذِینَ نَبَْأُ یَْأْتِكُمْ أَلَمْ»ی: به عنوان نمونه خداوند متعال در آیه. اندداشته

فرماید که ( می9)ابراهیم/ «بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلُهُم جَاَءتْهُمْ اللّهُ إِالَّ َیعَْلمُهُمْ الَ َبعْدِهِمْ ِمن َوالَّذِینَ وَثَمُودَ

 ای بجز طوفان برای ایشانکه تاریخ هیچ معجزهاند در حالینیز بیّناتی داشته)ع( حضرت نوح

زیرا بیّنه برای ایمان آوردن در ابتدای امر ، بیّنات نیست، )البته طوفان نوح کرده استگزارش ن

 قَبْلُ  مِن یُوسُفُ جَاءکُمْ وَلَقَدْ» سوره غافر 34همچنین در آیه . آید نه در پایان و برای عذاب(می

ای عادهالامورات خارقولی . کندرا نیز با کلمه بیّنات همنشین می)ع( حضرت یوسف، «بِالْبَيِّنَاتِ

انجام داده کامالً )ع( با کارهایی که حضرت یوسف، شودها به معجزه تعبیر میکه امروزه از آن

نه نامیده ها را بیّاند که قرآن آنداشته... بصیرت و، علم نبّوت، ایشان تعبیر خواب. متفاوت است

 اعمّ از« بیّنات»توان نتیجه گرفت که لذا می. نامیمولی امروزه ما این امور را معجزه نمی. است

معنی واضح کردن یک امر مجهول هستند برای کسانی که فهم آن امر باشند و بهمی« معجزات»

...  العاده ومعجزات خارق، بصیرت، دانش، تواند از نوع علمبرایشان مبهم است لذا این بیّنه می

 . باشد

 «آیه» -6-1

همنشینی این کلمه با کلمات . کار رفته استار در قرآن کریم بهب 382، با مشتقاتش« آیه»ی کلمه

؛ «آیه»ی متنی منظور از در حوزه. ی متنی و فرامتنی قرار داده استآن را در دو حوزه، گوناگون

ر د. شودتمامی مخلوقات خداوند متعال را شامل می، ی فرامتنیباشد و در حوزهقرآن کریم می

در هر  .اندنامیده شده« آیه»باشند نیز که جزئی از مخلوقات خداوند می انبیاء« معجزات»این بین 

 هایی برایهمگی نشانه، صورت چه قرآن کریم و چه سایر معجزات انبیاء و چه تمامی مخلوقات

ین هیچ فرقی ب، ایمان آوردن به پروردگار متعال هستند و از نظر نوع خلقتشان توسط خداوند

هیچ فرقی بین خلقت انسان از خاک و خلق ناقه صالح از کوه برای  یعنی. ها وجود نداردآن

. ندسازتر انسان را به خالق هستی رهنمون میسریع ،«معجزات»، ولی برای آدمی. خداوند نیست

ها را به سوی خالق هستی رهنمون ای است که زودتر انسانبه عنوان معجزه؛ نشانه« آیه»درنتیجه 
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پس . تنیس« بیّنه»ای است ولی هر آیه« آیه»ای یعنی هر بیّنه. تر استعام« بیّنه»سازد و لذا از می

 . برقرار است« عموم و خصوص مطلق»ارتباط « بیّنه»و « آیه»توان گفت بین می

 «برهان» -6-2

در قرآن فقط سه معجزه . کار رفته استآیه از قرآن کریم به 8با مشتقاتش در « برهان»ی کلمه

یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءکُم بُرْهَانٌ »این معجزات عبارتند از: قرآن؛ . اندنامیده شده« نبرها»هستند که 

فَذَاِنکَ بُرْهَانَاِن ِمن »ی ید بیضاء و عصا؛ و معجزه (174)نساء/ «مِّن رَّبِّكُمْ وََأنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

 . (32)قصص/ «رَّبِّکَ إِلَى فِرَْعوْنَ وََملَئِهِ

باشند یعنی این سه معجزه که برهان نامیده می« معجزات»اعم از « بیّنات»طور که گفته شد همان

معرفی « بیّنه»آیه خود را  19درقسمت قبل گفته شد که قرآن کریم در . نیز هستند« بیّنه»، شوندمی

 : )ساحران به فرعون(الْبَيِّنَاتِ مِنَ جَاَءنَا مَا عَلَى نُّؤْثَِركَ لَن قَالُوا»سوره طه:  72ی در آیه. کندمی

ز و به عّلت اینکه منظور ا« تمقدّم نخواهیم داش، که برای ما آمده بیّناتیگفتند: هرگز تو را بر 

 توان نتیجه گرفت که در اینمی، است« ید بیضاء و عصا»ها آمده بود همان آن بیّنات که برای آن

رآن در ق« معجزه»ی معنایی یعنی در حوزه. هستند« بیّنه»نیز « اید بیضاء و عص»های معجزه، آیه

و « بیّنه»توان گفت بین پس می. نیست« برهان»ای است ولی هر بیّنه« بیّنه»کریم؛ هر برهانی 

 . برقرار است« عموم و خصوص من وجه»ارتباط « برهان»

 «سلطان» -6-3

قرآن کریم این معجزه را . کار رفته استهبار در قرآن کریم ب 37با مشتقات آن « سلطان»کلمه 

در « نسلطان مبی»و « آیه»شیخ طوسی در تفاوت بین . کندها معرفی میمتفاوت با سایر معجزه

 کاَُنواْ  وَ فَاسْتَكْبرَواْ مَلَایْهِ وَ فِرْعَوْنَ مُّبِينٍ إِلىَ سُلْطَانٍ وَ بِایَاتِنَا هَارُونَ أَخَاهُ وَ مُوسىَ أَرْسَلْنَا ثمَّ»ی آیه

 سلطان اما ؛هستند تمعنی حجّ گرچه هر دو لفظ بهنویسد: می (45-46)مومنون/ «عَالِينَ قَوْمًا

: 6ج، تابی، )طوسی است یکدیگر با واژه دواین  اختالف بخاطر این و شده آیات به عطف

 . «فرستادیم رش هارون را با معجزاتمان و معجزهما موسی و براد»توان گفت یعنی نمی. (58ص



 16 / با رویکرد معناشناسیِ مکتب بُن« بیّنه»ی های مختلف درمورد واژهبررسی تطبیقی دیدگاه

لفظ عامی نیست که تمامی مخلوقات خداوند را ، ی مؤمنونسوره 45ی در آیه« آیاتنا»منظور از 

 وَقَْومِهِ فِرْعَوْنَ إِلَى آیَاتٍ تِسْعِ فِی»ی نمل ای هستند که در سورهمعجزه 9شامل شود بلکه همان 

داد و ایشان را به سوی )ع( متعال به حضرت موسی( خداوند 12)النمل/ «فَاسِقِينَ قَوْمًا کَانُوا إِنَّهُمْ

کند عدد از این معجزات را معرفی می 7ی اعراف سوره 133و  130در آیات . فرعونیان فرستاد

 «یَذَّکَّرُون لَعَلَّهُمْ (هاکمی میوه) الثَّمَرَاتِ مِّنَ نَقْصٍ وَ (قحطی) بِالسِّنِينَ فِرْعَوْنَ ءَالَ أَخَذْنَا لَقَدْ وَ»

منظور شکافته ، سِیلی که زمین را در خود غرق کند) الطُّوفَانَ عَلَيْهمُ فَْأَرْسَلْنَا»و  (130)اعراف/

 الضَّفَاِدعَ وَ (های ریزمگس) الْقُمَّلَ وَ (ملخ) الجْرَادَ وَ (شدن دریا و غرق شدن فرعونیان نیست

 معجزه 2و  (133اعراف/) «مجُّرِمِينَ قَوْمًا کاَُنواْ وَ فَاسْتَكْبرَواْ مُّفَصَّلَاتٍ ( ءَایَاتٍخون) الدَّمَ ( وَقورباغه)

 . هستند« ید بیضاء»و « عصا»های دیگر نیز همان معجزه

 بُواْکَذَّ بِْأَنهُّمْ الْيَمِّ فىِ فَْأَغْرَقْنَاهُمْ  ِمنهْمْ فَانتَقَمْنَا»فرماید: همین سوره می 136بعد از این ماجرا در آیه 

 را ما آیات ازیر. کردیم غرقشان دریا در و گرفتیم انتقام ایشان از، : پسغَافِلِينَ عَنهْا کَاُنواْ  وَ  بِایَاتِنَا

گانه و هدایت یعنی بعد از این معجزات نُه. «ورزیدندمى غفلت هاآن از و انگاشتندمى دروغ

دریا جزء این نُه معجزه نیست و لذا شکافته شدن . کندمی نشدن فرعونیان آنها را در دریا غرق

 . شودنامیده می« سلطان مبین»ای جداگانه است که خود معجزه

ت که توان نتیجه گرفباشند پس میمی« آیاتنا»)یا همان ید بیضاء و عصا( جزء همین  لذا برهانان

کار بیاء بهکه از زبان منکران ان زمانی، اما منظور از آن. متفاوت است« سلطان مبین»با « برهان»

ای که مخاطبان را به اجبار وادار به ایمان آوردن به خداوند رود عبارت است از آوردن معجزهمی

 «بیّنات»ی ابراهیم آمده است که خداوند پیامبران را با سوره 11الی  9زیرا در آیات ، متعال کند

ها ایمان نیاوردند و گفتند که ( ولی آن9)ابراهیم/ «بِالْبَيِّنَتِ رُسُلُهُم جَاءَتْهُمْ »سوی قومشان فرستاد به

( تا ایمان بیاوریم ولی 10)ابراهیم/ «مُّبِينٍ بِسُْلطَنٍ فَْأُْتونَا»برای ما بیاورید « سلطان مبینی»مگر 

 يَكُمنَّْأْتِ أَن لَنَا کاَنَ مَا وَ» ارائه دهیم« سلطانی»توانیم بدون اذن خداوند گویند ما نمیپیامبران می

و  متفاوت است« بیّنه»با « سلطان مبین»فهمیم که نتیجه می در. (11)ابراهیم/ «اللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا سُلَْطنٍبِ

« متباین»توان گفت که این دو با هم به عبارت دیگر می. ی اشتراکی با هم ندارندگونه نقطههیچ

 . هستند
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 بندیجمع -6-4

« یهآ»نتیجه گرفت که تمامی مخلوقات خداوند متعال توان از تمامی مواردی که گفته شد می

ی توان با بررساما می. ی آن هستندنیز زیرمجموعه« سلطان مبین و برهان، بیّنه»هستند و لذا 

نوع معجزات خاصی را که در آیات مختلف بیان ، روابط همنشین و جانشین آن در آیات مختلف

رخ داده است که همان شکافته « سلطان مبین»ر بادر طول تاریخ فقط یک. اند بدست آوردشده

« رهانب»گونه اشتراکی با باشد و این سلطان مبین هیچمی)ع( شدن دریا در زمان حضرت موسی

. هستند نیز« بیّنه»، اندنامیده شده« برهان»که « عصا و ید بیضاء، قرآن»ی سه معجزه. ندارد« بیّنه»و 

معنایی  یبر این اساس حوزه. نیست« برهان»ای «بیّنه»ولی هر  است« برهان»تر از عام« بیّنه»یعنی 

 . توان بشکل زیر ترسیم نمودرا می« معجزه»

 

 گیرینتیجه -7

ع( )این کلمه در روایات معصومین. معنای دلیل واضح و روشن استدر لغت به« بیّنه»ی کلمه

ن در دستگاه معناشناسی قرآ. نمایدشامل هر دلیل معتبری است که بتواند ادّعای مّدعی را ثابت 

 «بیّنه»؛ «معجزات انبیاء»و « بصیرت الهی»، «حضرت محمد)ص(»، «قرآن کریم»کریم؛ کلمات 

 . اندنامیده شده

ن فهمیم که خداوند متعال برای تبلیغ دیدر قرآن کریم می« بیّنه/بیّنات»های با بررسی همنشنین

ر موجب این ام، اندها نپذیرفتهجایی که آناما از آن. است پیامبرانی را به سوی مردم فرستاده، خود

ه پیامبران متمسک به بیّن، لذا برای برطرف کردن این اختالفات. ها شده استاختالف بین آن

ند االعاده حسّی بودهاین بیّنات اعم از دالئل علمی و استدالالت منطقی و معجزات خارق. اندشده
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اند( از این بیّنات هایی که معجزه نداشتههایی که معجزه داشته و چه آن)چه آن و تمامی مرسلین

 . نمودندها استفاده میبرای هدایت انسان

رهان ب، آیه»ی معنایی معجزه در قرآن کریم که عبارتند از در حوزه« بیّنه»های با بررسی جانشین

« بیّنه»ین و همچنین ب« سلطان مبین برهان و، بیّنه»و « آیه»شویم که بین متوجه می« و سلطان مبین

بیّنه و »با  «سلطان مبین»برقرار است ولی نسبت بین « عموم و خصوص مطلق»نسبت « برهان»با 

 . است« تباین»؛ «برهان
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