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Abstract
Comparative studies have been considered in the present century, because in this type of studies, the advantages and disadvantages of theories are revealed. The present study, in order
to obtain the differences and commonalities of the three interpretations of Majma ‘al-Bayyan, Al-Mizan and Tasnim, verses
83-81 of Surah Al-Imran in a descriptive-analytical and comparative method from the point of view of three commentators,
namely Sheikh Tabarsi, Allameh Tabatabai and Ayatollah Javadi
Amoli examines. In this research, first Surah Al-Imran and the
mentioned interpretations are introduced and then the commentators’ opinions about verses 81-83 of Al-Imran are compared
with each other. The results of the article indicate that; While all
three commentators have tried to interpret the verses that are in
the same context, in one section and not separately, there is also
a parallel between the comments of the commentators. Also,
one of the best ways to deeply understand the verses of the Holy
Quran and the influence of the divine verses in the heart and
soul, is to use comparative interpretation.
Keywords: Surah Al-Imran, Al-Mizan, Tasnim, Majma ‘alBayyan, Comparative Studies.
سال پنجم
شمارة اول
9 :پیاپی
بهار و تابستان
1399

1. M.Sc., Majid Quranic Sciences, University of Holy Quran Sciences and Education, Tehran,
Iran. (Responsible author) le.khani.90@gmail.com
2. M.Sc., Majid Quranic Sciences, University of Holy Quran Sciences and Education, Malayer, Iran. zahra.sedighi1372@gmail.com

64

بررسی مقارنهای آیات  81-83سورۀ آلعمران،
میان تفاسیر مجمعالبیان ،المیزان و تسنیم
(تاریخ دریافت - 1400/02/07 :تاریخ پذیرش)1400/07/07 :

لیال خانی اوشانی

1

چکیده
پژوهش حاضر به منظور دســتیابی به موارد اختالف و اشــتراک سه تفسیر
مجمعالبیان ،المیزان و تســنیم ،آیات  81-83ســورهی آلعمران را به روش
توصیفی -تطبیقی از دیدگاه سه مفسّر یعنی شیخ طبرسی ،عالمه طباطبایی و
آیتاهلل جوادی آملی ،مورد بررسی قرار میدهد .مطالعات تطبیقی یا مقارنهای،
در قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته است ،زیرا در این نوع بررسیها ،محاسن
و معایب نظریهها آشکار میگردد .همچنین یکی از بهترین راهها ،جهت فهم
عمیق آیــات قرآنکریم و نفوذ مراد آیات الهــی در دل و جان ،بهرهبردن از
تفســیر تطبیقی اســت .بنابراین ضرورت چنین پژوهشهایی روشن است .در
این پژوهش ،ابتدا ســورهی آلعمران و تفاســیر مورد نظر معرّفی میشوند و
سپس آیات مربوطه از هر سه تفسیر مورد توجّه قرار گرفته و نظریات مفسّران
با یکدیگر مقایســه و تطبیق داده خواهند شد .نتایج مقاله حاکی از آن است؛
ضمن اینکه ،هر ســه مفسر سعی کردهاند آیاتی را که در یک سیاقاند ،در یک
بخش تفسیر کنند ،بین نظرات مفسرّان همسویی دیده میشود.
کلید واژهها :ســورهی آلعمران ،المیزان ،تســنیم ،مجمعالبیان ،مطالعات
تطبیقی.

 تایآ یاهنراقم یسرربرببربجم ریسافت نایم  ،نارمعلآ ۀروس  83-81تایآ یاهنراقم یسررب

زهرا صدیقی

2

سال پنجم
شمارة اول
پیاپی9 :
بهار و تابستان
1399

 .1داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان) ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﺴﺆول(.م le.khani.90@gmail.com
 .2داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﻣﻼﯾﺮ ،اﯾﺮان.م
zahra.sedighi1372@gmail.com

65

سال پنجم
شمارة اول
پیاپی9 :
بهار و تابستان
1399

66

مقدمه
قرآن کتابی اســت که ،بــرای زندگی و عمل آمده و بدین منظور ،باید فهمیده شــود.
مفسّران در فهم آیات آن تفاوتهایی دارند؛ امّا در برخی از آیات ،تفاوتها بسیار جدی
و ماهوی اســت .ازسویدیگر در مطالعات قرآني از شيوههاي متنوعي استفاده ميشود؛
بهويژه در يک قرن اخير شــيوههاي جديدي صورت گرفته اســت؛ بنابراین مطالعات
تطبیقی در عصر حاضر ،یک روش بســیار مهم در حوزۀ مطالعات دانشهاســت که در
موضوعات مختلف امکانپذیر اســت .این روش درواقع شــناخت موضوع یا مسألهای
در پرتو مقایسه اســت که ،با توصیف و تبیین نقاط اشتراک و اختالف انجام میپذیرد.
بههمینمنظور ،در مقالهی حاضر ،آیات  81-83سورۀ آلعمران مورد توجّه قرار گرفته
است و دیدگاه سه مفسّر ،یعنی شیخ طبرسی ،عالمه طباطبایی و آیت ا ...جوادی آملی،
محور بحث میباشد .تاکنون نگاشتهای با رویکرد مقاله حاضر ،تألیف نشده است.
ســورهی آلعمران در «مدينه» نازل شــده و داراى  200آيه است .به نظر مىرسد كه
اين ســوره در خالل ســالهاى جنگ بدر و جنگ احد (سالهاى دوم و سوم هجرت)
نازل شــده است و بخشى از طوفانىترين دورانهاى زندگى مسلمين را در صدر اسالم
منعكس مىكند .در آيهی  13اشارۀ كوتاهى به «جنگ بدر» شده و از آيۀ  121تا 128
اشارات بيشترى هم به غزوهی بدر و هم احد ،آمده است .مطالب اين سوره چنان به هم
مربوط و هماهنگ است كه ،گويى همهی آنها يكجا نازل شده است( .مکارمشیرازی
و همکاران408 /2 :1371 ،و)407
کتاب تفسیری «مجمعالبيان فى تفسير القرآن» که یکی از منابع مورد نظر جهت انجام
این پژوهش میباشد ،به زبان عربى و نوشتهی ابوعلى فضل بن حسن طبرسى از علماى
بزرگ شــيعه در قرن ششم هجرى اســت .وى با ذهن خالق خود ،در كيفيت نگارش
و تدوين مطالب «مجمعالبيان» ،از شــیوهی جديدى در عصر و زمان خودش استفاده
كرده اســت که ،باعث شده با نظم و ترتيبى خاص تدوين يابد( .ذهبی)99 /2 :1396 ،
مجمعالبیان شامل مباحثی چون :قرائت ،اعراب ،لغات ،بیان مشکالت ،ذکر موارد معانی
و بیان ،شــأن نزول آیات ،اخبار وارده در آیات و شرح و تبیین قصص و حکایات است.
مجمعالبیان به بحثهای موضوعی نمیپردازد و نظریات مفسران اهل سنت را نقل و
با روش عالمانه نقد میکند( .ایازی )240 :1378 ،شیخطبرسی متولد سال  468قمری
از عالمان بزرگی اســت که شــخصیت علمی و فکری وی در مشهد و سبزوار تکوین
یافت و در همانجا به تدریس و تعلیم و نشــر افکار پرداخت و درنهایت در سال 548
قمری دیده از جهان فروبست( .همان)239 :
از دیگــر منابع این جســتار ،کتاب «المیزان فی تفســیر القرآن» تألیف عالمه ســید
محمدحســین طباطبایی است .اصل این تفســیر ،به زبان عربی در بیست مجلد نوشته
شده و تألیف آن در رمضان 1392قمری به پایان رسیده است .ترجمهی فارسی این اثر،
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بالغ بر چهل جلد اســت که؛ بههمت جمعی از اساتید حوزهی علمیهی قم ،مجلّدات آن
به فارسی درآمده است( .خرّمشاهی)1 /7 :1360 ،
عالمه طباطبایی اســاس کار خود را بر قاعدهی «تفســیر قرآن به قرآن» قرار داده است.
همچنیــن در عین اینکه ،قرآن را از آغاز تا انجام تفســیر کرده ،موضوعات مشــابه را در
ســورههای مختلف ماهرانه در کنار یکدیگر آورده و تحت یک بحث جامع حالجی کرده
1321هجری قمری در تبریز دیده به جهان گشود .بیشتر افراد

است( .همان) وی در سال
خاندان او از بزرگان علم بودندّ .
علمه تحت روش علمی خاص و نظام تعلیماتی معیّنی بود
که ،به نظام حوزه معروف استّ .
علمه بین محیطهای علمی سهگانه (تبریز ،نجف و قم)
رفتوآمد داشت و وجود ،رشد و تداوم فعالیت علمی وی در سایهی این مراکز بود( .اوسی،
61 :1381و )57عالمه طباطبایی پس از  81ســال عمر و  18روز عمر با برکت و زندگی
پرتالش ،در سال 1360شمسی به دیار ملکوت رهسپار شد( .لقمانی111 :1380 ،و)110
تفسیر دیگری که در این پژوهش مدّنظر قرار گرفت ،تفسیر گرانسنگ تسنیم ،محصول
درس تفســیر ترتیبی قرآنکریم آیتاهلل جوادیآملی در حوزۀ علمیۀ قم است که ،یکی
از مهمترین تفاســیر عصر حاضر به شــمار میرود .تدریس تفسیر تسنیم از پاییز سال
1361شمسی آغاز شده است .انتشار تسنیم از سال  1375آغاز و تا کنون  56جلد از آن
چاپ شده است .مفسر تسنیم از سه روش تفسیر قرآن به قرآن ،قرآن به سنت و قرآن
به عقل اســتفاده کرده است ،پس روش تفسیر آن ،جامع میباشد .تفسیر قرآن به عقل
در تفســیر تسنیم با گرایشهای متفاوتی ،اعم از ادبی ،کالمی ،فقهی ،فلسفی ،عرفانی
و اجتماعی ســامان مییابد و گرایش غالب آن ،گرایش اجتماعی است( .ایمانیخوشخو
و تقدســی27 :1395 ،و )29آیتاهلل جوادیآملی در ســال 1312شمسی در آمل پا به
عرصه گیتی نهاد .ایشان از برجستهترین اساتید فلسفه و عرفان در عصر حاضر به شمار
میروند .نیز افزون بر دو رشتهی یاد شده ،در رشتههایی چون تفسیر ،فقه ،حدیث ،کالم
قدیم و جدید و  ...صاحب آثار گرانقدری هستند( .شایانفر)96 :1387 ،
 -1بررســی تطبیقی مجمعالبیان ،المیزان و تســنیم در آیات  82و 81
سورۀ آلعمران
پژوهش حاضر آیات  83و  81, 82از ســورهی آلعمران را که ،در راســتای یکدیگر،
مفهومی واحد به مخاطب ارائه میدهند ،مورد بررســی قرار داده است .ازآنجاییکه ،دو
آیــهی  81و  82آل عمران ،در تکمیل معنــای یکدیگرند؛ بنابراین همراه با هم ،مورد
بررسی تطبیقی قرار میگیرند .قرآنکریم میفرماید:
َــذ َّ
«وَ ِإ ْذ َأخ َ
اللُ مِيثاقَ النَّ ِبيِّنيَ لَما آتَيْت ُُكمْ مِنْ ك ٍ
جاء ُكمْ رَس ٌ
ُــول
ِتاب وَ ح ِْكمَةٍ ُثمَّ َ
مُصَــدِّقٌ لِما مَع َُكمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ َ
قال َأ َأ ْقرَرْتُمْ وَ َأخ َْذتُمْ عَلى ذل ُِكمْ ِإص ِْري
قالُوا َأ ْقرَرْنا َ
قال فَاشْهَدُوا وَ َأنَا مَع َُكمْ مِنَ الشَّاهِدِين* َفمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ ف َُأولئِكَ
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هُمُ الْفاسِــقُون» (آل عمران 81 /و )82؛ و (به ياد آريد) هنگامىكه خداوند از (يكايك)
پيامبران (و امتهاى آنها) پيمان گرفت كه البته هرگاه به شــما كتاب و حكمت دادم
ســپس (در آيندهی تاريختان) فرستادهاى براى شــما آمد كه آنچه را در نزد شماست
تصديــق نمود ،حتمًا بايد به او ايمان آوريــد و او را يارى دهيد( .آنگاه خدا) فرمود :آيا
اقرار كرديد و بر اين (امر) پيمان مؤ ّكد مرا دريافتيد؟ گفتند :اقرار كرديم ،فرمود :پس (به
همين مبادله پيمان) گواه باشــيد و من هم با شما از گواهانم .پس كسانىكه بعد از اين
(پيمان) روى گردانند آنانند كه نافرمانند( .مشکینیاردبیلی)60 :1381 ،
 -1-1تفسير مجمعالبيان ذیل آیات  81و  82آل عمران

سال پنجم
شمارة اول
پیاپی9 :
بهار و تابستان
1399

68

«وَ ِإ ْذ َأخ ََذ َّ
اللُ مِيثاقَ النَّ ِبيِّنيَ» :در تفســیر مجمعالبیان در باب این قســمت روایاتی
تفســیری ذکر شــده که ،همگی شبیه به هم هســتند .از باب نمونه تنها به روایتی از
امیرالمؤمنین علی (ع) اشــاره میگردد .ایشــان میفرمایند :خداوند ميثاق و پيمانى از
انبياء ،قبل از پيغمبر ما گرفت كه ،به امت خود از بعثت و صفات و خصوصيات وى خبر
و بشارت دهند و آنها را به تصديق پيغمبرى وى امر نمايند( .طبرسی)784 /2 :1372 ،
«لَما آتَيْت ُُكمْ مِنْ ك ٍ
جاء ُكمْ رَس ٌ
ُــول مُصَدِّقٌ لِما مَع َُكمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ
ِتاب وَ ح ِْكمَةٍ ُثمَّ َ
لَتَنْصُرُنَّهُ» :هرگاه کتاب آسمانی و حکمت و دانشی برای شما آمد و بعد از آن پیامبری
آمد که ،آن کتاب و حکمتی را که نزد شماست ،تصدیق کرد ،بیدرنگ به او ایمان آورید
و یاریاش نمایید و آنان به این حقیقت اقرار کردند و پیامبرشــان این پیمان را از آنان
گرفت( .همان 784 /2 :و)785
َ
َ
«قال َأ َأ ْقرَرْتُمْ وَ َأخ َْذتُمْ عَلى ذل ُِكمْ ِإص ِْري قالُوا أ ْقرَرْنا َ
َ
قال فَاشْــهَدُوا وَ أنَا مَع َُكمْ
مِنَ الشَّاهِدِين» :خداوند به انبياء فرمود :آيا اقرار و تصديق به آن كرديد؟ و عهد مرا بر
اين امر پذيرفتيد؟ انبياء و امم انبياء گفتند :به آنچه امر كردى كه اقرار كنيم اقرار كرديم.
خداوند فرمود :بر امت خود بر اين امر شاهد باشيد( .همان)785 /2 :
«وَ َأنَا مَع َُكمْ مِنَ الشَّاهِدِين» :در اينجا چند تفسير آمده -1 :از حضرت علی (ع) روایت
اســت که ،فرمودند« :شاهدم بر شما و بر امم شما»  -2از ابن عباس روایت است که؛
«بدانید که من به نیت و عملکرد شما داناترم» (همان)785 /2 :
« َفمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ ف َُأولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون» :در این آیهی شریفه ،در مورد کسانیکه
روی برتابند ،از واژهی «فاسق» استفاده شده است و نه کافر و مشرک .چراکه؛ مقصود
این اســت که ،هرکس بر این واقعیت پشــت کند و روی برگرداند ،در بدترین شرایط
کفر به خدا و عصیان از پیامبر (ص) و پایمال ســاختن پیمان خود با خدا ،از دین بیرون
رفته است و این زشتترین چهرهی کفر و حقستیزی است( .همان 785 /2 :و)786
 -2-1تفسيرالميزان ذیل آیات  81و  82آل عمران

«وَ ِإ ْذ َأخ ََذ َّ
اللُ مِيثاقَ النَّ ِبيِّنيَ» :اين آيه از ميثاقى كه گرفته شــده اســت ،خبر مىدهد.
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حال بايد ديد ،آيا منظور ميثاقى اســت كه از ديگران براى انبياء گرفته شــده و يا منظور
ميثاقى اســت كه از خود انبيا گرفته شــده؟ از اينكه در ادامهی عبارت ،خطاب به مردم
جاء ُكمْ رَس ٌ
ُول» ،پس مىتواند منظور از عبارت«مِيثاقَ النَّ ِبيِّنيَ»
نموده و میفرمایدُ « :ثمَّ َ
ميثاقى باشد كه از مردم براى انبياء گرفته شده است .نیز از اينكه خطاب به انبياء فرموده:
َ
ى ذل ُِكمْ ِإص ِْري  »...و همچنين فرموده« :ق ُْل آمَنَّا بِ َّ ِ
الل ،»...
«أ َأ ْقرَرْتُمْ وَ َأخ َْذتُــمْ عَل 
مىتوان دریافت که ،منظور از عبارت«مِيثاقَ النَّ ِبيِّنيَ» ميثاقى باشد كه ،از خود نیز انبياء
گرفته شده است .پس در حقيقت ميثاقى كه گرفته شده ،هم از خود انبياء و هم از مردم
به وسيلۀ انبياء گرفته شده است .عبارت با هر دو مورد سازگاری دارد.
َــر َأ ْن يُؤْتِيَهُ َّ
كان لِبَش ٍ
اللُ »...تا آخر دو آيه و اتصالش به آيۀ مورد
ســياق آيهی «ما َ
بحث تاييد مىكند كه مراد ،ميثاقى اســت كه ،از خود انبياء گرفته شــده ،چون وحدت
ســياق این مطلب را مىرساند كه ،انبياء بعد از آنكه خدا ،كتاب و حكم و نبوتشان داده،
ممكن نيســت مردم را به سوى شرك و شــريك بخوانند و چطور چنين چيزى ممكن
اســت ،با اينكه از آنان ميثاق گرفته شــده به ايمان و به اينكه ساير پيغمبران را كه به
ســوى توحيد خداى سبحان دعوت مىكردهاند يارى كنند؟ بنابراين مناسب همين بود
كه ،ســخن از ميثاق بياورد ،ازاينجهت كه از خود انبياء گرفت ه شده است( .طباطبایی،
333 /3 :1374و)332
«لَما آتَيْت ُُكمْ مِنْ ك ٍ
ِتاب وَ ح ِْكمَةٍ» :بيان ميثاقى اســت كه گرفته شــده و معناى آيه
اين اســت «به ياد آور زمانى را كه خداوند از پيامبران پيمانى گرفت و آن اين بود :هر
آينه آنچه من از كتاب و حكمت به شما دادم و در آن كتاب ،خبر از پيغمبر بعدى دادم.
(همان)333 /3 :
جاء ُكمْ رَس ٌ
ُول مُصَدِّقٌ لِما مَع َُكمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ» :پیغمبر پیشین ،باید به
« ُثمَّ َ
پیغمبر بعد از خود ایمان آورده و او را یاری کند .همچنین از ظاهر آیهی «قل آمنّاباهلل
و ما أنزل علينا و و ما أنزل علي إبراهيم » ...بهدست میآید که ،هریک از پیغمبران
الحق و سابق به دیگری ،وظیفه یاریکردن را دارند( .همان)334 /3 :
« َ
ى ذل ُِكمْ ِإص ِْري قالُــوا َأ ْقرَرْنا» :گرفتن پیمان غیراز
قــال َأ َأ ْقرَرْتُــمْ وَ َأخ َْذتُمْ عَل 
شــخص گیرنده ،طرف دیگری الزم دارد که از او عهد و پیمان گرفته شــود .در اینجا
طرف دیگری ،غیر از امتهای پیغمبــران کس دیگری نخواهد بود .پس معنی چنین
میشــود :آیا به میثــاق و عهد اقرار کردید و بر طبــق آن از امتهای خود برایم عهد
گرفتهاید؟ گفتند :اقرار داریم( .همان)
َ
«قال فَاشْــهَدُوا وَ َأنَا مَع َُكمْ مِنَ الشَّــاهِدِين» :ظاهر شهادت اين است كه عليه غير
باشد ،پس اين شهادت هم ،شهادتى است از انبياء و هم شهادتى است از امتها و شاهد
آن همانطور كه در قبل گفته شد ،عبارت« :ق ُْل آمَنَّا بِ َّ ِ
الل  »...است .عالوهبراين ،سياق
نيز بر اين معنا شــهادت مىدهد؛ براى اينكــه مىدانيم آيات مورد بحث در اين زمينه
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اســت كه عليه اهل كتاب احتجاج كند كه دعــوت پیامبراکرم (ص) را اجابت نكردند.
همچنانكه عليه ايشــان احتجاج كرده كه چرا نسبتهاى ناروا به عيسى و موسى(ع) و
غيــر آنها دادند ،و آيهی بعد هم كــه مىفرمايدَ :
ِين َّ ِ
«أ َفغَيْرَ د ِ
ُون  »...و آياتى
الل يَبْغ َ
ديگر بر اين معنا داللت دارند( .همان)
يكى از لطايفى كه در اين آيه بهكار رفته ،اين است كه ،با در نظر گرفتن عبارت «وَ ِإ ْذ
َ
جاء ُكمْ رَس ٌ
ُول» این سؤال مطرح میشود که ،فرق
أخ َْذنا مِنَ النَّ ِبيِّنيَ» تا عبارت« ُثمَّ َ
بين نبوت و رســالت چيست و آیا مصداق رسول ،اخص از مصداق نبى است؟ همچنين
اســتفاده مىشود كه ،ميثاقى كه گرفته شده از شخص معينى نبوده ،بلكه از مقام نبوت
براى مقام رســالت بوده است .پس مقام نبوت تعهدى نسبت به مقام رسالت دارد ،ولى
مقام رسالت چنان تعهدى نســبت به مقام نبوت ندارد .چون آيه داللتى بر عكس اين
قضيه ندارد .همچنین با اســتفاده از اين لطيفه در آيهی شــريفه ،مىتوان به سخنانى
كه بعضى از مفســرين در معناى آيهی مورد بحث گفتهاند ،مناقشه نمود .آنان گفتهاند
كه :ميثاق گرفته شــده از همهی انبيا ،براى همهی انبيا است و معنايش اين است كه،
همــهی آنان يكديگر را تصديق كننــد و هر يك مردم را امر كنند به اينكه به ديگران
نيز ايمان بياورند .خالصه ،آيهی شريفه مىخواهد بفهماند؛ دين خدا يكى است و تمام
انبياء مردم را به سوى آن دين فرا مىخوانند( .همان )335 /3 :عبارتَ « :فمَن َتوَلّي بَعدَ
ذلِكَ َف ُاولئِكَ هُمُ الفاسِقون» برای تأکید میثاق مذکور است( .همان)
 -3-1تفسیر تسنیم ذیل آیات  81و  82آل عمران

تفسیر تسنیم از دو تفسیر دیگر ،توضیحات تفسیری را وسیعتر میکند .بنابراین در این
بخش ،مفاهیم دریافتی از تفسیر تسنیم ،به چند بخش تقسیم میشود.
 -1-3-1ميثاقگرفتن ازانبياء(عليهمالسالم)
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برخي موضوع آيهی مــورد بحث را گرفتن ميثاق از مردم براي انبيا (عليهمالســام)
دانســتهاند؛ به گواهي آيهی بعدي که میفرمایدَ « :فمَن تَوَلّي بَعــدَ ذلِكَ َف ُاولئِكَ هُمُ
الفاسِقون» ،زيرا انبياء(عليهمالســام) معصوم و از نقض عهد من ّزهاند و چنين تعبيري
دربارهی آنان روا نيست .همچنین بايد گفت عبارت « َفمَن تَوَلّي» جملهی شرطي است
نه تنجيزي ،تا اِخبار از كار انبيا(عليهمالسالم) باشد( .جوادی آملی)652 /14 :1378 ،
انبياء(عليهمالسالم) هم شاهد امّتهاي خويشاند ،هم گواه يكديگر و خداوند نيز بر همه
شاهد است؛ ازاينرو هيچ راهي براي انكار اين تعهد نيست .خداوند با تنزل در مقام فعل
میفرماید :من با شما و از شاهدانم و در همهی مراحل حضور دارم( .همان)646 /14 :
 -2-3-1نقد سخن استاد ع ّ
المه طباطبايي از سوی عالمه جوادی آملی

عالمه طباطبایی بر این باور است؛ اينكه قرآنكريم فرموده :خداوند از انبياء براي رسول
پيمان گرفت ،از لطايف اين آيه اســت و نشان ميدهد كه رسالت ،پس از نبوّت است.

از نبي پيمان ميگيرند كه مَقدم رســول را گرامي بدارد .اين معنا تا حدّي لطيف است؛
امّا چون لفظ «رســول» مفرد است نه جمع ،نميتوان گفت پيمان گرفتن از مقام نبوّت
براي مقام رســالت مراد است .اگر به جاي «رسول» ،كلمه «رسل» آمده بود ،برداشت
استاد عالمه تام بود (همان)651 /14 :
بر پايهی عبارت « َفاشــهَدوا وأنَا مَع َُكم مِنَ الشّ اهِدين»؛ انبياء(عليهمالسالم) هم شاهد
امّتهاي خويشاند و هم ،گواه يكديگر و خداوند نيز بر همه شاهد است؛ پس هر امّتي
شهيد و شاهدي دارد كه پيامبر آن امّت استَ « :ف َكيفَ إذا ِجئنا مِن ُك ِّل اُمَّةٍ ب ِشَ هيدٍ و ِجئنا
بِكَ عَلي هؤُال ِء شَ هيدا» (نســاء )41/و پيامبر اسالم(ص) شهيد شُ هَداست ،زيرا هم بر
انبياء شاهد است و هم برامّتها .خدا نيز شاهد مطلق بر شاهد و مشهود است؛ ازاينرو
هيچ راهي براي انكار اين تعهّد و پيمان نيســت .گفتني است؛ عبارت «وأنَا مَع َُكم مِنَ
الشّ ــاهِدين» ،تن ّزلي اســت از ذات اقدس خداوندي در مقام فعل ،يعني من با شما و از
شــاهدانم و در همهی مراحل حضور دارم و هرگاه كمك بخواهيد به ياري شما خواهم
آمد( .همان)654 /14 :
 -4-3-1رويگرداندن بعد از اتمام حجّت

تعبير « َفمَن تَوَلّي» بيان اثر ناميمون كســاني اســت كه پس از حضور در صحنه ميثاق،
اعتراف و اقرار ،مشــاهدهی استشهاد و شهادت شاهدان و اتمام حجّت ،سرانجام اِعراض
ميكنند .از ديدگاه قرآنكريم اينان فاســقاندَ « :ف ُاولئِكَ هُمُ الفاسِــقون» همانگونه كه
انسان در كمال به جايي ميرسد كه دربارهاش گفته ميشود« :اُولئِكَ هُمُ المُؤمِنونَ حَقًّا
لَهُم دَرَجات عِندَ رَبِّ ِهم ومَغفِرَ ٌة و ِرزقٌ َكريم» (اعراف )172/اگر پس از ميثاق اِعراض كند،
در نهايت شدّت فسق و درخور تعبير « َف ُاولئِكَ هُمُ الفاسِقون» است( .همان)655 /14 :
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 -3-3-1شهادت خداوند و پيامبران

 -4-1نکات تطبیقی سه تفسیر ذیل آیات  81و  82آل عمران

نکات بهدست آمده از مطالعۀ تطبیقی آیات  82و 81به شرح زیر است:
الف) در عبارت «وَ إِ ْذ أَخَ َذ َّ ُ
الل مِيثاقَ ال َّنبِيِّينَ» یک سؤال مطرح است و اینکه ،آیا منظور
میثاقی اســت که از دیگران برای انبیاء گرفته شده و یا منظور میثاقی است که از خود
انبیاء گرفته شــده است؟ با بررسی تطبیقی بین این سه تفسیر معلوم شد؛ هرسه تفسیر
با نظری واحد ،آن را میثاقی بیان کردهاند که ،از خود انبیاء گرفته شده است.
ِتاب وَ ح ِْكمَةٍ ُثمَّ جا َء ُكمْ
در این قســمت از آیه شریفه که میفرماید« :لَما آتَيْ ُت ُكمْ مِنْ ك ٍ
رَس ٌ
ُــول م َُصدِّقٌ لِما مَع َُكمْ لَ ُتؤْمِ ُننَّ بِهِ وَ لَ َت ْن ُصرُنَّهُ»؛ هر ســه تفسیر بیانگر یک مفهوماند.
هرگاه کتاب آســمانی و حکمت و دانشی برای شــما آمد و بعد از آن پیامبری آمد که،
آن کتاب و حکمتی را که نزد شماســت ،تصدیق کرد ،بیدرنــگ به او ایمان آورید و
یاریاش نمایید.
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نظر ســه مفسر دربارهی عبارتَ :
«قال أَ أَ ْقرَرْ ُتمْ وَ أَخَ ْذ ُتمْ عَلى ذل ُِكمْ إِ ْص ِري قالُوا أَ ْقرَرْنا»
به یک مفهوم کلی اشــاره دارند ،ولی تفسیر المیزان بیانگر نکتهای است که میگوید:
گرفتن پیمان غیراز شــخص گیرنده ،طرف دیگــری الزم دارد که از او عهد و پیمان
گرفته شود .در اینجا طرف دیگر میثاق ،امّتهای پیغمبران خواهد بود .پس معنی چنین
میشــود :آیا به میثــاق و عهد اقرار کردید و بر طبــق آن از امّتهای خود برایم عهد
گرفتهاید؟ گفتند :اقرار داریم.
َ
در عبارت َ
«قال َف ْ
اشــهَدُوا وَ أنَا مَع َُكمْ مِنَ الشَّ ــاهِدِين» :در بین این سه تفسیر ،تفسیر
تسنیم نســبت به المیزان و المیزان نسبت به مجمعالبیان مفهوم وسیعتری از شهادت
را ارائه نمودهاند.
ُ
در عبارت « َفمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ َفأولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون» :جهت واکاوی تطبیقی در این
عبارت میتوان به موارد فوق اشاره داشت ،زیرا هر دو آیه در یک سیاقاند.
 -2بررسی تطبیقی مجمعالبیان ،المیزان و تسنیم در آیۀ  83سورۀ آلعمران
پس از بررســی آیات  81و  82آل عمران در سه تفسیر یاد شده ،در این بخش ،نکات
تفســیری آیه  83از این سوره ،از منظر تفاسیر مورد نظر ،بررسی خواهد شد .قرآنکریم
در آیۀ  83سورۀ آلعمران میفرماید:
ْ
فى السَّــمَاوَاتِ وَ َ
ِين َّ
اللِ َيبْغُونَ وَ لَهُ أَس َ
ْض َطوْعًــا وَ َكرْهًا وَ إِلَيْهِ
الر ِ
«أَ َفغَيرَد ِ
ْــلمَ مَن ِ
ُيرْجَعُــونَ» یعنی :پس آيا جز دين خدا را مىطلبند؟ درحالىكه هركس در آســمانها
و زميــن اســت خواه و ناخواه (تكوينًا) در برابر او تســليم اســت (پــس دين نيز كه
تسليمشدن تشريعى اســت بايد از آن او باشد) و همه به سوى او بازگردانده مىشوند.
(مشکینیاردبیلی)60 :1381 ،
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چــون خداوند بطــان يهود و ديگر ملتهاى غير از اســام را بيان فرمود ،در پى آن
ميفرمايد :هركس جز اســام را بپذيرد ،گمراه است( .طبرسی )787 /2 :1372 ،و در
ِين َّ
اللِ َيبْغُونَ» :يعنى پس از اينهمه آيات و حجج دينى،
ادامه فرموده است« :أَ َفغَيرَد ِ
به جز اسالم را طلب ميكنند؟ (همان)
«وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ ْ َ
ْض َطوْعًا وَ َكرْهًا» :اينجا در طوعًا و كرهًا تنها به
الر ِ
ذکر نقل قول پرداخته شــده است( .همان) «وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» :يعنى به سوى پاداش او
برميگردند .پس به دين او چنگ زنید و با اسالم مخالفت نكنيد( .همان)
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ِين َّ
اللِ يَبْغُونَ» :اين عبارت به خاطر اينكه حرف «فاء» بر سر آن آمده ،تفريع
«أَ َفغَيرَ د ِ
و نتيجهگيرى از آيهی قبل اســت كه ،دربارهی پیمانگرفتن از انبیاء بود .معنايش اين
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اســت :حال كه معلوم شد دين خدا واحد است و آن همان است كه ،از همهی انبياء و
امتهاى آنان بر آن ،پيمان گرفته شد كه ،هر پيغمبر متقدم ،به آمدن پيغمبر بعد از خود
بشــارت دهد و به آنچه او مىآورد ايمــان آورده ،تصديقش كنند .ديگر اين اهل كتاب
را چه مىشــود كه به تو اى رســول اســام ايمان نمىآورند و از كفر به تو چه چيزى
مىخواهند؟ از ظاهر حالشان برمىآيد كه در جستجوى ديناند ،آيا در جستجوى دينى
غير از اســاماند؟ با اينكه از قرنها پيش بر آنان واجب شده بود كه به اسالم تمسك
جويند .چون اسالم اســت آن دينى كه ،پايه و اساسش فطرت است .همچنین بر آنان
واجب بود ،دينى را بپذيرند كه دليل بر حقانيت آن همان دليلى باشد كه خداوند ،تمامى
ذوىالعقول موجود در آســمانها و زمين و همۀ صاحبان شعور را محكوم به قبول آن
كرده و آن اين است كه ،همانطور كه در مقام تكوين تسليم اويند ،در مقام تشريع هم
تسليم او باشند و جز قانون او را نپذيرند «تسليم تكوينى تمامى اهل آسمانها و زمين
در برابر خداوند» (طباطبایی336 /3 :1390 ،و)335
«وَ لَهُ أَسْــلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ ْ َ
ْض َطوْعًا وَ َكرْهًا» :اين همان اسالمى است كه،
الر ِ
تمامى ساكنان زمين و آسمانها را كه اهل كتاب هم طايفهاى از ايشاناند (اهل كتابى
كه مىگويند ما تسليم خدا نمىشويم) شامل مىشود .لفظ «أسلم» صيغۀ ماضى است
و ظهور دارد بر اينكه ســاكنان زمين و آسمان در گذشته تسليم خداوند بودهاند .نیز اين
تســليمى كه در سابق محقق شده ،تسليمى است تكوينى در برابر امر خدا ،نه اسالم به
معناى خضوع بندگى .مؤيّد اين معنا ،عبارت َ
«طوْعًا وَ َكرْهًا» در آخر آيه است .بنابراين
جملۀ «وَ لَهُ أَسْلَمَ» از قبيل مواردى است كه گوينده به ذكر دليل و سبب اكتفاء نموده
و نامى از مدلول و مسبب نمىبرد .نیز تقدير كالم چنين است« :أَ َف َغ ْيرَ اَالِسْ َ
ال ِم يَبْغُونَ
ْض مُسَلِمُونَ لَهُ مُ ْنقادُونَ َالمْ ِرهِ َفانٍ رَضُ وا
وَ هُوَ دِينُ اَ َّللِ الن مَنْ فِى اَلسَّــمَاوَاتِ وَ ا َالر ُ
بِهِ كانَ اِنْقِيادُهُمْ َطوْعًا مِنْ انْ ُفسِــ ِهمْ وَ اِنْ َك ِرهُوا مَا شــا َءهُ وَ اِرادُوا َغيْرَهُ كانَ ا َ َالمْرُ اَمْرَهُ
وَ جَرَى عَلَيْ ِهمْ َكرْهًا مِنْ َغيْ ِر َطوْ ٍع» ،يعنى :آيا غير اســام را مىجويند؟ با اينكه اسالم
دين خدا است ،چون هركس كه در آسمانها و زمين است ،تسليم او و منقاد امر اوست.
پس اگر به امر او رضايت دهند ،انقيادشــان طوعى است از ناحيۀ خود آنان .و اگر آنچه
را خدا مىخواهد كراهت داشته و غير آن را بخواهند امر ،امر اوست و امر خود را به كره
جارى مىفرمايد( .همان)336 /3 :
از مطلب فوق روشن مىشود كه( ،واو) در عبارت َ
«طوْعًا وَ َكرْهًا» (واو) تقسيم است و
مراد از طوع رضايت ايشــان به خواسته خدا در مورد خويش است .درصورتىكه خداوند
چيزى دربارهی آنان خواســته باشد كه دوستش بدارند .نیز مراد از «كره» اين است كه
آنچه خدا در مورد ايشان خواسته ،نخواهند و از آنان كراهت داشته باشند؛ نظير مرگ و
مير ،فقر و بيمارى و امثال آن( .همان)
«وَ إِلَيْهِ ُيرْجَعُونَ» :اين عبارت ،ســبب ديگرى است براى اينكه اسالم را به عنوان دين
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طلب کنند ،زیرا بازگشتشــان به َّ
الل «موالى حقيقیشــان» است ،نه به آن چيزى كه
كفرشان و شركشان آنان را به سویش هدايت مىكند( .همان)
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تقبيــح و توبيخ اعراض از دين خدا :مفاد آيــهی پيش ،همگان ،اعم از انبيا و امّتهاي
گذشته و حال را شامل ميشد .انبياء و مؤمنان از امّتها ،ميثاق را عم ً
ال قبول کردند؛ ولي
ِين َّ
اللِ يَبْغُونَ» (جوادیآملی،
گروهي روی برگرداندد كه ،مشمول صدر آيهاند« :أَ َفغَيرَد ِ
)700 /14 :1378
اللِ يَبْغُونَ» نشانهی تقبيح و توبيخ اعراض است و فاء تفريع در «أَ
ِين َّ
همزه در «أَ َفغَيرَد ِ
َفغَيرَ» تفريع بر مطلبي است كه ،در آيهی پيشين آمده است؛ يعني آنان پس از سپردن
ميثاق بايد تســليم حق ميشــدند و به ايمان اقرار ميكردند ،امّا كفر را بر ميثاق الهي
متفرّع كردند( .همان701 /14 :و)700
مفعول در اصل بايد متأخر از فعل باشد؛ ليكن گاهي براي مهم جلوه دادن كمال و مهم
جلوه دادن نقص ،از فعل خود پيشــي ميگيــرد .تقديم مفعول بر فعل در اين آيه براي
گوشزد كردن اهميّت خطر پيروي از دين غير خداست (همان)701 /14 :
اثبات و نفي در آيه :بر اســاس قضيه سالبه كلي؛ آیه میگوید« :هيچ موجود آسماني و
زميني در برابر غير خــدا خضوع و انقياد ندارد» .اين مطلب را از تقديم كلمه «لَه» كه
مفيد حصر اســت ،ميتوان برداشت كرد .برايناساس« ،وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ
َْ
ْض َطوْعــً وَ َكرْهًا» بيان ديگري از جملۀ نوراني «ال إلهَ إال اهلل» اســت كه ،مفيد
الر ِ
حصر است( .همان 701 /14 :و)702
كره و طوع :نميتوان آيه را بر طوع و كره تشــريعي حمــل كرد ،زيرا عدّهاي ،ح ّتي
ِين َّ
اللِ يَبْغُونَ» ايمان تشــريعي و مراد
كرهًا ايمان نياوردهاند ،بنابراين مراد از «أَ َفغَيرَد ِ
از «وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ ْ َ
ْض َطوْعًا وَ َكرْهًا» اسالم تكويني است .عبارت
الر ِ
«وَ إِلَيْهِ ُيرْجَعُونَ» نيز ناظر به ايمان تكويني اســت؛ با اين تفاوت كه «وَ لَهُ أَسْــلَمَ »...
مبــدأ و اول بودن ذات اقدس حق تعالی را بيان ميكنــد و جملهی «وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ»
معاد و آخر بودن او را بیان کرده اســت .چنان كه بفرمايد آيا غير دين خدا را ميجويند:
ِين َّ
اللِ يَبْغُونَ» ،درحاليكه او اوّل اســت و همه تسليم اويند« :وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ
«أَ َفغَيرَد ِ
فِي السَّــماواتِ وَ ْ َ
الرْض» و او آخر اســت و «وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» و به سوی او همه امور
برمیگردد( .همان)708 /14 :
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ِين َّ
اللِ يَبْغُونَ» :براي اين عبارت از آيه در هر سه تفسير يك مفهوم كلي
الف) «أَ َفغَيرَد ِ
به چشم ميخورد ،امّا تفاسير الميزان و تسنيم به توضيحات اندك اكتفا نكرده و نكاتي
را ذيل اين قســمت بيان كردهاند .به عنوان نمونه :تفســير الميزان براي اين عبارت و

نتیجهگیری
 .1یکــی از راههای مفید جهت فهــم عمیق آیات قرآنکریم و نفوذ مراد آیات الهی در
دل و جان ،تفسیر تطبیقی است.
 .2باتوجهبه آنچه که در رابطه با تفســیر مجمعالبیان باب شــده است ،مبنی بر اینکه
این تفسیر ادبی-کالمی و شیعی -اجتهادی است ،ولی کام ً
ال اینطور نیست و صاحب
مجمعالبیان در بسیاری از موارد برای تفسیر از روایات بهره برده است.
 .3هر سه مفسر سعی کردهاند ،آیاتی را که در یک سیاقاند ،در یک بخش تفسیر کنند
و نه جدا جدا.
 .4با بررســی و مطالعهی تطبیقی میان آیات در این ســه تفسیر گاه بهنظر میآید که
مفسران دارای اختالف نظرند؛ امّا با مطالعات عمیقتر دریافت میشود که ،درواقع این
چنین نیســت .بلکه هرچه مفسر به زمان حاضر ،نزدیکتر میشود توضیحات تفسیری
را وسیعتر میکند.
 .5نتایج بهدســت آمده از بررســی تطبیقی هر آیه که ،در این پژوهش حاصل گردید،
باعث بارورتر شدن ذهن دانشجويان تفسیر قرآن براي اينگونه از تفاسير ميشود.
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قســمت بعد آيه تقدير در نظر گرفته اســت« :أَ َف َغيْرَ اَالِسْ َ
ال ِم يَبْغُونَ وَ هُوَ دِينُ ا َ َّللِ الن
ْض مُسَلِمُونَ لَهُ مُ ْنقادُونَ َالمْ ِرهِ َفانٍ رَضُ وا بِهِ كانَ اِنْقِيادُهُمْ َطوْعًا
مَنْ فِى اَلسَّمَاوَاتِ وَ ا َالر ُ
مِنْ انْ ُفسِــ ِهمْ وَ اِنْ َك ِرهُوا مَا شا َءهُ وَ اِرادُوا َغ ْيرَهُ كانَ اَ َالمْرُ اَمْرَهُ وَ جَرَى عَلَيْ ِهمْ َكرْهًا مِنْ
َغ ْي ِر َطوْ ٍع» همچنین تفسير تســنيم ،اضافه میکند :انبياء و مؤمنان از امّتها ميثاق را
ال قبول کردهاند؛ البته در مقابل گروهي قبول نكردهاند كه مشــمول صدر آيهاند« :أَ
عم ً
ِين َّ
اللِ يَبْغُون»
َفغَيرَد ِ
تقديم مفعول بر فعل در اين آيه ،براي گوشــزد كردن اهميّت خطر پيروي از دين غير
خداست.
«وَ لَهُ أَسْــلَمَ مَنْ فِي السَّــماواتِ وَ ْ َ
ْض َطوْعًا وَ َكرْهًا» :در تسنيم اشاره شده كه از
الر ِ
تقديم كلمه «لَهُ» كه مفيد حصر اســت ميتوان قضيهی ســالبه كلي برداشــت كرد.
همچنین از جمع گفتههاي الميزان و تســنيم نتیجه گرفته میشود كه نميتوان آيه را
بر طوع و كره تشريعي حمل كرد.
«وَ إِلَ ْيهِ ُيرْجَعُونَ» :در باب این قسمت ،هر سه تفسير بيانگر يك مفهوماند.
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9.9طبرسی ،فضل بن حسن(1372ش)« :مجمعالبیان فی تفسیر القرآن» ،تهران :ناصرخسرو ،چاپ سوم.
1010لقمانی ،احمد (1380ش)« :عالمه طباطبایی؛ میزان معرفت» ،تهران :سازمان تبلیغات اسالمی /شرکت چاپ
و نشر بین الملل ،چاپ اول.
1111مکارمشیرازی ،ناصر (1371ش)« :تفسیر نمونه» ،تهران :دارالکتب اإلسالمیه ،چاپ دهم.
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