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شیوهنامه نگارش مقاالت
 .1شرایط علمی
 مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد. در نگارش مقاله روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود. هر مقاله شامل چکیده ،کلید واژه ها ،مقدمه ،متن اصلی و نتیج ه پژوهش باشد. .2شیوهنامه نگارش مقاله
* شیوه تنظیم مقاله:
 چکیــد ه حدّاکثر دارای  150واژه و در بر دارندۀ مســألۀ تحقیق ،روش تحقیق و مهمتریننتایج باشد.
 کلیدواژهها :حداکثر تا  7واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا میکنند و کارجست و جوی الکترونیکی را آسان میسازند ،انتخاب شود.
 مقدمه شــامل بیان مســأله ،اهمیت و ضرورت ،ســؤاالت ،فرضیات ،پیشینه ،روش و نتایجتحقیق میباشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.
 منابع* نحوه تنظیم ارجاعات:
ـ ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت (نام خانوادگی مؤلف ،سال انتشار :شماره صفحه
یا شماره جلد /صفحه) نوشته شود.
ـ اگر ارجاع بعدی بالفاصله به همان مأخذ باشد از (همان :شماره جلد  /صفحه) استفاده شود.
* منابع مورد استفاده در متن ،در پایان مقاله منابع به شیوه  APAآورده شود :
 کتب :نام خانوادگی ،نام نویسنده (سال انتشار)« :نام کتاب» ،نام مترجم یا مصحح یا محقق،ّ
محل انتشار :نام ناشر ،نوبت چاپ.
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 مجالت :نام خانوادگی ،نام نویســنده (سال انتشار)« :عنوان مقاله» ،نام نشریه ،دوره نشریه،شماره صفحات مقاله.
 مجموعه مقاالت یا دایرةالمعارفها :نامخانوادگی ،نام نویســنده (ســال انتشــار)« :عنوانمقاله» ،نام کتاب ،نام ویراستار ،محل انتشار :نام ناشر ،شماره چاپ ،شماره جلد ،شماره صفحات
مقاله.
 ســایتهای اینترنتی :نام خانوادگی نویسنده ،نام (آخرین تاریخ و زمان تجدیدنظر در پایگاهاینترنتی)« :عنوان و موضوع» ،نام و آدرس سایت اینترنتی.
 مقاله باید حداکثر  8500کلمه و بین  25 – 15صفحه تنظیم گردد. -عناوین (تیترها) با روش شــمارهگذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف

شیوه نامه نگارش مقاالت

از راست به چپ تنظیم شود.
 مقاله در کاغذ  A4با رعایت فضای مناســب در حاشــیهها و میان ســطرها ،در محیط ورد ،2007متن مقاله با قلــم ( BLotus 13عربی  ،Badr 13التین  TimesNewRoman10و
یادداشتها و منابع  BLotus11حروفچینی شود.
 .3چگونگی پذیرش مقاله
 مقاله باید دارای شــرایط علمی مذکور و بر اساس شــیوه نگارش مقاالت تنظیم گردد و ازطریق سامانه ارسال گردد.
 هیئت تحریریه در پذیرش ،رد و ویرایش مقاالت آزاد است. .4محورهای مورد پذیرش
 بررسی تطبیقی دیدگاههای مختلف در علوم قرآن؛ همچون تاریخ قرآن ،اعجاز قرآن ،اسبابالنزول و ...؛
 بررســی تطبیقی دیدگاههای ادبا و علمای علوم بالغت در خصوص مباحث ادبی و بالغیقرآن؛
 بررسی تطبیقی دیدگاههای مفسران در تفسیر واژگان ،عبارات و آیات قرآنی؛ بررسی تطبیقی آرای مختلف مفسّران در تفسیر موضوعی آیات؛ بررســی تطبیقی دیدگاههای دانشمندان علوم قرآنی با مفسّران قرآن در حوزههای مختلفقرآنی؛
 بررســی تطبیقی دیدگاههای قرآن پژوهان و مفسّران معاصر و قدیم در حوزههای مختلفقرآنی بررسی تطبیقی روشهای تفسیری مفسّران؛
 بررسی تطبیقی آرای تفسیری مفسّران شیعی و س ّنی؛ بررسی تطبیقی مفاهیم موجود در قرآن کریم با دیگر کتب آسمانی و متون دینی؛ بررســی تطبیقی دیدگاه های مستشــرقان و اندیشمندان مســلمان در حوزه علوم قرآنی وتفسیر؛
 -و دیگر موضوعات و مسائل حوزه مطالعات تطبیقی ،قرآنی.
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سخن سردبیر
یکی از روشهای شــناخته شــده که میتواند آگاهی ما را نسبت به ماهیت و جایگاه
یک امر افزایش دهد ،بررســی مقایسهای آن است؛ به عنوان نمونه برای آن که آشکار
شــود میزان رشد اقتصادی یک کشور چه میزان اســت ،رشد آن را در مقایسه با سایر
کشــورهای جهان مورد بررسی قرار میدهند و وقتی میخواهند میزان پیشرفت علمی
یک دانشگاه را بسنجند ،آن را با دانشگاهی مشابه مورد مقایسه قرار میدهند.
شــناخت مقایسهای در آموزههای دینی نیز مورد تایید قرار گرفته است؛ چنان که قرآن
از این روش برای تبیین بســیاری از حقایق بهره جسته اســت؛ به عنوان نمونه قرآن
برای نشــان دادن تفاوت هدایت با ضاللت و تفاوت دینداران با گمراهان چنین آورده
ْ
ْ
ْ َْ
َ َ ْ َ
ُ َ َ ُّ ُ َ ُ َ َ ُّ ُ َ َ ِّ ُّ َ َ ا ل َح ُ ُ َ
ور َوما
{وما یســتوی الع َمی َوال َب ِصــر ول الظلمــات ول النــور ول الظــل ول ــر
اســت:
ِ
َ
ْ َ
َ
ْ
ْ َ ُ
ْ
ْیس َــتوی الح ُ
یاء َول الموات} (فاطر )22 – 19 ،چنان که پیداســت در این آیات میان
ِ
نابینا و بینا؛ تاریکی و نور؛ سایه و گرمای آفتاب و میان زندگان و مردگان مقایسه شده
و راهیافت به تفاوت میان آنها به داوری خواسته شده است.
حال اگر مطالعات تطبیقی ناظر به کتابی بیبدیل همچون قرآن باشد ،پیداست که دیگر
نمیتــوان از عهده بیان اهمیت آن برآمد؛ زیرا در میــان دوازده دين زنده جهان ،تنها
اســام است که از کتاب آسمانی جامع و کامل؛ یعنی قرآن بهره دارد؛ کتابی که در آن
هیچگونه دخل و تصرف راه نیافته و با تکیه به برهان عقلی و با هم آورد طلبی همه را
به آوردن گفتاری کوتاه همچون یکی از سورههای خود فراخوانده و با گذار پانزده سده
ناتوانی جهانیان در این عرصه را به رخ آنان کشیده است.
از سویی دیگر ،مطالعات تطبیقی در عرصه قرآنپژوهی میتواند حداقل در عرصههای
ذیل دنبال گردد:
یک :بررسی تطبیقی دیدگاه صاحبنظران شیعی؛
دو :بررسی تطبیقی دیدگاه صاحبنظران مسلمان اعم از شیعه و اهل سنت؛
سه :بررسی تطبیقی دیدگاه نواندیشان دینی؛
چهار :بررسی تطبیقی دیدگاه خاورشناسان.
دوفصلنامــه «مطالعات تطبیقی قرآنپژوهی» که با همت ســتودنی دانشــگاه علوم و
معارف قرآن کریم چند سالی به زینت انتشار آراسته شده و دیدگاه اندیشوران قرآنی را
بازتاب داده است ،این دست از مطالعات را در دستور کار خود قرار داده است.
از دیگر ســو ،باید برای این دانشــگاه امتیاز ویژهای قائل شد؛ زیرا مجموعه علمیای
برگ و بار گرفته از پدیده وقف به حســاب میآید که در پی شــور و شیدایی شماری
زیاد از مؤمنان و متدیان به تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی به جهانیان و گذشــت آنان از

فهرست مقاالت

آمده است .از این جهت این دانشگاه را میتوان مصداقی کامل از این
اموالشان فراهم
َ
َ
َ
َ
ل َ ْسج ٌ ُ ِّ َ َ َ َّ ْ
َ ٌ ُيح ُّ َ
ْ َّ َ ْ َ ُّ ْ َ ُ َ
َ
يه رجال ِ بون
آیه شریفه دانست { :د أسس ع التقوى ِمن أول يم أحق أن تقوم فيه ف
ِ ِِ ِ ِ
َ
ِ ٍ
ِ
َّ ُ
أ ْن َ َي َط َّه ُروا َو ُ
ب ْال ُ َّط ِّهر َ
الل يح ُّ
ين} (توبه)108 ،
ِ
ِ
از این جهت این ناچیز ســردبیری دو فصلنامه قرآنی این دانشــگاه را با شــوقی وافر
پذیرفتم؛ تا شــاید ســهمی هر چند خُ رد و ناچیز در جهت رشد و تعالی مطالعات قرآنی
برای ما رقم خورد.
در ایــن جا بر خود الزم میبینم که از همه عزیزان فاضلی که پیش از این در مدیریت
این دوفصلنامه و انتشار مقاالت آن نقش داشتهاند ،تقدیر و تشکر نمایم .باید اذعان کرد
که به لطف الهی مجموعهای فخیم و فاخر از اســاتید محترم حوزه و دانشگاه مدیریت
علمی و در کنار آنان دوســتانی فرهیخته و امین مدیریــت اجرایی این دو فصلنامه را
برعهده دارند.
امیدوارم خداوند به همه محافل حوزوی و دانشــگاهی کشــور بهویژه دانشگاه علوم و
معــارف قرآن و به دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی قرآنپژوهی» برکات و فیوضات خود
را ساری و جاری فرماید و این دوفصلنامه در سایه عنایت الهی و همت دستاندرکاران
آن بتواند در اهداف بلند خود بیش از پیش توفیق و کامیابی یابد.
علی نصیری
سوم بهمن ماه  1400برابر با بیستم جمادیالثانی
همزمان با روز والدت با سعادت صدیقه طاهره(ع)
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Abstract
The stories of the Holy Quran have an excellent, artistic and
unique geometric structure and have used narrative elements
in an extraordinary way for their guiding and educational purposes. The stories of the Qur’an can be studied and important
from different perspectives, including literary, artistic, rhetorical, historical, etc. The present article tries to analyze the
structure, content and narrative elements of the story of Adam
and Satan in two surahs of Sad and Taha (which are the first
surahs of this story in descending order) by descriptive-comparative method. And examines the relationship between the
plot of Adam and Satan in the two mentioned chapters from
a literary perspective with the main purpose of each of these
two chapters. Through this description and comparison, it was
obtained that first; The combination of the narrative elements
of these two stories, from Surah Sad to Taha, reports a series
of historical narratives of the story of Adam and Satan. Secondly; In each of the two stories, in addition to the existence
of common and similar elements, there are distinct elements in
accordance with the literary purposes of the two suras of Sad
and Taha. These elements have given each of the two stories
an independent identity and, artistically, free the Qur’an from
any repetition in the story.
Keywords: Comparative Study, Adam’s Story, Story Elements, Surah Sad, Surah Taha
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نوع مقاله :پژوهشی

بررسی تطبیقی ساختار و عناصر ِروایی قصه آدم و شیطان
در دو سورهی ص و طه

(تاریخ دریافت - 1400/08/23 :تاریخ پذیرش)1400/09/5 :

سید محمود طیب حسینی

1

چکیده
قصههای قرآن كریم ساختار هندسی عالی ،هنری و منحصر بهفردی دارد و از
عناصــر روایی به نحو فوقالعادهای در جهت اهداف هدایتی و تربیتیاش بهره
برده اســت .قصههای قرآن از منظرهای مختلف؛ اعم از ادبی ،هنری ،بالغی،
تاریخی و ...قابلمطالعه و حائز اهمیت اســت .مقاله حاضر در صدد اســت با
روش توصیفی ،تطبیقی به تحلیل ســاختار ،محتوا و عناصر روایی قصهی آدم
و شــیطان در دو سوره ص و طه ـ که نخستین سوره مشتمل بر این قصه در
ترتیب نزول هستند ـ پرداخته و ارتباط طرح این قصه در دو سوره یاد شده را
از منظر ادبی با غرض اصلی هر یک از ایندو سوره واکاوی کند .از رهگذر این
قصه ،از
توصیف و مقایسه ،به دست آمد که او ًال ،تجمیع عناصر روایی این دو ّ
ی مسلسلی از داستان آدم و شیطان را گزارش
ســوره ص به طه ،روایت تاریخ 
میکند .ثانیًا ،در هر یک از دو قصه ،عالوه بر وجود عناصر مشــترک و مشابه،
عناصر متمایزی منطبق با اغراض ادبی دو ســوره ص و طه وجود دارد که به
هر یک از دو قصه هویت مستقل داده و از نظر هنری ،قرآن را از هرگونه تکرار
قصه مبرّا میدارد.
در ّ
کلید واژهها :مطالعه تطبیقی ،قصه آدم ،عناصر قصه ،سوره ص ،سوره طه
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مقدمه
تفسیر تطبیقی که امروزه از رواج و رونق زیادی برخوردار شده ،از موضوعاتی است که
قلمرو گستردهای را شامل میشود و در حوزههای مختلفی میتوان به مطالعه تطبیقی
در معارف و موضوعات قرآن و در تفاســیر دســت زد .ماهیت تفسیر تطبیقی سنجش
و مقایســه است .در جریان تفســیر یا مطالعه تطبیقی ،پژوهشگر در صدد بر میآید تا
از مجرای مقایسه و ســنجش به معرفتی جدید در حوزهی معارف قرآن یا دیدگاههای
مفسران دســت یابد .اگر چه امروزه بیشتر پژوهشــگران در مطالعات تطبیقیشان ،به
بررسی آیات کالمی قرآن یا به مقایسهی دیدگاههای مفسران در حوزه معارف کالمی
میپردازند ،اما از آغازی که رویکرد تفســیر تطبیقی یا مقارَن مورد توجه قرآنپژوهان
قرار گرفت ،همواره عرصههای مختلفی در حوزه مطالعات تطبیقی مطرحشــده است.
صالح عبدالفتاح خالدی معتقد اســت که یک پژوهشگر در تفســیر مقارَن یا تطبیقی
به مقایسهی آرای عدهای از مفســران بر اساس اختالف منهجشان میپردازد؛ بهاین
صورت که آرای آنها را در بارهی یک ســورهی کوتاه یا مجموعهای از آیات مربوط به
یکــی از موضوعات قرآنی از قبیل موضوع ایمــان ،فقه یا لغت گرد میآورد تا منهج و
روش هر مفســر را در بارهی آن موضوع و یا پایبندی مفسّــر به منهجش بررسی کند.
نیز میان آن مفســر با سایر مفسران مقایسه میکند و روش هر یک از آنها را بر معیار
و میزان صحیح عرضه میکند تا بهترین طریق تفســیر را معین کند( .خالدی:1422 ،
 )28مطابق این تعریف تفســیر تطبیقی عالوه بر آیات کالمی و فقهی شــامل عموم
معارف قرآن ،مباحث ادبی قرآن و روشها و دیدگاههای مفســران نیز میشود .یکی از
عرصههایی که قابلیت بررســی تطبیقی داشته و میتوان از مجرای آن به معرفتهای
جدیدی از قرآن مجید دستیافت ،مقایسه میان آیاتی از قرآن – مث ً
ال  -در یک سوره
با آیاتی دیگر از قرآن و مشــابه با آن در ســورهای دیگر است .یکی از محققان تفسیر
تطبیقی را به گونهای تعریف کرده اســت که شــامل این حوزه از تفسیر موضوعی نیز
میشــود .وی مینویسد :مفســر تمام نصوص را اعم از نصوص قرآنی ،احادیث نبوی،
روایات صحابه و تابعان ،آرای مفســران و کتب آســمانی دیگر را که دربارهی موضوع
آیه یا آیات معیّنی از قرآن اســت را جمع میکند و میان این نصوص مقایســه کرده،
دیدگاهها را با یکدیگر میســنجد و دیدگاه برتر را ترجیح میدهد( .رومی)60 :1419 ،
در این تعریف قلمرو تفســیر تطبیقی گستردهتر از تعریف قبل دیده شده است و شامل
بررســی تطبیقی میان بخشی از آیات قرآن با بخشــی دیگر از آیات قرآن در سورهای
دیگر ،اما مشــابه آن در موضوع و مضمون میشــود( .ر.ک :عسگری)9 – 8 :1397 ،
از آنجا که شــرط هر مطالعه تطبیقی آن اســت که دو طرف تطبیق برخوردار از نقاط

پیشینه بحث
در برخی از پژوهشهای قرآنی ،در باب قصههای قرآن به این نکته توجه شده است که
تکرار قصههای قرآن ،بهویژه قصههای پیامبران در ســورههای مختلف ،در واقع تکرار
نیســت و اگر این قصهها با دقت مطالعه شوند ،در همهی موارد ،میان این قصههای به
قصه
ظاهر مکرّر ،تفاوتهایی وجود دارد .در حالیکه در یک ســوره ،برخی از عناصر ّ
قصه
مورد نظر نقل و برخی دیگر ترک شده است ،در سورهی دیگر بخشی از عناصر آن ّ
مشترک است و برخی عناصر قصه در مقایسه با سوره قبلی حذف و ب ه جای آن عناصر
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مشترک و مختلف باشــد ،دو دسته آیات قابلمقایسه در این حوزه از مطالعات تطبیقی
در باره قرآن باید دارای شــباهتها و تفاوتها باشــد .در دانش آیات متشــابه که یکی از
مباحث علوم قرآنی اســت ،آیات شبیه به هم که البته دارای تفاوتهایی هم هستند ،به
بحث گذاشــته میشود( .نک :زرکشــی241 - 207 /1 :1410 ،؛ سیوطی/2 :1421 ،
 )237 - 232در دورهی معاصر ،فاضل صالح سامرایی ،در آثار مختلفش به مقایسههای
جدید و متفاوتی میان آیات الفاظ و عبارات شــبیه به هم در قرآن دستزده و به نتایج
جالب و ارزشــمندی در حوزه اعجاز بیان قرآن و زیبایی شناسی الفاظ قرآن دستیافته
است( .نک :سامرایی1396 ،؛ همو )1399 ،بنابر این ،یکی از موضوعات مطالعه تطبیقی
آیات قرآن ،به آیات شبیه به هم است .موضوع دیگر ،آیات توصیفگر پاداشهای وعده
داده شــده به بهشــتیان یا عذابهایی که اهل دوزخ به آن تهدید شدهاند ،است؛ مث ً
ال
مقایسهی صحنههای قیامت در سورههای مختلف قرآن (نک :قطب )1423 ،یا مقایسه
نعمتهای بهشتی سابقون در ســوره واقعه با نعمتهای بهشتی اصحاب یمین در همین
سوره یا مقایسه پاداشهای آخرتی ابرار در سورهی انسان ،با پاداشهای وعده داده شده
به متقیان در سوره طور و ....یکی از موضوعات بسیار مهم برای مطالعه تطبیقی آیات،
مقایسه قصههای قرآن با یکدیگر است؛ مثل مقایسهی یکی از قصههای قرآن در یکی
از سورهها با همان قصه در سورهی دیگر .مث ً
قصهیحضرت موسی یا حضرت
ال ّ
ابراهیم یا حضرت داود و سلیمان و  ...را که در سورههای متعددی از قرآن
قصهها در دو سوره
آمده با یکدیگر مقایسه شود یا در محدودهای کوچکتر ،یکی از این ّ
مختلف با هم مقایســه شــود .در مقالهی حاضر ،نمونهای از این سنخ مطالعه تطبیقی
قصه حضرت آدم در دو سوره طه
قرآن مجید در نظر گرفته شده و آن مقایسهی ّ
و ص است .سؤال پژوهش آن است که چه تفاوتهایی میان قصه آدم در سوره
طه و ص وجود دارد ،راز این تفاوت در چه امری نهفته است؟ فرضیه پژوهش هم این
اســت که میان عناصر این قصه ،در دو سوره تفاوتهای آشکاری وجود دارد و راز این
قصه با غرض اصلی هر یک از دو سوره نهفته است.
تفاوت ،در ارتباط این ّ
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دیگری جایگزین شده است .این محققان همچنین افزودهاند که در هر سوره ،مشتمل
بر یک یا چند قصه ،عناصری از آن قصه گزینششــده است که با غرض آن سوره در
ارتباط است و همین نکته ،راز تفاوت قصههای مکرّر در سورههای مختلف قرآن است.
(ر.ک :خلفاهلل )258 :1999 ،خلف اهلل ،همچنین در بخشــی از مباحثش ،قصه حضرت
آدم را در دو ســورهی اعراف و حجر مقایســه کرده و با اشاره به عناصر متفاوت
این قصه در دو ســورهی یادشده ،علت اختالف دو قصه را در غرض دو سوره یادشده،
بیان کرده است .به نظر خلف اهلل ،قصه آدم با این غرض نقلشده تا آغاز دشمنی
ابلیس با آدم را حکایت کند ،سپس از این قصه ،نتیجهی مرتبط با همه قصههای
پیامبران که در سوره اعراف مطرحشده است را استنتاج کند .به نظر وی ،غرض اصلی
از همهی قصههای نقلشده در سوره اعراف ،وادار کردن مشرکان به تعدیل مواضعشان
نســبت به پیامبر است؛ بههمین دلیل ْ در پایان ســوره و نقل قصههای مختلف
ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َّ
ْ
ُ َ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ
َ
َْ ُ
میفرمایدَ :
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ناه
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ذی
ال
{و اتل علی ن َبأ
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آیاتنا فانسلخ ِمنها فأت َب َعه الش ْیطان فكان ِم َن ال
ِ
َ
َّ
َ
ِ
ْ
َ َّ ُ
َ ُ َ ُ ْ ُ َْ ُ َ
َ َ َ ً َْ ْ ُ
ون} (اعراف)177 - 175 /؛ و خبر
آیاتنا و أنفســهم اكنا یظ ِلم
ب
ا
ب
ذ
ك
ذین
ال
م
 ...ســاء مثال القو
ِ ِ
آن كســى را براى آنان بخوان كه (دانش) آیات خویش را به او ارزانى داشــتیم ،اما او
از آنها كناره گرفت و شــیطان در پى او افتاد و از گمراهان شــد ...بد داســتانى است
(داستان) كسانى كه آیات ما را دروغ شمردند و به خویش ستم مىورزیدند.
در پایان داستان حضرت آدم نیز نزدیک به همین مضمون را آورده است (اعراف- 26 /
 ،)27اما در ســوره حجر ،غرض از نقل قصهی حضرت آدم ،برطرف کردن اندوه
و اضطراب از نفس پیامبر در جریان دعوت و تبلیغ رســالت و دشــواریهای فرا روی
آن ،ازجمله استهزای مشرکان نســبت به پیامبر است؛ بههمین دلیل در پایان سورهی
َّ َ َ
ْ َ ُْْ
َ ْ َ ْ َ ُ َْ َ ْ
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ون( }...حجر)97 – 94 /؛ از این روى ،آنچه
ییق صدرك با یقول
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ال ِذین  ...و لقد نعل
ِ
ِ
فرمان مىیابى آشكار كن و از مشركان روى بگردان .ما تو را در برابر ریشخند كنندگان
بســندهایم .آنان كه با خداونــد ،خدایى دیگر مىنهند و بــه زودى (فرجام این كار را)
خواهند دانست و ما به درستى مىدانیم كه تو از آنچه مىگویند دلتنگ مىگردى .حال
هنگامیکه غرض قصههای سوره اعراف ،تعدیل موضع مشرکان در برابر دعوت پیامبر
باشــد ،شیوه قرآن در نقل قصههای این سوره نیز همســو با این غرض بوده تا با این
قصهها از یکســو ،رفتار خدای تعالی با مستکبران عالم و هالکت آنها را به مشرکان
مکه و از دیگر سو ،احسان و رحمتش را به مؤمنان نشان دهد؛ به همین دلیل است که
در پایان بیشتر قصههای سوره اعراف از نصیحت پیامبران نسبت به اقوامشان سخن به
میان آورده است .در حالیکه رویکرد اصلی سوره حجر ،ناراحتی و تنگی سینه پیامبر در

 -1ضرورت بحث مطالعه تطبیقی قصص قرآنی
ضــرورت بحث حاضر ،تابع اغراض و آثار این نوع مطالعه تطبیقی اســت .هرچه فواید
و آثار این بحث در معرفت ما نســبت به آموزهها و معارف قرآن بیشــتر باشد ،این نوع
مطالعه از ضرورت و اهمیت بیشــتری برخــوردار خواهد بود .بنابر این ،بهمنظور اثبات
ضرورت این بحث ،باید فواید و اغراض مترتب بر این بحث مرور شود .برای مطالعهی
تطبیقی میان قصههای مکرر قرآن بهویژه قصههای پیامبران با امتهایشــان ،اغراض
و فواید ذیل را میتوان برشمرد:
الف -کشف تفاوتهای قصههای قرآن در سورههای مختلف.
ب -کشف ارتباط قصههای قرآن با اغراض سورههای قرآن.
ج -فراهم ســاختن زمینهی بهرهگیری از قصههای هر سوره برای کشف اغراض آن
سوره.
د -پاسخ به شــبههی تکرار در قصههای قرآن .یکی از شبهههای مطرح شده در باب
قصههای قرآن ،تکرار برخی از قصهها در ســورههای مختلف قرآن اســت .با بررسی
تطبیقــی هر یک از قصههــای قرآن ،میتوان تکرار یا عدم تکــرار قصههای قرآن را
کشف کرد.
ه -کشــف حلقههای مختلف قصه و تنظیم تاریخی قصههای قرآن .عالمه طباطبایی
در تفســیر المیزان با همین نگاه و با استفاده از همین روش در سراسر المیزان در ذیل
یکی از نقلهای قصه در یکی از مجلدات ،به بازسازی و تنظیم تاریخی قصههای قرآن
دستزده است( .مث ً
ال برای تنظیم قصهی یونس علیه-السالم ر.ک :طباطبایی:1390 ،
167 - 165 /17؛ موسوی همدانی)253 - 252 /17 :1374 ،
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مقابل رفتار و اســتهزای مشرکان است و قصههای گزینششده در این سوره ،همسو با
غرض سوره ،لحن شدیدتری به خود گرفته و دیگر از رحمت خداوند نسبت به مؤمنان
همراه پیامبر سخن به میان نیامده است .همچنین لحن گفت و گوی خداوند با شیطان
نیز در قصه آدم با شــدت و عتاب همراه اســت .آنجا که شیطان را از درگاه خود طرد
َ َّ َ
َ ََ ْ ْ
میکنــد و تا روز قیامت او را مورد نفرین خود قرار میدهد{ :قال فاخ ُرج ِمنها فإنك َرجمی
ِ
ِ
ِّ
َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ
الدین( }.حجر( )35 - 34/خلفاهلل)265 - 264 :1999 ،
َو إن عل ْیك الل ْعنة إیل ْیم
ِ
ِ
ِ
ِ
این مقایســه را که خلفاهلل از آن به «موا َزنه = مقایســه  /سنجش» تعبیر کرده است
(همان )263 ،باید ســرآغاز بررسی تطبیقی موضوع مقاله حاضر دانست .بعدها ،فاضل
سامرایی نیز در بخشی از کتاب ساختارشناسی قرآن با رویکرد ادبی ـ هنری ،به مقایسه
میان قصهی حضرت آدم در ســورهی بقره با اعراف ،اعراف با ص و حجر با ص
پرداخت( .سامرایی348 - 318 :1396 ،؛ همو)539 - 497 :1398 ،
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 - 2ویژگیهای قصص قرآنی
قصههای آن دسته از پیامبران بزرگی که در چند سوره قرآن آمده و تکرار شده ،دارای
ویژگیهای زیر است:
قصهی حضرت یوســف که در یک ســوره و به ترتیب تاریخی آمده ،قصهی
 .1به جز ّ
هیچیک از پیامبران در یک سوره و به ترتیب تاریخی و پشت سرهم نیامده است.
 .2در هر سوره بخشی از قصه یک پیامبر ،گزینش و گزارش شده است.
 .3گاه در نقل قصهی بعضی پیامبران ،ترتیب تاریخی در نقل رعایت نشده است؛ مث ً
ال
اول به پایان قصه یا میانه قصه اشــاره شــده و بعد آغاز قصه آمده است( ،قصه لوط در
ســوره حجر و قصه ذبح گاو در میان بنیاسرائیل در سوره بقره از این قبیل است) حال
اگر محققی بخواهد به گزارش تاریخی زندگی یک پیامبر در قرآن آگاهی پیدا کند باید
به روش تطبیقی و موضوعی ،قصهی آن پیامبر را در قرآن مطالعه کند.
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 - 3قصه آدم در قرآن
قصه آدم ،در هفت سورهی قرآن آمده است .این سورهها به ترتیب عبارتاند از:
 .1سوره بقره آیات 39 – 30؛  .2سوره آلعمران ،آیه 59؛  .3سوره اعراف آیات – 11
25؛  .4ســوره حجر آیات 44 - 26؛  .5سوره اسراء آیات 66 -61؛  .6سوره طه آیات
133 – 115؛  .7سوره ص آیات .85 – 71
ت شده
در این ســورهها ،محورهایی از قصه آدم بهاجمال یا تفصیل بیشتر حکای 
است؛ مث ً
ال در سورهی بقره به محورهای زیر اشارهشده است:
 .1خلیفه قرار دادن انسان در زمین؛  .2اعتراض فرشتگان به آفرینش انسان و فساد انگیزی و
خونریزی انسان در زمین؛  .3تعلیم اسماء به انسان و بیان برتری انسان نسبت به فرشتگان؛
 .4امر به فرشــتگان جهت سجده بر انســان؛  .5سجده کردن فرشتگان بر انسان و امتناع
کردن ابلیس از سجده و تکبر ورزیدن وی نسبت به انسان؛  .6سکونت آدم و همسرش در
بهشــت و خوردن از همهی میوههای آن؛  .7نهی آدم و همسرش از نزدیک شدن به یک
درخت خاص و خوردن از میوهی آن؛  .8به لغزش افتادن آدم و همسرش توسط شیطان و
موجبات اخراج آن دو از بهشت و هبوط آنها به زمین و ایجاد دشمنی میان فرزندان آدم.
در حالیکه در ســورهی آلعمران ،در ضمن یک آیه ،فقط به آفریده شدن آدم
از خاک (تراب) اشارهشده و خلقت حضرت عیسی از اینجهت که بدون داشتن
پدر به دنیا آمده ،به حضرت آدم تشبیه شده است.
 .1-3قصه آدم در سوره طه

چنانکه اشــاره شد ،در آیات  115تا  123ســورهی طه ،قصه آدم حکایت شده

اســت .سورهی طه از سور مکی قرآن و رتبهی آن در مصحف ،سورهی بیستم و ازنظر
ترتیــب نزول با اندکی تفــاوت در روایات ترتیب نزول آمده اســت .بنا به روایت عطا
خراســانی از ابن عباس ،این ســوره در رتبه چهل و پنجمین ســوره قرار دارد( .ر.ک:
طبرسی405 /10 :1373 ،؛ ســیوطی60 – 57 /1 :1421 ،؛ معرفت )90 :1381 ،این
آیات عبارتاند از:

فراموش كرد و پایمردى در او نیافتیم - .و [به یاد آر] زمانى را كه به فرشتگان گفتیم:
براى [بزرگداشــت] آدم ابراز فروتنى كنید ،همه ابراز فروتنى كردند ،جز ابلیس كه سر
باز زد - .آن گاه گفتیم :اى آدم ،این [ابلیس] دشــمن تو و همسر توست؛ زنهار شما را
از بهشــت آواره نكند كه نگون بخت خواهى [د] شــد - .در بهشت بدون غذا و لباس
نخواهى ماند  -نه تشــنه خواهى شد و نه آفتاب زده  -ولى شیطان وسوسهاش كرد و
گفت :اى آدم ،آیا [دوســت دارى] تو را بــه درخت جاودانگى و فرمانروایى زوال ناپذیر
راهنمایــى كنم؟  -هر دو از آن درخت خوردند ،آنگاه [لباس بهشتىشــان فرو ریخت
و] اندام جنسى آنها در نظرشــان آشكار شد و شروع كردند از برگ [درختان] بر خود
بپوشانند؛ [بدین قرار] آدم پروردگار خویش را نافرمانى كرد و از جایگاه و مقام خود فرو
افتاد – آنگاه [با پشــیمانى توبه كرد و] پروردگارش او را برگزید و [به رحمت خود] بر
او بازگشت و هدایتش نمود( .ترجمه از طاهری قزوینی1380 ،ش)
 .2-3عناصر اصلی قصه آدم در سوره طه

ب ه منظور مقایســه دقیقتر میان قصه آدم در دو سورهی طه و ص الزم است ابتدا
عناصر اصلی این قصه در دو ســوره فهرست شود ،سپس به مقایسهی عناصر اصلی این
قصه در دو سوره اقدام شود .اصلیترین عناصر قصه آدم در سوره طه عبارتاند از:
 .1پیمان گرفتن خدا از آدم؛  .2فراموش کردن پیمان خدا از ســوی آدم؛  .3فرمان خدا
به فرشتگان و سجدهی آنها بر آدم؛  .4سر باز زدن ابلیس از سجده بر آدم؛ .5
هشــدار خداوند به آدم و همسرش نسبت به دشمنی شیطان و تالش وی برای اخراج
آنها از بهشــت؛  .6حضور آدم در بهشــت همراه با خبر دادن به وی در بارهی این که
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ل نجد له عزمــا* َو إذ قلنــا ِل َملئك ِة اســجدوا ِالدم
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اى فل َ ِی ُّل َو ل یشــى} (طه)123-115/؛ از قبل به آدم سفارشــى كردیم ،ولى
اتبع هد
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در آن بهشــت آدم و همسرش به گرســنگی و برهنگی و تشنگی و خسکسالی و آزار
دیدن از گرمای خورشــید مبتال نخواهند شد؛  .7اقدام شیطان به وسوسه و فریب آدم
و همســرش؛  .8وسوسهی به جاودانه ماندن و فرمانروایی زوال ناپذیر ،دو ابزار شیطان
بــرای فریب آدم؛  .9فریب خوردن آدم و حوا از شــیطان و تنــاول از درخت ممنوعه؛
 .10آشــکار شدن اندامهای جنســی آدم و حوا و پوشاندن با برگ درختان بهشت؛ .11
نافرمانی آدم نسبت به امر خدا و سقوط از جایگاه توأم با رفاه خود بر اثر نافرمانی؛ .12
توبهی آدم و پذیرش توبه او از طرف خدا و بازگشت به مقام برگزیدگی.
 .3-3قصه آدم در سوره ص

سوره ص نیز از سورههای مکی قرآن است که در ترتیب مصحف سی و هشتمین سوره
قرآن است و در روایات ترتیب نزول با اندک اختالف برای آن ،رتبههای متفاوت بیانشده
است .مطابق روایت عطا خراسانی از ابن عباس این سوره در رتبه سی و هشتمین سورهی
نازلشــده قرار دارد؛ (ر.ک :طبرســی405 /10 :1373 ،؛ سیوطی60 - 57 /1 :1421 ،؛
معرفت )90 :1381 ،بنابر این سورهی ص از نظر نزول ،مقدم بر سورهی طه است و پیش
از آن ،نازل شــده و ظاهرًا در میان سورههای مشتمل بر قصهی آدم ،سورهی ص
ی آدم در آن حکایت شده است .در آیات  71تا 86
نخستین سورهای است که قص ه 
این سوره ،قصهی آدم و شیطان حکایت شده است:
َ
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َج َه َن ِمنك َو ِ َّمن تب َعك ِمهن أج ِعنی} (ص)86 -71 /؛ [به یاد آر] زمانى را كه پروردگارت
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به فرشــتگان گفت :من در كار آفرینش بشرى از گِل هستم  -و آنگاه كه او را سامان
دادم و از روح خود در او دمیدم [تا اســتعدادهاى شگرفى در وجودش به ودیعه گذارم]،
در برابرش ابراز فروتنى كنید  -فرشتگان همه فروتنى خود را ابراز داشتند -جز ابلیس
كه برترى جست و در زمره انكارورزان شد [ -خداى] گفت :اى ابلیس ،چه چیز موجب
شــد كه از فروتنى در برابر آن كه به دستان [قدرت] خویش آفریدهام ،خوددارى كنى؟
آیا گردنكشــى كردى یــا برترى خواه بودى؟  -گفت :من نســبت به او برترى دارم؛
مــرا از آتش آفریدهاى و او را از گِل  -گفت :از آن [مقام] خارج شــو كه [از درگاه ما]
مطرودى  -و تا روز جزا مورد نفرین من قرار دارى  -گفت :پروردگارا ،پس تا روزى كه

[انســانها] برانگیخته مىشوند ،مرا مهلت ده [ -خدا] گفت :مهلت خواهى داشت  -تا
روز [رستاخیز] آن وقت مقرر  -گفت :به عزتت سوگند كه همگى آنان را به راه تباهى
خواهم كشید  -مگر بندگان اخالص یافتهات را از بین آنها [ -خدا] گفت[ :گفتار من]
حق است -و حق را مىگویم -كه دوزخ را از تو و همه افرادى از آنان كه از تو پیروى
كنند ،انباشته خواهم كرد.
اصلیترین عناصر قصهی آدم در سورهی ص عبارت اند از:
 .1خبر دادن خداوند به فرشتگان در بارهی اینکه بشری از گل خواهد آفرید؛  .2دمیدن
از روح خود در آدم؛  .3امر به فرشــتگان برای ســجده بر آدم بعد از دمیده شــدن روح
در او؛  .4ســجدهی همهی فرشــتگان برای آدم ،به جز ابلیس؛  .5تکبر ورزیدن ،علت
امتناع ابلیس از سجده بر آدم و در نتیجه کافر شدن وی؛  .6سؤال و بازخواست خداوند
از شــیطان برای توضیح علت خودداری از سجده بر آدم؛  .7خداوند آدم را با دو
دست خودش آفریده اســت؛  .8آفریده شدن ابلیس از آتش و آدم از خاک علت
برتریطلبی ابلیس بر آدم؛  .9اخراج ابلیس از جایگاه و منزلت خود نزد خداوند و طرد او
از رحمت الهی؛  .10اعالن نفرین خداوند بر ابلیس و دور ســاختن او از رحمت الهی تا
قیامت؛  .11مهلت خواســتن ابلیس از خداوند و مهلت دادن خداوند به او تا روز قیامت؛
 .12ســوگند خوردن ابلیس به ع ّزت خداوند بــرای گمراهی آدم و همه فرزندانش و به
سقوط کشاندن آنان از منزلت و جایگاهی که خداوند به آنها بخشیده است؛  .13عدم
قدرت شیطان بر گمراه ساختن و به سقوط کشاندن بندگان مخلَص خداوند.
 .4محورهای مشترک قصهی آدم در سورهی طه و سورهی ص
در قصهی آدم ،در دو ســورهی مورد بحث ،علیرغم تصور ابتدایی که بهنظر میرسد
عناصر مشــترک زیادی داشته باشند ،مشــترکات قصه در دو سوره در مقایسه با موارد
اختالف آن کمتر اســت .مهمترین عناصر مشــترک قصه در دو ســورهی طه و ص
عبارتاند از:
 .1امر خدا به فرشتگان جهت سجده بر آدم؛  .2سجده کردن همه فرشتگان برای آدم؛
 .3امتناع ورزیدن شیطان از سجده برای آدم.
البته باید توجه داشــت که عناصر قصه ،تقریبًا در دو ســوره ثابت و یکسان است .خدا،
آدم ،فرشتگان و ابلیس عناصر ثابت قصه در هر دو سوره است و تنها همسر آدم است
که در ســوره طه از او یادشده و در ســوره ص از او سخن به میان نیامده است .نیز در
ســورهی ص از فرزندان آدم یادشده است (ألغوینهم اجمعین) ،در سورهی طه اشاره به
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فرزندان ،بعد از هبوط آدم و همسرش به زمین ،سخن از پیروان هدایت الهی که بالطبع
فرزندان آدم میباشند ،سخن گفتهشده است.
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 .5محورهای متفاوت قصه آدم در دو سورهی ص و طه
چنانکه اشــاره شــد ،عمدتًا بخشهای قصهی آدم در دو سوره متفاوت است .با
تأمل در این قصه ،نکات مختلف و متفاوت مهمی میان دو ســوره در بارهی این قصه
دیده میشــود که میتواند متناسب با غرض هر یک از دو سوره ،در این قصه گنجانده
شــده باشد .یک تفاوت اساســی میان دو قصه این است که در سورهی ص ،شخصیت
اصلی قصه و مخاطب سخن خداوند ابلیس است ،اما در سوره طه شخصیت اصلی قصه
و مخاطب ،حضرت آدم است .بر ایناساس ،سایر عناصر قصه در دو سوره نیز در پرتو
همین تفاوت اساســی تغییر کرده است .این تفاوتها در عناصر ذیل خود را نشانداده
است .عناصر اختصاصی سوره ص عبارتاند از:
خبر دادن خداوند به فرشتگان دربارهی اینکه بشری از  .1گل خواهد آفرید؛  .2دمیدن
از روح خــود در آدم؛  .3دمیده شــدن روح الهــی در آدم؛  .4تکبر ورزیدن علت امتناع
ابلیس از ســجده بر آدم و در نتیجه کافر شــدن وی؛  .5سؤال و بازخواست خداوند از
شــیطان برای توضیح علت خودداری از سجده برای آدم؛  .6خداوند آدم را با دو
دســت خودش آفریده است؛  .7آفریده شدن ابلیس از آتش و آدم از خاک ،علت
برتریطلبــی ابلیس بر آدم؛  .8اخراج ابلیس از جایگاه و منزلت خود نزد خداوند و طرد
او از رحمت الهی؛  .9اعالن نفرین خداوند بر ابلیس و دور ســاختن او از رحمت الهی تا
قیامت؛  .10مهلت خواســتن ابلیس از خداوند و مهلت دادن خداوند به او تا روز قیامت؛
 .11ســوگند خوردن ابلیس به عزت خداوند بــرای گمراهی آدم و همه فرزندانش و به
سقوط کشاندن آنان از منزلت و جایگاهی که خداوند به آنها بخشیده است؛  .12عدم
قدرت شیطان بر گمراه ساختن و به سقوط کشاندن بندگان مخلَص خداوند.
اصلیترین عناصر متفاوت قصه آدم در سوره طه عبارتاند از:
 .1پیمــان گرفتن از آدم و فراموش کردن آدم پیمان الهی را و اینکه در آدم عزمی بر
وفاداری به پیمان نیافت؛  .2هشــدار به آدم که شیطان دشمن وی است و مبادا موجب
اخراج او از بهشــت شده و او را به مشــقت زندگی در زمین بیاندازد؛  .3حضور آدم در
بهشــت با عدم گرسنگی و برهنگی و تشــنگی و گرما نخوردن وی همراه بوده است؛
 .4ابزاری که شیطان آدم را وسوسه کرده و فریب میدهد تا از درخت ممنوعه بخورد،
جاودانگی در بهشــت و فرمانروایی است که هرگز کهنه نمیگردد؛  .5نافرمانی آدم از
امر خدا و سپس توبه او و پذیرش توبهاش از سوی خداوند و برگزیدن وی .این که چرا
خداوند در سوره ص و طه این عناصر را در قصه آدم گزینش کرده است ،نیازمند

تأمل بیشــتر است ،اما بیشک این عناصر با غرض هر یک از دو سوره ارتباط آشکاری
دارد .بنابر این ،در این مرحله ،کشــف غرض محوری و موضوع اصلی سوره ص و طه
نقش مهمی در تحلیل عناصر اختصاصی قصه آدم در این دو سوره دارد.
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 .6تتابع قصه آدم در دو سوره ص و طه
هنگامیکه عناصر دو قصه آدم در دو ســورهی ص و طه با هم دیده میشــود،
مشاهده میگردد که گزارههای هر دو سوره ،پیاپی بوده و جریان مستمری از سرگذشت
آدم را برای ما نقل میکنند .نتیجه تلفیق دو گزارش چنین است:
 .1خداوند به فرشــتگان خبر میدهد که بهزودی بشری از گل خواهد آفرید( .ص)71 /
 .2بعد از آفریدن آدم به فرشــتگان امــر میکند ،هنگامی که از روح خود در آدم دمید،
برای آدم ســجده کنند ،آنگاه همه فرشــتگان از خدا فرمانبری کرده برای آدم سجده
میکننــد ،به جز ابلیس( .ص 72 /و  ،73طه .3 )116 /ابلیس با تکبر از ســجده برای
آدم امتنــاع ورزیده خدا را نافرمانی میکند و بدین ســبب کافر میگردد( .ص/
 .4)74در اینحال ،خداوند شیطان را بازخواست کرده از او میخواهد علت سرپیچیاش
از ســجده بر آدم که او را با دو دست خویش آفریده ،توضیح دهد .شیطان خود را برتر
از آدم معرفی کرده و علت برتریش بر آدم را آفریده شــدن خود از آتش و آدم از
خاک معرفی میکند( .ص .5 )76 - 75 /خداوند ابلیس را به دلیل تمرّدش از جایگاه و
منزلتی که دارد ،اخراج و طرد کرده و از رحمت خویش محروم میسازد( .ص)78 - 77/
 .6ابلیس از خداوند مهلت میخواهد تا روز برانگیخته شدن انسانها (قیامت) و خداوند
بــه او مهلت میدهد تا زمان معین( .قیامت) (ص .7 )81 - 79 :پس از این ،ابلیس به
عزت خداوند ســوگند میخورد که آدم و همه فرزندانــش را از منزلت و جایگاهی که
خداوند به آنها بخشیده اســت به انحراف و سقوط خواهد کشاند ،مگر بندگان مخلَص
خداوند( .ص )83 - 82 /که البته این عدم ســقوط بندگان مخلَص خدا از ســر ناتوانی
اوست .8 .خداوند اعالم میکند که دراینصورت ،حتمًا دوزخ را از او و پیروانش انباشته
خواهد کــرد( .ص .9 )85-84 /خداوند از آدم برای انجام کاری پیمان گرفت ،اما آدم
خیلــی زود پیمان خدا را فراموش کــرد و ما (خدا) در او عزمی نیافتیم (طه.10 )115 /
خداوند به آدم و همسرش نسبت به دشمنی شیطان با آن دو و تالش وی برای اخراج
آنها از بهشت هشدار میدهد که مراقب باشید مبادا ابلیس شما را از بهشت بیرون کند
و شــما به مشقت افتید( .طه .11 )117 /اینک آدم با همسرش در بهشت حضور دارد و
برای آن دو مقرر شده است که در بهشت زندگی توأم با رفاه بگذرانند ،نه به گرسنگی
و قحطی مبتال شــوند ،نه به برهنگی تا نیازمند لباس باشــند ،نه تشنگی و خسکسالی
و نه از گرمای خورشــید آزار ببینند( .طه .12 )119 - 118 /شــیطان آدم و همسرش
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را در بهشــت وسوســه کرده و با دو وعده جذاب فریب میدهد :یکی جاودانه ماندن و
دیگری فرمانروایی زوال ناپذیــر(دراز مدت)( .طه .13 )120 /وعدههای جذاب ابلیس،
سرانجام آدم و همســرش را فریب میدهد و آنها میوهی درختی را که از خوردن آن
نهی شده بودند ،تناول میکنند و بر اثر این تناول ،اندامهای جنسیشان آشکار میشود.
دراینحال ،شروع به پوشــاندن آن با برگ درختان بهشت میکنند و بدینترتیب ،آدم
پــروردگارش را نافرمانــی میکند ،بر اثر این نافرمانی ،آدم و همســرش از آن جایگاه
توأم با رفاه خود ســقوط میکنند( .طه .14 )121 /خداوند دو باره آدم را برمیگزیند و
توفیق توبه به او عطا میکند و با توبه آدم او را هدایت میکند ،اما آدم و همســرش را
از بهشــت هبوط میدهد و خبر میدهد که در زندگی جدید همواره با یکدیگر دشمنی
میکنند ،در عین حال همواره هدایت از جانب خدا خواهد آمد و هر کسی که از هدایت
الهی دنبالهروی کند ،هرگز نه گمراه میشود و به مشقت نمیافتد( .طه)123 – 122 /
چنان که مشــاهده میشود ،ترتیب قصه در این دو سوره ،پیوسته و هماهنگ با ترتیب
نزول است؛ یعنی اولین گزارشهای قصه آدم در سوره ص ـ که نخستین سوره
مشــتمل بر قصه آدم در ترتیب نزول اســت ـ آمده و ادامه آن در ســوره طه ـ دومین
سوره مشــتمل بر قصه آدم ـ گزارش شده است .در سورههای دیگر نیز بخشی
دیگر از قصههای آدم آمده و در بخشی از آیات بخشهایی از همین قصه تفصیل داده
شده است.
 .7قصه آدم در خدمت غرض اصلی سوره ص و طه
چنانکه اشاره شد ،تفاوتهای اساسی در قصه آدم و شیطان در دو سورهی ص و طه
مشــاهده میشود .همانگونه که برخی پژوهشگران بیان کردهاند ،تفاوتهای دو قصه
در خدمت اغراض دو ســوره یاد شده قرار میگیرد .به عبارت دیگر ،این غرض متفاوتِ
هر یک از دو ســوره بوده است که گزینش گزارههای قصه آدم در هر یک از دو
سوره را شکل داده است.
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 .1-7غرض سوره ص

بســیاری از مفســران دورهی معاصر ،دربارهی غرض سورهی ص اظهار نظر کردهاند.
بیشتر آنها ،غرض این سوره را بیان مسأله توحید و وحی و قرآن و انذار نسبت به معاد
یا عالم آخرت دانســتهاند( .ر.ک :قطب۳۰۰۵ /۵ :1412 ،؛ طباطبایی۱۸۱ /۱۷ :۱۴۱۷ ،؛
مکارم شیرازی204 /19 :۱۳۷۴ ،؛ فضل اهلل۲۳۱ /۱۹ :۱۴۱۹ ،؛ قرشی۱۹۸ /9 :۱۳۷۷ ،؛
ابن عاشــور )۱۰۷ /۲۳ :1420 ،مث ً
ال عالمه طباطبایی مینویسد :در سورهی ص سخن
بر محور منذر بودن پیامبر با ذکر یا قران نازلشــده از جانب خدا بر ایشان و دعوت به
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توحید و اخالص در بندگی خدای تعالی دور میزند( .طباطبایی )۱۸۱ /۱۷ :۱۴۱۷ ،وی
معارف سوره ص را در چهار بخش دیده است:
در بخش نخســت؛ با یاد کردی از سرسختی کافران و سرپیچی کردن از پیروی پیامبر و
ایمان به آن حضرت و منع مشــرکان از ایمان آوردن مردم و سخن باطل بر زبان راندن،
آغازشده است .در بخش دوم ،سوره با ذکر قصههایی از پیامبران گذشته ،پیامبر را به صبر
امر کرده است .در بخش سوم ،عاقبت پرهیزگاران و طغیانگران را به تصویر کشیده است.
درنهایــت در بخش چهارم ،به پیامبر امر میکند انذار مردم و دعوت به توحید را به آنها
ابالغ کرده و بیان کند که عاقبت پیروان شــیطان ،آتش است( .ر.ک :همان) همانگونه
که مفسران اشارهکردهاند ،در یک تقسیمبندی کلی ،معارف سوره ص را میتوان در پنج
بخش جای داد .با تأمل در بخشهای مختلف این سوره و با در نظر گرفتن روایات ،سبب
نزول بهنظر میرسد ،اصلیترین موضوع و غرض سوره ،اعالن شکست مشرکان مکه در
مواجهه و مقابله با پیامبر و نیز خبر قطعی دادن از استقرار قدرتمندانه و حاکمیت دین حق
در زمین ،همراه با تأکید بر وحدانیت خداســت .افزون بر این ،سوره به برخی چالشها و
خطراتی که حاکمیت پیامبر و حاکمان اسالمی را تهدید میکند ،اشار ه کرده است( .ر.ک:
طیب حســینی )۵۳ :۱۳۹۳ ،این غرض بر بخشهای مختلف سورهی ص سایه انداخته
است .چنانکه  ۱۶آیهی نخست سوره ،تقابل مشرکان با پیامبر را گزارش کرده و در آیهی
ُْ ٌ
{جند ما
 ،۱۱از آنان با عنوان ســپاهیانی از احزاب مختلف شکستخورده ،یادکرده است:
ْ َ
ُ
َ َْ ُ ٌ
وم ِم َن ال ْحزاب} .در آیه  ۱۷با تعبیر «أذکر» پیامبر را به یادآوردن داستان داود
هنالك مز
ِ
ِ
َّ َ
ُ
ُ
َ
ْ
َُ
ْ ْ َ
ُ َ
ْ َ َ
َ
ْ
قدرتمند توجه میدهد{ .اص
االی ِد ِإن ُه أ َّواب} ،داودی
داود ذا
ك ع ْبدنــا
ع ما یقولون َو اذ
ب 
ِ
که از فرمانروایی مقتدر و مستحکم و حکمت و قضاوت حق و عادالنه ـ که همگی نماد
حکمرانی مقتدرانه است ـ برخوردار بوده است( .ص )20/نیز در آیه  31سوره ،در ارتباط با
قصهی حضرت سلیمان ،از مجاهدانی نیرومند و برخوردار از اسبان چابک و تیزرو ،یاد شده
است و در آیهی  ۳۵سوره ،سلیمان از خدا فرمانروایی باعظمت و بسیار مقتدر که تاکنون
به احدی داده نشده و بعد از این هم داده نخواهد شد درخواست میکند و خداوند هم این
فرمانروایی را به وی میبخشــد .بنابر این ،قصهی داود و سلیمان در این سوره ،همراه با
گزینش واژگان خاص ،پیوند عمیقی با غرضی که از آن یاد شــد (حاکمیت دین و پیامبر
و جانشــینان وی) دارد .در بخش بعدی سوره ،قصهی ایوب پیامبر و رنجهایی که وی به
آن مبتال شد و صبر و پایداریاش در برابر آن همه محنت و رنج ،سفارش به فرمانروایان
راستین و الهی جهت تحمل سختیها ،مشکالت ،رنجها و محرومیتهای مادی ،فراروی
حکومت است .در بخش دیگر سوره ،از پیامبران بزرگی همچون ابراهیم ،اسحاق و یعقوب
یادشده و از آنان با تعبیر «اولی االیدی = بسیار قدرتمند» یاد شده است .نیز از پیامبرانی

The sixty year
The first number
Consective 11
Spring and Summer
2021

23

سال ششم
شمارة اول
پیاپی11 :
بهار و تابستان
1400

چون اسماعیل و یسع و ذوالکِفل یاد شده که بهعنوان اخیار و برگزیدگان و نیکان معرفی
شدهاند .نکته قابل توجه در این بخش آن است که خداوند از این سه پیامبر یعنی ابراهیم
و اســحاق و یعقوب با تعبیر قدرتمند و صاحب بصیرت یاد کرده و با تعبیر «اَخلَصناهم»
َّ
خبر میهد که ما این پیامبران را با یک ویژگی خالص ،یاد آخرت ،خالص گرداندیم{ :إنا
ِ
ْ
َ ْ َ ْ ُْ
َّ
نــاه بخال َصــة ذ َ
الــدار} (ص )46 /این یاد کرد نیز با غرض اصلی ســوره یعنی
كى

أخلص
ِ ِ ٍ ِ
حاکمیت پیامبر و جانشــینانش پیوندی نزدیک دارد؛ چرا کــه تنها بندگان مُخلَص خدا
شایستگی حکومت و فرمانروایی بر بندگان خدا را خواهند داشت؛ چنانکه در قصهی آدم
و شیطان در این سوره نیز بندگان مخلَص خدا از انحراف شیطان مصون معرفی شدهاند.
َ ْ
ُ
همچنیــن در ادامه خداوند میفرماید{ :ق ْل ُه َو ن َب ٌــؤا َع ِظــم( }.ص )67/درباره مقصود از
«نبأ عظیم» در این آیه ۳ ،دیدگاه مطرحشده است .1 :قرآن؛  .2وحدانیت خدا؛  .3اخبار
بهشــت و دوزخ .اما بهنظر میرســد که همسو با سیاق کل سوره و متناسب با موضوع
َ
َ ََََ ُ َ
بعد حنی} ،مقصود از «نبأ عظیم»
اصلی آن و نیز با توجه به آیه پایانی سوره {و لتعل نبأه
ِ
خبر استقرار حکومت دینی پیامبر و سپس جانشینان آن حضرت و رسیدن این حاکمیت
به نقطهی مطلوب نهایی و آرمانی اســت؛ یعنــی حکومتی عادالنه و با اقتدار همچون
حکومت داود پیامبر و فرمانروایی سلیمان؛ لذا در بخش پایانی سوره ،خداوند مخاطبان
را اعم از مشرکان و مؤمنان به داستان آفرینش حضرت آدم و مقام او و سوگند بهمنظور
گمراهی و به ســقوط کشــاندن فرزندان آدم توجه میدهد .خدا بشری را از گل آفرید
و از فرشتگان خواســت برای او سجده کنند ،اما ابلیس با تکبر از فرمان خدا سرپیچی
کرد و خود را برتر از انســان پنداشــت و به سبب این نافرمانی از درگاه خدا رانده شد و
تا قیامت مشمول لعنت خدا گشت .او از خدا مهلت خواست و سوگند یاد کرد تا قیامت
بنیآدم را از راه به در برد و به ســقوط کشــاند ،جز بندگان مخلَص خدا که خدا آنان را
خالص ساخته و از گمراهی معصومشان داشته است .ارتباط این داستان با موضوع اصلی
سوره؛ یعنی حکومت و قدرت سیاسی پیامبر و جانشین آن در این است که خدای تعالی
با ذکر این قصه به همهی مؤمنان هشــدار میدهد که ممکن است افرادی از آنان ،در
سایهی دین به قدرت و فرمانروایی فراچنگ آورند .اینان باید بدانند که شیطان دشمن
قسم خورده آنان است و از طریق قدرت و حکومت ،آنان را که شایسته و برگزیده خدا
نباشــند و به درجه برگزیدگی و خلوص نرسیده باشند ،به سقوط خواهد کشاند( .طیب
حسینی)۶۰ – ۵۷ :1393 ،
 .7-2غرض سوره طه
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درباره غرض ســوره طه نیز اظهار نظرهای مختلفی شــده اســت .بیشتر آنها غرض
این ســوره را بیان مســألهی توحید و وحی و قرآن و انذار نسبت به معاد یا عالم آخرت
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دانستهاند( .ر.ک :قطب2326 /4 :1412 ،؛ طباطبایی۱19 /۱4 :۱390 ،؛ حوی:1424 ،
3339 /7؛ مکارم شــیرازی153 /13 :۱۳۷۴ ،؛ فضل اهلل87 /۱ :۱۴۱۹ ،؛ قرشی:۱۳۷۷ ،
 )366 /6با تأمل در آیات ســورهی طه چنین بهنظر میآید که اصلیترین غرض سوره
طه ،در کنار هدایت پیامبر در برخورد با مشــرکان و آزارهای آنان ،پاسخ به نگرانیهای
پیامبر نســبت به آیندهی امت و برنامههای آنحضرت برای حاکم جامعه اســامی،
پس از خود و آرامش بخشــیدن به آنحضرت بوده است( .ر.ک :طیب حسینی:۱۳۹۵ ،
 )۴۶مســألهی حاکم و حکومت در جامعه اســامی بر تمام بخشهای سوره ،بهطور
ْ
َّ ْ َ ُ
ان َ َ
ع ال َع ْرش ْاس َت َوى} استوای
برجســتهای سایه انداخته است .در آیهی  5سوره {الرح
ِ
بر عرش ،کنایه از فرمانروایی خداوند با عالم اســت( .مصطفوی )86 /8 :1360 ،در آیه
 29ســوره ،قصه موسی هنگام مبعوث شدن به رســالت آمده که از خداوند درخواست
ّ َ ً ِّ ْ َ ْ
{و ْ
وزیری از خاندانش و مشــخصًا برادرش هارون میکندَ :
ــن أهلى
اج َعــل ىل وزیرا م
ِ
َ
َ
ِ
ْ
ُ َ
ون أ ِخی اش ُــد ْد ب ِه أ ْز ِری} .در ادامهی ســوره ،پس از هجرت موسی و بنی اسرائیل
هار
ِ
از مصر و نجات از ســلطه و آزار فرعون ،موســی به میقات رفته ،هارون در غیاب وی
از بنی اســرائیلی که توسط سامری گمراه شده و گوساله پرست شدهاند ،میخواهد که
َ ََ ْ َ َُ ْ ُ ُ ْ َْ ُ
ل یا َق ْوم إَّنا ُفت ْن ُ ْ
ت ب ِه
از وی پیروی کرده و فرمانبردارش باشــند{ :و لقد قال لم هارون ِمن قب
َ
َ
ِ ِ ِ ِ
َ َّ َ َّ ُ ُ
الر ْح ُن َف َّاتب ُعوین َو أ ُ
ك َّ
و إن رب
طیعوا أ ْمری} (طه )90/و در آیهی  ،94هارون در پاســخ به
ِ
ِ
موســی که چرا جلوی انحراف بنیاسرائیل و گوسالهپرستی آنان را نگرفته است،
ُ َّ َ ْ ُ ْ
َ َ
از ترس خود نســبت به ایجاد تفرقه میان امت سخنگفته اســت{ :قال یا ْب َن أم ال تأخذ
َ
ْ
َ َ َ ُ َ
ِّ َ
ُ ْ َُ ََ ْ َ ْ َ
ْ
ْ
ــرائیل َو ْل ت ْرق ْب ق ْویل} .سپس در
ِب ِلح َیــی َو ال ب َرأیس إن خشــیت أن تقول ف َّرقت َبی َبین إس
ِ
ِ
ِ
آیه  114نیز خداوند را فرمانروای حق و آشــکار و برتر از هر چیز و هر شخص معرفی
َ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُّ
کرده اســت{ :فتعلى
الل ال َ ِلكا ل َحق} .در ادامه آیات قصه آدم و شیطان آمده و در این
قصه ،علیرغم هشدار خداوند به آدم مبنی بر اینکه شیطان دشمن او و همسرش است،
شــیطان آدم را با وعده حکومت و فرمانروایی که هرگز َکهنه و ضعیف نمیشود ،فریب
َ
ْ
َ ُْ ْ
َ
ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ َ َ
َّ
{ف َو ْس َ
ــو َس إل ْی ِه الش ْــیطان قال یا آدم هل أدلك 
ع شــج َر ِةا لخل ِــد َو ُمل ٍك ال َ ْیلى} .در
میدهد:
ِ
آیات پایانی ســوره ،گرچه مســتقیمًا واژهای دال بر حکومت و فرمانروایی به کار نرفته
اســت ،اما در روایات تفسیری اهل بیت  ذیل آیات ،برخی از این آیات در ارتباط
با خلفا و جانشینان پیامبر تفسیر شده است( .ر.ک :طیب حسینی -1395 ،الف- 152 :
 )186با توجه به این کلید واژهها ،غرض اصلی نزول سوره طه ،بیان مسألهی حاکمیت
سیاســی بر مســلمانان بعد از پیامبر و تعیین وزیر و خلیفه ایشان و نیز بیان این که به
ی که در ذات بشــر نهفته و وجود دشمن قس م خوردهای چون شیطان،
دلیل قدرت طلب 
حاکمیت سیاسی جانشین پیامبر با چالشهایی روبرو خواهد شد .همچنین در این سوره،
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موضعی را که جانشــین پیامبر در شرایط کنار زده شدن از قدرت ،باید انجام دهد بیان
شده است :ایفای نقش هدایتگری امت ،پرهیز از هرگونه ایجاد شکاف و تفرقه در میان
امت ،ولو مستلزم از دست دادن خالفت باشد و پناه آوردن به نماز به عنوان برترین ذکر
خدای تعالی تا سرانجام خدایی که فرمانروای حق و آشکار و مطلق بر عالم هستی ْ است
َ
ُ ْ ُ ٌّ ُّ ِّ ٌ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ
ون َم ْن أص َح ُ
اب
آنچه را که مقدر کرده اســت ،فرا رساند{ :قل كل مرتبص فرتبصوا فستعلم
ّ
الصراط َّ
السو ّى َو َمن ْاه َت َدى.} (طه( )135 /نک :طیب حسینی55 - 53 :1395 ،؛ همو،
ِ ِ
ِ
ِ
 -1395الف 145 :و )146
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 .8عنصر اصلی قصه آدم در سوره ص و طه با توجه به غرض اصلی سورهها
همانگونه که قب ً
ال اشاره شد ،یکی از اهداف تکرار در قصههای قرآن ،همراه با اختالف در
گزینش عناصر قصه ،تعدد و تفاوت اغراض سورهها است .از آنجا که هر قص ه قابلیت بیان
اغراض و اهداف متعدد دارد ،نقل آن در هر سوره از زاویه متفاوت ،بیانگر یکی از اغراض
آن قصه اســت( .ملبوبی )۱۴۳ :۱۳۷۶ ،مطالعه قصههای قرآن نشان میدهد که گزینش
واژگان در هر قصه نیز به طور شگفتانگیزی در خدمت اغراض آن سوره قرار گرفته است
و از یک سوره به سوره دیگر تغییر میکند .براین اساس ،به منظور شناخت همسویی قصه
با غرض اصلی سوره ،باید روی واژگان و عناصر متمایز قصه تمرکز کرد .برای درک این
تمایز در دو سوره ص و طه ،در هر سوره روی یک عنصر تمرکز می کنیم و براین باوریم
که سایر عناصر اختصاصی قصه آدم در این دو سور ،قابل ارجاع به همین عنصر اساسی
است .عنصر اساسی سوره ص عبارت است از :تصمیم شیطان برای به «سقوط کشاندن
همه انسانها ،بهجز بندگان مخلَص خداوند» .هنگامیکه ارتباط این عنصر اساسی با سایر
بخشهای سوره ص و غرض اصلی آن ـ که قب ً
ال معرفی شد ـ سنجیده شود ،این نتیجه
را به دســت میدهد که خداوند در ســورهی ص ،درصدد بیان قطعیت پیروزی پیامبر بر
مشــرکان مکه و استقرار حاکمیت و حکومتی دینی از سوی آن حضرت است .از آنجا که
تقدیر الهی بر این تعلق گرفته که دین اســام ب ه عنوان دین خاتم استمرار داشته باشد و
طبعًا در پرتو این دین ،برای افراد زیادی در طول تاریخ ،فرصت حکمرانی فراهم میگردد.
خدای تعالی در سایر بخشهای ســوره با اشاره به برخی از آسیبهای بسیار مهمی که
حکمرانان بالقوه را با خطر انحراف و سقوط خود و جامعه مواجه میسازد ،خدای تعالی با
طرح قصه شــیطان و آدم در این سوره از زاویهای کام ً
ال اختصاصی در صدد برآمده تا دو
نکته را به همه مؤمنان یادآوری کند:
 .1همه بهویژه کســانی که در معرض حکومتداری و حکمرانی قرار خواهند گرفت،
مراقب باشند که شیطان با مهلتی که از خدا گرفته و سوگندی که خورده ،مصمم است
بنیآدم را از طریق قدرت و حکومت یافتن (با توجه به سیاق سوره) به سقوط کشاند و

نتیج ه
در رهگذر مباحث گذشــته این نتیجه به دست میآید که یکی از زمینههای مطالعات و
تفسیر تطبیقی قرآن ،مقایسه میان قصص قرآن است .این مطالعه تطبیقی دستاوردهای
مهمی در عرصه تفســیر قرآن دارد که در حوزه قصههــای متعلق به یک موضوع ،اما
مکرر در دو یا چند سوره از دو دستاورد ذیل برخوردار است:
یکی ،همافزایی و تکمیل زنجیره قصهها و دیگری ،کشف ارتباط میان زاویه دید هر قصه
با غرض ســوره .همچنین از رهگذر مقایسه عناصر قصه حضرت آدم و شیطان در
دو سوره ص و طه به دست آمد که از نظر محتوا ،عنصر اساسی متمایز قصه آدم در سوره
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هیچ یک از افراد ،نباید خود را مستثنا کرده و مصون از فریب شیطان بشمارد.
 .2خداونــد همواره هم در گذشــته و هم در آینده بنــدگان برگزیدهای دارد ،هموزن
َ
ْ
ُْ
َّ
پیامبرانــی چون ابراهیم و اســحاق و یعقوب و{ ...إ َّنــا أ ْخ َل ْ
نــاه بخال َصــة ذ َ
كى الدار}
ص
ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
مصونند و تنها آنــان صالحیت حکمرانی
(ص )46/کــه از فریب شــیطان معصوم و
َ َ ْ ُ ُ ْ ُْ َ
َّ
َ
عادالنه را در زمین خواهند داشت{ِ .إال ِعبادك ِمن الخلصنی}(ص)83/
عنصر اساسی قصه آدم در سوره طه هم عبارت است از:
«فریب دادن شــیطان حضــرت آدم را با وعده فرمانروایــی زوال ناپذیر» .این عنصر
نیز کام ً
ال با بخشهای مختلف ســوره و غرض آن همســو اســت .چنانکه بیان شد،
اصلیترین غرض ســوره ،رفع نگرانی رســول خدا نسبت به طرح و برنامههایش
نســبت به آینده دین و خالفت و خلیفهای اســت که پیامبر در حال تربیت اوست ،اما
پیامبر میبیند که این خلیفهاش توسط افرادی از امتش در نقش سامری به حاشیه رانده
میشــوند .همسو با این غرض ،خداوند با طرح قصه حضرت آدم و جایگاهش و فریب
او توســط شیطان ،آن هم با وعده فرمانروایی ،آشکارا به مؤمنان حاضر در امت پیامبر،
هشدار میدهد که مبادا فریب شیطان خورد و به طمع حکمرانی ،در نقش سامری این
امت ظاهر شــوند و موجبات سقوط خود و امت را فراهم آورند .سایر نکات متمایز قصه
در سوره طه در سایه همین عنصر اساسی جای میگیرد.
با این تحلیل بهنظر میرسد که هر دو سوره ص و طه ،مسأله سیاست و حکمرانی در جامعه
اسالمی و آسیبهای اساسی آن را مورد توجه قرار دادهاند ،با این تفاوت که در یکی ،اصل
استقرار حاکمیت اسالم را هدف قرار داده و در قصه شیطان و آدم بر وجود شایستگانی برای
حکمرانی تأکید میکند و در سوره طه ،به مرحله بعد از استقرار حاکمیت اسالم توجه کرده
است و دربارهی نوع و فرد جانشین پیامبر توصیه میکند و هشدار به مؤمنان که مراقب باشند،
شیطان با وعده فرمانروایی آنان را فریب ندهد و به تصاحب حاکمیت در جامعه اسالمی که
نتیجهای جز سقوط خود و به سقوط کشاندن جامعه ندارد ،روی نیاورند.
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ص ،مصونیت بندگان مخلَص خدا از فریب شیطان و انحراف ،در مسأله قدرت و حکمرانی
جامعه اســامی است و از نظر قرآن ،تنها آنان شایستگی حکومت دارند و عنصر اساسی
قصه در ســوره طه ،هشداری اســت به اینکه قدرت و حکمرانی عامل اساسی انحراف و
سقوط انسان است.
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Abstract
The authority of “Khabar wahed” in interpretation has always
been discussed among scholars of Quranic sciences. Due to the
concurrence of the commentators on the authenticity of the narrations of the individuals with definite evidence, there is a difference of opinion among the scholars about the narrations of the
authoritative individuals. This article, with a descriptive-comparative method, seeks to answer the question of what is the
view of Ayatollah Javadi Amoli and Ayatollah Maaref regarding
the authority of using individual narrations in interpretation?
Examining the sources, it was found that according to Ayatollah
Javadi Amoli; In interpreting practical rulings, in addition to discontinuation, a special quote is also helpful; Therefore, the word
of the infallible is valid even in the form of “ Khabar wahed”
and without conclusive evidence in practical and sub-issues, but
in the field of doctrinal knowledge, suspicion is not valid and
should be cut. In the view of Ayatollah Maarefat; The validity
of the news of the unit of trust is not only for jurisprudence and
religious rules, but also has general validity and has authority in
the interpretation of the Qur’an and other cases.
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نوع مقاله :پژوهشی

بررسی تطبیقی حجیت خبر واحد در تفسیر ،از دیدگاه آیتاهلل
جوادی آملی و آیتاهلل معرفت

سید محمد نقیب
مریم بهمن

1
2

چکیده
حجیت خبر واحد در تفســیر ،همواره در میان دانشــمندان علوم قرآنی مطرح
بوده اســت .با توجه به هماهنگی نظر مفســران در مورد حجیت روایات آحاد
محفوف به قرائن قطعی ،اختالف بین دانشــمندان در مورد روایات آحاد معتبر
ظنی جاری است .این نوشتار با روش توصیفی-تطبیقی ،درصدد پاسخ به این
سؤال است که دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی و آیتاهلل معرفت ،در مورد حجیت
اســتفاده از روایات آحاد در تفسیر چگونه است؟ با بررسی منابع ،مشخص شد
کــه طبق نظر آیتاهلل جوادی آملی؛ در تفســیر احکام عملی عالوه بر قطع و
یقین ،مظنه خاص هم رهگشاست؛ بنابراین کالم معصوم حتی بهصورت خبر
واحد و بدون قراین قطعآور در مسائل عملی و فرعی حجت است ،اما در بخش
معارف اعتقادی ظن و گمان اعتبار ندارد و باید به قطع دستیافت .در دیدگاه
آیتاهلل معرفــت؛ اعتبار خبر واحد ثقه ،فقط مخصوص فقه و احکام شــرعی
نیست و اعتبار عام دارد و در تفسیر قرآن و سایر موارد حجیت دارد.
کلیدواژهها :حجیت خبر واحد ،جوادی آملی ،معرفت ،تفسیر ،تطبیقی.

م هللاتیآ و یلمآ یداوج هللاتیآ هاگدید زا ،ریسفت رد دحاو ربخ تیجح یقیبطت یسررب
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بیان مسأله
قرآن کریم به عنوان معجزه جاوید آخرین پیامبر الهی است .پیامبر اکرم اولین مفسر و
مبین قرآن و بیانگر معارف و احکام دینی بوده و بخش قابلتوجهی از احادیث نقلشده
از پیامبر و ائمه به فهم و تفســیر قرآن اختصاصیافته است .حجیت و اعتبار این
احادیث از مباحث مهم و مورد توجه دانشمندان علم حدیث و تفسیر از زمانهای قدیم
بوده اســت .برخی از روایات رســیده از معصومان  متواتر و یا محفوف به قرائن
قطعی هســتند .اینگونه روایات ازنظر همه دانشمندان در حوزههای مختلف دینی و از
جمله تفسیر قرآن حجت هســتند .همچنین سنت پیامبر و ائمه  به معنای گفتار
معصوم و یا کردار و تقریر ایشــان امری مســلم و پذیرفته شــده است (امامی:1398 ،
)251-276؛ اما در مورد حجیت خبر واحد در تفسیر و اینکه آیا خبر واحد غیر محفوف
بــه قرائن قطعی در تفســیر قرآن میتواند حاکی از گفتار معصوم باشــد یا نه ،در بین
دانشــمندان اختالفنظر وجود دارد .پژوهش حاضر ،برای بررسی تطبیقی حجیت خبر
واحد در تفسیر ،از دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی و آیتاهلل معرفت طرحریزی شده است.
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پیشینه تحقیق
اصل بحث از حجیت خبر واحد ،قدمتی هزارســاله دارد و دانشمندان و مفسران در این
زمینه نظرات مختلفی دارند .ازجمله میتوان به نظرات شــیخ طوســی ،آیتاهلل خویی،
عالمــه طباطبایی ،آیتاهلل جوادی آملی و آیتاهلل معرفت در کتب تفســیری و قرآنی
ایشــان اشــاره کرد .در مقاله «ارزیابی تطبیقی جایگاه و کارکرد خبر واحد تفسیری در
مبانی آیتاهلل فاضل لنکرانی و آیتاهلل جوادی آملی» نوشــته شــاهرودی ،به بررسی
تطبیقــی دیدگاه آیتاهلل جــوادی آملی بهعنوان منکر حجیت خبر واحد در تفســیر و
دیدگاه آیت اهلل فاضل لنکرانی بهعنوان موافق حجیت خبر واحد در تفسیر پرداختهشده
است (شــاهرودی .)67-84 :1398 ،مقاله «حجیت روایات تفسیری از دیدگاه آیتاهلل
معرفت» نوشته ناصح به تبیین نظریه آیتاهلل معرفت در باب حجیت و اعتبار خبر واحد
در تفســیر پرداخته است (ناصح .)1387 ،ازآنجاکه تاکنون دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی
و آیتاهلل معرفت درزمینه حجیت خبر واحد در تفســیر بهصورت تطبیقی مورد بررسی
قرار نگرفته اســت ،در این تحقیق ،به بررسی مقایسهای دیدگاه این دو دانشمند معاصر
پرداختهشده است.
 .1مفهومشناسی
در این بخش ،مفاهیم حجّت ،خبر ،خبر واحد و تفسیر مورد بررسی لغوی و اصطالحی
قرار میگیرد.

 .1-1حجّت

 .2-1خبر

گزارشی است که به شخص میرسد و او را از مطلبی آگاه میسازد (ابن منظور:1405 ،
.)229 /4
 .3-1واحد

اسم فاعل از «وحد» به معنای یک است (طریحی.)43 /1 :1375 ،
 .4-1خبر واحد

در مقابل خبر متواتر به کار میرود و شــامل روایتی اســت که راویان آن به حد تواتر
نرســیده باشد هرچند که بیش از یک شخص باشد (مازندرانی ،بیتا .)۳۳۵ :برخی خبر
واحد را روایتی میدانند که بهخودیخود مفید علم نباشد (سبحانی تبریزی.)23 :۱۴۲۸ ،
وجه مشــترک این تعاریف این اســت که خبر واحد روایتی است که فینفسه یقینآور
نیست بلکه افاده ظن میکند (حلی.)210 :1406 ،

م هللاتیآ و یلمآ یداوج هللاتیآ هاگدید زا ،ریسفت رد دحاو ربخ تیجح یقیبطت یسررب

در لغت به معنی برهان و چیزی است که با آن خصم را پاسخ دهند (ابن منظور:1405 ،
 .)228/2در معنای اصطالحی به هر چیزی که «صالحیت داشــته باشد که با آن علیه
خصم احتجاج و اســتدالل شود و در مقام محاجه باعث غلبه و پیروزی بر خصم شود»
حجت اطالق میشود .در علم اصول حجت دلیلی است که ثابتکننده متعلق خود باشد.
اگرچه به درجه قطع و یقین نرسد ،یعنی حکم فعلی را بهعنوان حکم واقعی برای مکلف
ثابت کند و حجیت و اعتبار آن از ناحیه شارع جعلشده باشد .در این بیان حجیت ذاتی
نبوده و به جعل شــارع ایجاد میشــود (اصغری .)16 -17 /2 :1386 ،ازآنجاکه حجت
ازنظر شرع برای اثبات حکم شرعی کافی است ،مکلف با عمل به آن معذور میباشد و
حجت موجب منجزیت و معذریت است (امامی.)251-276 :1398 ،

 .5-1تفسیر

تفسیر مبالغه در «فسر» به معنای اظهار معنای معقول است (راغب اصفهانی:1427 ،
 .)636در معنای اصطالحی تفسیر به معنای «بیان نمودن معانی آیات قرآن و کشف از
مقاصد و دالیل آنها» (طباطبایی )4 /1 :1390 ،و «بیان مفاد اســتعمالی آیات قرآن و
آشکار نمودن مراد خدای متعال از آن با ادبیات عرب و اصول عقالیی محاوره» (بابایی
و دیگران )23 :1379 ،آمده است.
 .6-1حجیت خبر واحد

«حجیت خبر عادل به معنی صحت استناد به خبر واحد عادل بهعنوان حجت شرعی در
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مقام اســتدالل بر موضوعات و احکام شرعی است ».در بین علمای اسالمی ،در اینكه
بحث از حجیت خبر واحد ،مســئلهی اصولى اســت و یا فقهى ،اختالفنظر وجود دارد،
اما مشهور ،آن را یك بحث اصولى مىدانند (آخوند خراسانى .)293 :1409 ،حجیت در
علم اصول ،داراى آثاری مانند منجزیت ،معذریت ،تجری و انقیاد اســت که در حجیت
قطع و عمل براســاس آن موضوعیت دارد (فاضل موحدی لنکرانی:1385 ،.)154 /4
در علم اصول این بحث مطرح میشود که آیا خبر واحد بدون قرینه قطعی حجت است
یا نه زیرا خبر واحد همراه با قرینه قطعی در باب قطع واقع شده و حجت است ،اما خبر
واحدی که با قطع همراه نبوده و جنبه اماریت داشــته باشد افاده ظن میکند و ظن به
خودی خود حجیت ندارد و برای حجیت آن دلیل قطعی الزم اســت .در مرحله بعد از
پذیرش حجیت خبر واحد ،پیرامون تعیین قلمرو حجیت آن بحث شده است (محققان،
 .)397 :1388اکثر دانشمندان شــیعه خبر واحد را از باب ظن خاص حجت میدانند و
برای حجیت آن دلیل قطعی قائل هســتند .در ادامه به بررسی دیدگاهها درباره حجیت
خبر واحد میپردازیم.

واحد
 .2دیدگاههادرباره حجیت خبر
بحث حجیت و عدم حجیت روایات غیر فقهی ازجمله روایات تفســیری ،عمدتًا در آثار
دانشــمندان شیعه مطرحشده اســت و علما و دانشمندان اهل س ّنت كمتر به این بحث
متعرض شــدهاند ،چراكه آنان ازاینجهت تفاوتی میان روایات قائل نشده و نوعًا به خبر
واحد كه در اصطالح صحیح نامیده مىشــود ،مطلقًا عمل مىكنند (طباطبایی:1388 ،
 .)8۷در میان دانشــمندان شیعه نیز ،در حجیت خبر واحد ،بین اصولیها اختالف است.
برخی برای خبر واحد هیچگونه حجیتی قائل نیســتند ،اما مشهور علمای شیعه ،بهطور
مطلق خبر واحد را حجــت میدانند (طباطبایی مجاهد )331 :1296 ،و تعدادی نیز در
این زمینه تفصیل قائل شدهاند که در ادامه به آن میپردازیم.
 -1-2دیدگاه عدم حجیت خبر واحد به طور مطلق
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به گروهی از دانشمندان مانند شــیخ مفید ،سید مرتضی ،ابن ادریس ،قاضی ابن براج،
شــیخ طوسی و طبرســی نظریه عدم حجیت خبر واحد بهطور مطلق (چه در فقه و چه
غیر آن) نســبت دادهشده است (کالنتری .)17 :۱۳۸۴ ،این دسته از علما معتقدند؛ خبر
واحــد بدون قرینه مطلقا حجیت ندارند و برای اثبــات مدعای خود به آیات ،روایات و
اجماع تمســک کرده اند (طباطبایی مجاهد .)331 :1296 ،بهنظر میرســد که مقصود
این بزرگواران اخبار آحاد غیر معتبر است در حالیکه اخبار آحاد معتبر همواره مورد قبول
بزرگان امامیه بوده است (امامی .)251-276 :1398 ،دالیل قائلین به عدم حجیت خبر

واحد شامل موارد زیر است:
 .1-1-2دلیل قرآنی

 .2-1-2دلیل روایی

در روایات متعدد از معصومان  آمده اســت که؛ روایاتی که علم به صدور آن از ما
نداریــد ،کالعدم فرض کنید و یــا روایاتی که احادیث غیر موافق با کتاب خدا را باید رد
کنید (حر عاملی ،بیتا.)31-33 /27 :
 .3-1-2اجماع

برخــی از علما معتقدنــد که بر عدم حجیت خبر واحد اجماع وجود دارد .ازجمله ســید
مرتضی فرمودهاند« :ازنظر منطق شــیعه عمل به خبر واحد مانند عمل به قیاس است
یعنــى همانطور ك ه شــیعه از قیاس تبرى مىجوید از خبر واحــد هم تبرى و بیزارى
مىجوید و این تبرى از قیاس ،جزء شعار شیعه است( ».فاضل موحدى لنكرانى:1385 ،
)254-256 /4
 .2-2دیدگاه حجیت خبر واحد بهطور مطلق

م هللاتیآ و یلمآ یداوج هللاتیآ هاگدید زا ،ریسفت رد دحاو ربخ تیجح یقیبطت یسررب

بر طبق اســتدالل آیــتاهلل خویی ،آیاتی در قرآن ،پیروی از غیــر علم و یقین را نهی
میکنــد ،پس خبر واحدی که افاده علم نکند ،محل نزاع اســت .آیاتی همچونَ :
{و ال
َْ ُ َ
ْ
َ َ
تقف ما ل ْی َس لك ب ِه ِع ٌل} (اسراء)36/؛ چیزى را كه علم نسبت به آن ندارید پیروى نكنید.
ْ ِّ َ ً
َّ
َ َ ُ ْ ِ ْ ْ ْ َ َّ ُ َ َّ َّ
ْ
آیهی{ :و ما لم ب ِه ِمن ِعل إن یتبع
ون ِإل الظ َّن َو ِإ َّن الظ َّن ال ُیغن ِم َنا ل َحق ش ْــیئا} (نجم)28/؛
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
آنها هرگز به این سخن یقین ندارند تنها از ظنّ و گمان بىپایه پیروى مىكنند ،با این
كه گمان هرگز انسان را از حق بىنیاز نمىكند.

قائلین حجیت خبر واحد بر نظریه خود بر آیات و روایات استدالل کردهاند:
 .1-2-2دلیل قرآنی

ازجمله ادله قرآنی این گروه ،آیهی نبأ ،آیهی نفر ،آیهی کتمان و آیهی سؤال است.

آیه نبأ

َ ُّ َ َّ َ َ ُ
ذین آمنوا
آیهای که معروف به نبأ است ،در ســورهی حجرات مطرحشده است{ .یا أیــا ال
ُ
ٌ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ً َ َ َ ُ ْ ُ َ
ع ما َف َع ْل ُ ْ
إ ْن َ
جاء ْ
ك
نادمنی}(حجرات)6/؛ اى
ت

فاســق ببإ فتبینوا أن تیبوا قوما بجهال ٍة فتص ِبحوا
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ

كســانى كه ایمان آوردهاید اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بیاورد درباره آن تحقیق
كنید ،مبادا به گروهى از روى نادانى آسیب برسانید و از كرده خود پشیمان شوید.
آیه شــریفه به ســبب مفهوم شرط داللت دارد که در انتفاء شــرط (آورنده خبر ،فاسق
نباشد) وجوب تبین منتفی است و بنابراین خبر عادل حجت است.

The sixty year
The first number
Consective 11
Spring and Summer
2021

35

آیه نفر

َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ِّ ْ َ
َ
ُْْ
ِّ
َ ْ ْ َ َّ ُ
َ ٌ َ َ َ َّ ُ
الدین َو ل ُی ْنذ ُروا ق ْو َ ُم ْ
ن
م
ــة
ق
ــم إذا َر َج ُعوا إلی ل َعله ْم
ف
وا
ه
ق
ف
ت
ی
ل
ة
ف
طائ
َ{فلو ال نفر ِمن كل ِفر ٍ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ی ْح َ ُ َ
ون} (توبه)122/؛ پس چرا از هر فرقهاى ،گروهى كوچ نكنند كه در مسائل دینى
ذر

تحقیق كنند و وقتى كه به سوى قوم خود برگشتند آنها را انذار كنند تا شاید بترسند.
آیه شــریفه بر تح ّذر (یعنى دورى کردن از چیز بیمناك) بــه هنگام انذار ،داللت دارد.
وجوب نفر براى حصول تفقّه ،وجوب تفقّه براى انذار و وجوب انذار براى حذر اســت و
وجوب حذر داللت بر حجیت قول منذر دارد (اسالمی.)388-389 /2 :1387 ،
آیه کتمان

َ
ُ
ْ
َ َّ َّ ُ َّ
َ
َ ُْ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ
الدى م ْن َب ْ
ی
ب
ال
ن
م
نا
ل
ز
ن
أ
ون ما
{إن الذین یكتم 
و
نات
ولئك
ف
اس
لن
ل
اه
ن
ب
ما
د
ع
ك
ال
تاب أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ ْ َ ُ ُ ُ َّ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ ُ َ
یلعن الل و یلعن الال ِعنون} (بقره)159/؛ كسانى كه دالیل روشن و وسیله هدایتى را

كه نازل كردهایم بعد از آن كه در كتاب براى مردم بیان كردیم كتمان مىكنند ،خدا و
تمام جنّ و انس و ملك نیز آنها را لعن مىنمایند.
«در آیه شــریفه كتمان بینات و هدى ،حرام و اظهار آنها واجب شــده است و تحریم
كتمان بدون ایجاب قبول لغو اســت و چون تحریم كتمان مطلق اســت و دربردارنده
صورتى است كه اظهار مفید علم نباشد ،پس وجوب قبول نیز مطلق است و شامل امثال
خبر واحد نیز مىشود كه مفید علم نیست( ».اسالمی)406 /2 :1387 ،
آیه سؤال

َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ ِّ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ
َ َ َ ْ
ْ َ
َ َّ
ًُ
َ
ــم ال ت ْعل ُمــون}
ــن ق ْب ِلــك إال رجــاال نحــی إلــه ف ْســئلوا أهــل الــذك إن كن
{و مــا أ ْرســلنا ِم
ِِ
ِ ِ
ِ ِ

(نحل)43/؛ و ما ،پیش از تو نفرستادیم مگر مردانى را كه به آنها ،وحى مىكردیم و اگر
نمىدانید از اهل اطالع بپرسید.
«در آیه شــریفه ،ســؤال از اهل ذكر واجب و به تبع آن قبول نیز واجب شده است و چون
وجوب ســؤال اطالق دارد ،پس وجوب قبول نیز مطلق اســت وگرنه ایجاب سؤال بدون
ایجاب قبول -در صورتى كه جواب مفید علم نباشد -لغو است( ».اسالمی)406 /2 :1387 ،
 .2-2-2استدالل به سنت
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براى استدالل به سنت در اثبات حجیت خبر واحد ،ناچار باید سنت با احراز وجدانى ثابت
شــود تا دور الزم نیاید .دو وسیله براى احراز وجدانى شامل تواتر اجمالی 1روایات دال
بر حجیت خبر واحد و دیگرى سیره متشرعه یا عقالست (اسالمی.)408 /2 :1387 ،
آیتاهلل خویی ،آیتاهلل فاضل لنکرانی و آیتاهلل معرفت ،ازجمله کسانی هستند که ادله
 .1حجیت خبر واحد را نمىتوان به ســبب تواتر لفظى یا معنوى ثابت كرد ،اما حجیت آن را مىتوان از لســان
روایات بســیارى به دست آورد كه در عین اختالف مضامین آنها ،همه در افاده این معنا مشتركند و بدین ترتیب
تواتر اجمالى پدید مىآید( .اسالمی)415 /2 ،1387 ،
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حجیت خبر واحد را اعم از حوزه فقه دانســتهاند و آن را در سایر حوزههای علوم دینی
و ازجمله تفسیر پذیرفتهاند (خویی398 :1413،؛ فاضل لنکرانی173 :1413 ،؛ معرفت،
 .)23 /2 :1379آیتاهلل خویی ،از جمله كســانی است كه حجیت خبر واحد را ،در باب
تفسیر پذیرفته و بر شمول حجیت آن تأكید كرده است و بسیاری از دانشمندان به نظر
ایشان در این موضوع استناد کردهاند .ایشان میفرماید« :بدون شبهه ،خبر واحد موثق
كه شــرایط حجیت و اعتبار را داراست ،در تفسیر قرآن نیز حجیت دارد و میتوان قرآن
را با این گونه اخبار و روایات تفسیر كرد( ».خویی398 :1413 ،؛ همان ،بیتا)106 /2 :
اســتدالل آیت ّ
الل خویى برایناساس است که؛ «حجیت تعبدی» در نظر ایشان مانند
سایر مفسران «تعبد به عمل» نبوده ،بلکه «علم تعبدى» است؛ بنابراین امارهی ظنی و
دلیل ظنى مانند خبر واحد ،در عین حال كه كاشف قطعى از واقع نیست ،دارای حجیت
بوده و كاشف است و مانند دالیل قطعى اعتبار دارد .همچنین ایشان حجیت خبر واحد
ثقه را مســتند به ســیره و بناء عقال میداند که عق ً
ال خبر واحد ثقه را ،اطمینانبخش و
دلیــل علمى و یقینآور مىدانند و در تمامى موارد به آن ترتیب اثر مىدهند؛ مگر آنكه
خللى در آن خبر آشكار باشد (خویی.)422-423 :1413 ،
عمده اســتدالل مخالفان حجیت خبر واحد در تفســیر این اســت که به عقیده ایشان
اعتبار و حجیت خبر واحد و یا دالیل ظنی دیگر منوط به عدم اطالع از واقعیت اســت.
بنابراین؛ پیروی از روایت ظنی وقتی صحیح است كه مفهوم و مدلول آن حكم شرعی
بوده و یا بر موضوعی با اثر شــرعی داللت کند .ازآنجاکه روایات تفسیری غالبًا مربوط
به غیر احكام شــرعی اســت ،پس دالیل حجیت و اعتبار خبر واحد نمیتواند شــامل
اخبار تفســیری مربوط به قصص و سرگذشت اقوام گذشته و یا در تفسیر آیات اصول
و عقاید و امثال باشــد .آیتاهلل خویی ،این اشکال را سست و مخالف تحقیق دانسته و
معتقد اســت که طبق مباحث علم اصول معنای اعتبار امارات ظنی این اســت كه این
امارات شرعًا و طبق نظر شارع بهجای دالیل علمی و یقینآور به كار میروند و ظن و
احتمال واقع جانشین قطع و یقین میشود؛ بنابراین عالیم و دالیل ظنی و ازجمله خبر
واحد در تمام مواردی كه از دالیل علمی پیروی میشــود ،شــرعًا معتبر و قابل تبعیت
میباشــند .با این بیان خبر واحد معتبر بوده و شرعًا در تمام موارد به جای دلیل علمی
قابل اســتفاده بوده و از افراد آن است ،منتهی یك فرد تعبدی است و نه وجدانی .دلیل
بر این اســتدالل ،روش جاری و دائمی عقال و خردمندان اســت ،چون عقال همیشه از
عالیم و دالیل ظنی معتبر «امارات» پیروی میكنند ،همان طور كه از دالیل علمی و
یقین آور پیروی میشود و در ترتیب اثر دادن به دالیل معتبر ،فرقی میان دالیل علمی
و ظنی قائل نمیشــوند .درنظر ایشــان خبر واحد و طرق ظنى دیگر ،باید تمام شرایط
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حجیت را دارا باشد و مث ً
ال از دروغ قطعى خالی باشد ،خبرى كه بهطور قطع دروغ است،
نمىتواند مشمول دالیل حجیت خبر واحد قرار گیرد (خویی398 :1413 ،؛ همان ،بیتا:
.)180-181/2
آیــتاهلل فاضل لنکرانــی نیز بین حجیت و اعتبار خبر واحد در احكام عملی و تفســیر
آیات مرتبط با غیر احكام عملی تفاوتی قائل نشدهاند و با استناد به بناء عقال (بهعنوان
مهمترین مســتند حجیت خبر واحد) و یا ادلّه شرعی تعبّدی یعنی آیات و روایات ،خبر
واحد را در تفســیر حجت میداند .ایشــان میفرماید« :در هر صورت مالك و مستند
حجیت هركدام از بناء عقال و یا ادلّه شرعیه تعبدیه باشد ،راهی جز پذیرش حجیت خبر
واحد به طور مطلق كه شــامل تفسیر هم بشود وجود ندارد .باید پذیرفت كه روایات در
باب تفســیر به طور مطلق یعنی بدون توجّه به اینكه مربوط به آیاتاالحكام باشند و یا
غیر احكام از اعتبار و حجیت برخوردارند( ».فاضل لنکرانی)174-175 :1413 ،
 .3-2دیدگاه انحصار حجیت خبر واحد به احکام عملی
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نخســتین بار عالمــه طباطبایی در حجیت خبر واحد بین روایــات فقهی و غیر فقهی
تفصیل قائل شده و بر عدم حجیت خبر واحد در غیر احکام شرعی فرعی تصریح نموده
اســت (طباطبایی ،351 /10 :1390 ،همان .)206 /14 :طبق نظر ایشان «حدیثی كه
بدون واســطه از زبان خود پیغمبر اكرم یا ائمه اهلبیت شــنیده شود ،حكم
قرآن كریم را دارد( ».طباطبایی)278 /۱۲ :1390 ،
در مورد احادیثی كه باواسطه به دست ما میرسد ،در معارف اعتقادی علم و قطع الزم
بوده و به خبر متواتر یا خبر با شــواهد قطعی عمل میشــود اما خبر واحد در این مورد
اعتبار ندارد .در اســتنباط احكام شــرعی عالوه بر خبر متواتر و قطعی ،به خبر واحد نیز
كه نوعًا مورد وثوق باشــد عمل میشود« .پس خبر متواتر و قطعی پیش شیعه مطلقًا
حجت و الزماالتباع است و خبر غیرقطعی (خبر واحد) به شرط این كه مورد وثوق نوعی
باشــد ،تنها در احكام شرعیه حجّت میباشد( ».طباطبایی )87 :1388 ،ایشان با استناد
به اعتبار عقالیی و وجود اثر شــرعی به عنوان اساس حجیت شرعی خبر واحد ،آن را
در جایی که قابل جعل و اعتبار شرعی میباشد معتبر میداند ،اما در قضایای تاریخی و
امور اعتقادی که فاقد اثر شــرعی بوده و حصول علم و اطمینان قطعی الزم است ،خبر
واحد فاقد حجیت شرعی است (طباطبایی59 /1 :1390 ،؛ همان.)351 :
 .3دیدگاه آیتاهلل جوادی در حجیت خبر واحد
در دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی ،قرآن دارای حجیت اســتقاللی -و نه انحصاری -است و
بدون مراجعه به سنت باید بهعنوان میزان سنجش قرار گیرد ،اما سنت به دو قسم قطعی

و غیرقطعی تقسیم میشود .اگرچه سنت قطعی را بهعنوان منبعی جداگانه قابل قبول است
اما سنت غیرقطعی را نیازمند به عرضه بر قرآن میداند تا درصورت عدم مخالفت با قرآن
به عنوان حجت مستقلی در کنار قرآن واقع شود (جوادی آملی.)139 /1 :1388 ،
در دیدگاه ایشان روایات را میتوان به دو بخش تقسیم نمود:
روایاتی كه در اركان سهگانه «اصل صدور»« ،جهت صدور» و «داللت بر محتوا» ،دارای
جزم و یقین هستند؛ این روایات دارای سند قطعی و در مقام بیان معارف واقعی بوده و از
روی تقیه صادر نشده است و در داللت نیز نص هستند .اینگونه روایات که اندك هستند
براثر یقینآور بودن آن ،در معارف دین راهگشــا و حجت بوده و در اثبات مسائل اصولی
مورداستفاده قرار میگیرند (جوادی آملی ،157 /1 :1388 ،همان 98 :1389 ،و .)154
 .2-3خبر واحد فاقد یقین

روایات و ادلّه نقلی كه در اركان سهگانه فوق ،فاقد یقین هستند ،بنابراین تنها مفید ظن
و گمان بوده و یقینآور نیستند .اینگونه روایات ناظر به سه بخش است:
الف) معارف اصول دین مانند :اصل توحید ،نبوّت و معاد و اصل وجود بهشت و جهنم؛
در این گونه معارف كه از اصول دین است و اعتقاد به آن ضروری است و یقین و جزم
در آن معتبر است ،با ادلّه نقلی ظنی نمیتوان بهیقین دست یافت و از این رو این گونه
از ادلّه نقلی در این بخش حجت نیست.
ب) معارفی كه جزو اصول دین نیست ،مانند :حقیقت عرش ،كرسی ،لوح ،قلم و فرشته؛
اعتقــاد تفصیلی به ایــن معارف ،ضروری نبوده و ایمان اجمالی به آنها كافی اســت و
میتوان با ایمان اجمالی ،مفاد روایت ظ ّنی را در حد احتمال پذیرفت.
ج) معارفی كه بیانگر مســائل علمــی و آیات الهی در خلقت اســت ،مانند :چگونگی
آفرینش آســمانها و زمین؛ اخبار و روایات این معارف ثمره عملی ندارد و جز ِم علمی
در آنها معتبر نیست .بنابراین روایات غیرقطعی در حد احتمال قابلپذیرش است ،ولی
حجّت تعبّدی نیســت؛ زیرا ادلّه حجیّت خبر واحد راجع به مسائل عملی و تعبدی است
و در مسائل علمی نمیتوان كسی را بدون حصول مبادی تصدیقی متعبّد به علم كرد.
بنابراین ،در دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی اثبات مســائل اعتقادی و معارف دینی نیاز به
نصی از قرآن كریم اســت و از روایات نیز میتوان بر خبر
اقامه برهان عقلی قاطع و یا ّ
متواتــر یا خبر واحد محفوف و توأم با قرینه علمآور اســتناد کرد و در این موارد ظنّ و
گمان حجت نیســت؛ بنابراین اگرچه که در میان اخبار آحاد ،روایات صحیح و معتبری
وجود دارد و ادعای ناتمامی و ضعف همه آنها پذیرفته نیست؛ لیكن در معارف اعتقادی
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چــه در زمینه اثبات و چه در زمینه نفی نمیتوان به خبــر واحد (كه بر فرض اعتبار و
صحت ســند آن ،اماراهای ظ ّنی است) اســتناد كرد .طبق نظر ایشان ،هرچند در فروع
فقهی ،میتوان بر اساس خبر واحدی كه سند آن معتبر و داللتش تمام است ،فتوا داد؛
اما در مســائل اعتقادی ،نمیتوان تعبدی عمل کرد و نیاز به علم یا طمأنینه اســت که
امری قلبی و خارج از اختیار انســان و تابع مبادی (تصوری و تصدیقی) خود است و از
آنجا که خبر واحد معتبر نیز قادر به رفع شــك و تردید از قلب انســان نیست نمیتوان
به آن اســتناد جست .البته در این مســائل گمان حاصل میشود که در حد اسناد ظنی
میتوان به معصوم نسبت داد ولی اگر دلیل قطعی معتبر عقلی تجریدی یا حسّی تجربی
برخالف ،اقامه شــود بر خبر واحد مقدم میشود و اگر دلیل ظ ّنی معتبری که كه گمان
قویتری نســبت به خبر واحد به دســت بدهد به طوری كه دلیل عقلی یا حسّی ،مفید
طمأنینه باشــد باز بر دلیل نقلی مقدم اســت و در موارد همســانی هر دو گمان شك
جایگزین آن میشود (جوادی آملی.)55-56 /7 :1388 ،
ایشان در بیان تفاوت بین مسائل فقهی و تفسیر میفرماید« :فقه از امور عملی و تعبدی
است و تفسیر از امور علمی و تفاوت این دو ،آن است كه در مسائل عملی امكان تعبد
به «ظن» وجود دارد ،در حالی كه در مســائل علمی تعبد به «ظن» ممكن نیست» .با
این بیان معلوم میشود که از نظر معظم له ،خبر واحد افاده ظن میکند و تعبد به ظن
تنها در عمل ممكن اســت .مث ً
ال میتوان به مکلف گفت که در صورت شک بین سه و
چهار در نماز چهار رکعتی بنا را بر چهار بگذار ،در این حالت شــک مکلف وجدانا باقی
است ،ولی عم ً
ال میتواند بنا را بر چهار بگذارد؛ اما در مسایل علمی باور مطرح است و
امكان تعبد نیست؛ اگر مبادی فهم و باور نسبت به مطلب معیّن حاصل شد ،انسان آن
را میفهمد ،پس خبر واحد در مســائل عملی معتبر است و در امور علمی حجّت نیست
(جوادی آملی ،127 /2 :1389 ،همان.)353 /9 :1388 ،
این گزاره اصولی «در واقع ارشــاد به نفی موضوع است؛ بدین معنا كه در امور اعتقادی
با خبر واحد علم حاصل نمیشــود ،نه این كه علم حاصل میشود ،ولی حجت نیست.
اص ً
ال از خبر غیر قطعی ساخته نیست كه در اندیشه انسان اثر یقینی بگذارد ،مگر آنكه
متن آن برهانی باشد یا سند آن قطعی یا محفوف به قراین قطعی باشد( ».جوادی آملی،
 )127 /2 :1389بــرای فهم بهتر این موضوع ایشــان حروف مقطعه را به عنوان مثال
بیــان میکند که روایات مربوط به تفســیر این حروف باید همانند روایات فقهی اعتبار
داشــته باشد و صحیحه ،موثقه یا حسنه باشد .زیرا تفسیر این حروف از مسایل علمی و
اعتقادی است و حتی با تن ّزل و قرار دادن آن در رده مسائل عملی و تعبدی نیز رعایت
شرایط اعتبار روایات فقهی الزم است (جوادی آملی.)126 /2 :1389 ،
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 .4دیدگاه آیتاهلل معرفت در حجیت خبر واحد
آیــتاهلل معرفت ،حجیت خبر واحــد را بهصورت مطلق میپذیرد و معتقد اســت که؛
«تمامى احكام و سنن شــریعت را كه تفصیل مجمالت قرآن است و تفسیر این آیات
بهحســاب مىآید و با خبر واحد جامع الشرائط به دست رسیده است ،مىپذیریم و معتبر
مىدانیم؛ مگر خبرى كه خللى ازلحاظ ضعف سند یا سستى محتوا در آن مشهود باشد،
در این صورت اعتبار ندارد( ».معرفت )23 /2 :1379 ،در دیدگاه ایشان ارزش خبر واحد
در تفســیر و تاریخ ،بدون توجه به سند آن و تنها با در نظر گرفتن متن تعیین مىشود،
یعنی اگر خبر واحد بتواند ابهام یك موضوع را برطرف كند مورد پذیرش بوده و همین
ویژگى ،گواه صدق و درســتى آن اســت (معرفت)25 /2 :1379 ،؛ بنابراین مشخص
میشود که آیتاهلل معرفت ،در استدالل به حجیت اخبار آحاد تفسیری و فقهی ،تفاوت
قائل شــده و معتقد اســت که در باب احادیث فقهی و استنباط احكام و تكالیف كه به
عمــل مكلفین برمیگردد ،احراز اطمینان و حجیت تابع شــرایط و ویژگیهای خاصی
است و با دستیابی به آن شرایط ،اطمینان و آگاهی ایجادشده ،تعبدًا حجت بوده و معتبر
اســت؛ اما در تفســیر اص ً
ال جای تعبد نیست ،زیرا تفسیر از باب معرفت و عقیده بوده و
منوط به آگاهی است و تعبد در آن جایگاهی ندارد .پس در مورد احادیث تفسیری باید
به محتوا و متن آن توجه کرد ،درصورتیکه متن حدیث قادر به حل مشكل و رفع ابهام
بوده و آگاهی و معرفت ما را افزایش دهد بدون توجه به وضعیت سند آن را میپذیریم
و برعكس ،اگر محتوا و متن حدیث ،موجب آگاهی و رفع ابهام و كشــف القناع بناشد،
آن حدیث حتی با سند معتبر در باب تفسیر اعتبار ندارد (معرفت.)31-33 /2 :1379 ،
در مجموع در دیدگاه آیتاهلل معرفت ،شــرایط پذیرفتن خبرواحد ،همراه داشتن قراین
صحیح (مثل وجود در کتب معتبر) ،شهرت راوى به صداقت و امانت (و یا مشهور نبودن
به دروغ و خیانت) ،ســامت و اســتحكام متن خبر ،ایجاد علم و یا زایل شدن شك و
تردید ،عدم تعارض با عقل و نقل قطعى در دین و شــریعت میباشد .این شروط باعث
میشــود که خبر  -هر چند از نظر سند مرسل باشد -موجب اطمینان شده و بتوان بر
آن خبر اعتماد كرد (معرفت.)26 /2 :1379 ،
آیتاهلل معرفت پس از بیان دیدگاه مخالفان حجیت خبر واحد ،اســتدالل ایشان را بیان
و ســپس نظر خود را در مورد آن بیان میکند .به اینگونه که اســاس اســتدالل عدم
حجیت خبر واحد در نظر مخالفان ،جعل شــرعی و حجت تعبدی برای خبر واحد است.
معنــای حجت تعبدی ترتیب اثر واقع بر حجت ظاهری اســت و این امر اختصاص به
تکالیــف و احکام دارد و در باب تفســیر و مانند آن از وجدانیات و معتقدات موضوعیت
ندارد (معرفت ،29 /10 :1388 ،همان .)76 :1423
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آقای معرفت معتقد اســت کــه در اعتبار خبر واحد ثقه ،جنبه تعبــدی راه ندارد ،بلكه
خبر واحد در نظر عقال ،دارای كاشــفیت ذاتی اســت كه شرع نیز آن را پذیرفته است.
توضیح اینکه؛ بنای انســانها بر آن است كه بر اخبار كسی كه مورد ثقه است ،ترتیب
اثــر میدهند و همچون واقع معلوم با آن رفتار میكنند؛ این نه قراردادی اســت و نه
تعبّد محض ،بلكه همان جنبه كاشــفیت آن است كه این خاصیت را به آن میبخشد.
شــارع مقدس  -كه خود سرآمد عقال اســت -بر همین شیوه رفتار كرده و آن را تأیید
کرده اســت و تنها در مواردی كه خبر آورنده ،انســان فاقد تعهد باشد كه قابلاطمینان
ْ َ َ َُْ ٌ َ ََ َ ُ
نیســت ،بدون تحقیق نباید به گفته او ترتیب اثر داده شود{ :إن جاءک ف
اسق ب َبإ فتب َّینوا}
ِ
ِ ِ ٍ
(حجرات)6/
لذا اعتبار خبر واحد ثقه ،نه مخصوص فقه و احكام شرعی است و نه جنبه تعبّدی دارد؛
بلكه اعتبار آن عام و در تمامی مواردی است كه عقال از جمله شرع (شارع) ،كاربرد آن
را پذیرفتهاند .از این رو ،اخبار عدل ثقه از بیان معصوم ،چه پیرامون تفســیر قرآن و چه
دیگر موارد ،از اعتبار عقالیی مورد پذیرش شــرع برخوردار است و كاشف و بیانگر بیان
معصوم میباشــد و حجیت دارد و همانند آن است كه شخصًا و مستقیمًا معصوم تلقّی
شده باشد (معرفت.)142-146 :1380 ،
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نتیج ه
در این نوشتار ،به بررسی تطبیقی حجیت خبر واحد در تفسیر ،از دیدگاه آیتاهلل جوادی
آملی و آیتاهلل معرفت پرداخته شــد .در این بررســی مشخص شد که هر دو -معظم
لــه -حجیت خبر واحد را پذیرفتهاند؛ با این تفاوت که آیتاهلل جوادی آملی با تقســیم
معارف دین به احکام عملی و معارف اعتقادی ،خبر واحد ثقه را در احکام عملی حجت
میداند .در معارف اعتقادی که جزو اصول دین نیســت و ایمان اجمالی به آنها کافی
اســت اخبار آحاد در حد احتمال مورد پذیرش هستند اما در اصول دین و آیات محتوی
مسائل علمی و آیات خلقت نمیتوان به حجیت خبر واحد استناد کرد .در مقابل ،آیتاهلل
معرفــت حجیت خبر واحد ثقه را بهطور مطلق پذیرفته و آن را در همه حوزههای دین
از جمله تفسیر حجت میداند.
علت اختالف آرای این دو اندیشمند مربوط به دیدگاه اصولی و نحوه استدالل آنها بر
حجیت خبر واحد اســت .در نظر آیتاهلل جوادی آملی ،خبر واحد دارای حجیت تعبدی
است و در مسائل اعتقادی که نیاز به علم و اطمینان است ،نمیتوان به تعبد عمل کرد؛
اما آیتاهلل معرفت به ســیره عقال استناد کردهاســت که خبر واحد در نظر عقال دارای
کاشــفیت ذاتی اســت و در همه آموزهها اعم از فقه و تکلیف و یا آموزههای معرفتی
جاری اســت .بر این اســاس به نظر میرســد که بتوان به نظر تلفیقی بین دیدگاه دو
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م هللاتیآ و یلمآ یداوج هللاتیآ هاگدید زا ،ریسفت رد دحاو ربخ تیجح یقیبطت یسررب

اندیشمند دستیافت؛ بدینگونه که طبق نظر آیتاهلل معرفت ،در بررسی خبر واحد ثقه
در تفسیر ،در جایی که راوی فاسق نباشد -با تکیه بر سیره عقال که شرع نیز آن را رد
نکرده است -به بررســی متن و رفع ابهام در تفسیر آیات اهتمام شود .همچنین طبق
نظر آیتاهلل جوادی آملی ،در مســائل اعتقادی ظن حاصــل از خبر واحد در جایی که
دلیل معتبر قویتری بر علیه آن اقامه نشــده باشد ،مورد استفاده قرار گیرد .با توجه به
حجم باالی اخبار آحاد ،با استفاده بیشتر از بیانات معصومان در تفسیر آیات قرآنی
میتوان از معارف این کتاب آسمانی در سطح عالیتر بهرهمند شد.
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Abstract
Introduction to the interpretations of the Holy Quran is one of the
most important ways to achieve the method of interpretation as
well as the principles and specific views of the commentator. What
makes it necessary to study and reflect on the introductions of the
Qur’anic commentaries and convey the views of the commentators accurately to the reader, is the commentator’s attention to some
Qur’anic issues and narration in the introduction and its relationship
with his interpretive method. The present study has been written
with the aim of examining and analyzing the introduction of Tasnim’s commentary by Ayatollah Javadi Amoli and other interpretations of the Qur’an to the Qur’an, with a comparative approach
and using an analytical and descriptive method. The result of this
research showed that each of the introductions of Qur’anic interpretations to the Qur’an that have been written in the contemporary
period, firstly, there are differences in the expression of interpretive
topics, Qur’anic subjects and related sciences in them and Secondly,
it seems that the topics and issues stated in these introductions are
almost formulated and formulated in a way that guides the reader
through the interpretive method of the Qur’an to the Qur’an and its
methods In the meantime, the introduction of Tasnim’s commentary
has the characteristics of a comprehensive introduction because it
has interpretive and Qur’anic issues and also the contents presented
in it clearly express the method of the commentator.
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بررسی تطبیقی مقدمۀ تفسیر تسنیم آیتاهلل جوادی آملی
با دیگر تفاسیر قرآن به قرآن
DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2021.6.1.3.5
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فخاری
فرزین حبیبزاده
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چکیده
مقدمۀ تفاسیر قرآن کریم ،یکی از مهمترین راههای دستیابی به شیوۀ تفسیری
و نیز مبانی ،اصول و دیدگاههای خاص مفسّــر اســت .آنچه مطالعه و تأمّل در
مقدمههای تفاسیر قرآن را ضروری مینماید و دیدگاههای مفسران را به نحوی
دقیق به خواننده منتقل میکند ،توجه مفسر به برخی موضوعات قرآنی و روایی
در مقدمه و رابطۀ آن با روش تفسیری وی است .پژوهش حاضر با هدف بررسی
و تحلیل مقدمۀ تفسیر تسنیم آیتاهلل جوادی آملی و دیگر تفاسیر قرآن به قرآن،
با رویکرد تطبیقی و با بهرهگیری از روش تحلیلی و توصیفی به نگارش درآمده
است .این بررسی نشان میدهد که هر یک از مقدمههای تفاسیر قرآن به قرآن
که اغلب در دورۀ معاصر به نــگارش درآمدهاند؛ او ًال ،اختالفنظرهایی در بیان
مباحث تفســیری ،موضوعات قرآنی و علوم مرتبط با آن در آنها وجود دارد؛ و
مسائل بیانشده در این مقدمهها ،تقریبًا به
ثانیًا ،به نظر میرسد که موضوعات و
ِ
نحوی تنظیم و تدوین ش دهاند که خواننده را به تفسیر قرآن به قرآن و شیوههای
آن رهنمون میسازد .در این میان ،مقدمۀ تفسیر تسنیم از آن جهت که متضمّن
مطالب ارائهشده در آن ،به
مباحث تفسیری و قرآنشناسانۀ توأم است و همچنین
ِ
روشنی بیانگر روش مفسّر و متناسب با شیوۀ تفسیری ایشان نگاشته شده است،
از خصوصیات یک مقدمۀ جامع برخوردار است.
کلیدواژهها :تفسیر تسنیم ،جوادی آملی ،مقدمه تفاسیر ،روشهای تفسیری،
تفسیر قرآن به قرآن.
 .1دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایرانfakhari.a@atu.ac.ir .
 .2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد رشــته علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران( ،نویسنده
مسؤول)f.habibzadeh@atu.ac.ir .
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 .1مقدمه
در طول تاریخ تقسیر قرآن کریم ،جریانهایی با روشها و رویکردهای گوناگون ظهور
و بروز کردهاند که یکی از آنها ،تفســیر قرآن به قرآن است که حسب زعم عدهای از
مفسّران و قرآنپژوهان یکی از باسابقهترین آنها به شمار میرود .افزون بر آن ،این که
برخی بر آنند که این تفســیر ،دأب پیامبر و اهلبیت عصمت و طهارت بوده
و از این جهت برخی از مفســران دورۀ معاصر نیز به تبعیت ،بر این شیوه تأکید فراوان
داشته و آن را از متقنترین راهها دانستهاند.
مفســران قرآن کریم ـ کم و بیش قبل از ورود به تفسیر ـ مباحثی را به عنوان مقدمه
طرح کردهاند که به نوعی میتواند نشــان از مبانی و مواجهه آنها با قرآن و امر تفسیر
ل توجهی برخوردار است که
باشد .از این رو ،بررســی مقدمههای تفاسیر از اهمیت قاب 
میتوانند اطالعات خوبی را به خواننده ارزانی کنند .در این راستا ،مطالعه گروهی آنها
در قالب یک مقایســه بیش از پیش روشنگر خواهد بود .بر این اساس ،بررسی تعدادی
از مقدمههای تفاســیری که مشهور و منسوب به تفسیر قرآن به قرآن هستند ،موضوع
کار قرار گرفت تا ضمن آشــنایی با دیدگاههای خاص هر مفسر ،مجالی را در نسبت با
دیگری فراهم آورد.
پژوهش حاضر کوششی است در پاسخگویی به این سه پرسش که «مقدمههای تفاسیر
قرآن به قرآن شامل چه موضوعات و مباحثی هستند ،این مباحث مقدماتی چه رابطهای
با تفسیر قرآن به قرآن دارند ،چه شباهتها و تفاوت هایی میان مقدمۀ تفسیر تسنیم با
مقدمههای دیگر تفاسیر قرآن به قرآن وجود دارد؟
با جســت و جو و بررسی منابع و نوشتههای مکتوب؛ شــامل کتابها و مقاالت و نیز
رســالهها و پایاننامهها ،مطالعۀ تحلیلی و تطبیقی راجع به مقدمههای تفاسیر قرآن به
قرآن به صورت مستقل انجام نگرفته است .مقالهای با عنوان «پیشنیازهای علم تفسیر
بر پایۀ مقدمه تفاســیر قرآن» نوشتۀ نهله غروی نائینی و حمید ایماندار به رشتۀ تحریر
در آمده اســت که مقدمههای تمامی تفاسیر قرآن (نه تفاسیر قرآن به قرآن) را از جهت
علوم پیشنیاز تفسیر مورد بررسی و مطالعه قرار داده است.
الزم به ذکر است آنچه اختصاصًا در زمینۀ تفاسیر قرآن به قرآن مورد تحقیق و پژوهش
قرار گرفته است ،اغلب یا معرفی مبانی تفاسیر قرآن به قرآن است؛ مانند مقالۀ «مبانی
روش تفســیر قرآن به قرآن و نمودهای بهــرهوری از آن در بینش عالمه طباطبایی»
نوشتۀ کامران ایزدی مبارکه ،یا مقارنه و مقایسهای میان این تفاسیر و بررسی تطبیقی
روشها و شیوههای گوناگون این مفسران است ،نه بررسی تطبیقی مقدمههای تفاسیر
قرآن به قرآن .مقالۀ «تأملی در مقایسۀ تطبیقی تفسیر التفسیر القرآنی للقرآن و المیزان»

 .2مقایسه و تحلیل آرای مفسران در مورد تفسیر قرآن به قرآن
مهمترین و نخســتین منبعی که در آن به شیوۀ تفســیری قرآن به قرآن تأکید کرده،
َ
ً ُ
َ َ َّ َ َ َ َ
یک الک َ
تاب ِتیانا ِلک ِّل ش ٍء}،
خود قرآن کریم اســت که در آیۀ شــریف {و نزلنا عل
ِ
آیات قرآن به عنوان مبیّن و مفسِّــر آیات دیگر معرفی شده است .این شیوۀ تفسیری،
از آن جهت که اصلیترین شــیوۀ پیامبر اسالم  و اهلبیت  در تفسیر قرآن
بوده اســت ،شیوهای «کهن» و معتبر در تفسیر قرآن به شمار میرود و از آن جهت که
رواج این شــیوه در دورۀ معاصر بوده اســت و اغلب تفاسیر مشهور و مهم یکصدسال
اخیر به این شــیوه نوشته شده است ،از آن به عنوان شیوهای «نوین» در تفسیرنویسی
یاد میشود.
در دورههای میانی و شکوفایی تفسیرنگاری؛ یعنی در قرون چهارم تا هشتم هجری نیز
شاهد استفادۀ فراوان از آیههای قرآن در تفسیر آیات دیگر هستیم .از جمله مفسرانی که
به تفسیر قرآن به قرآن عالقۀ فراوان نشان داده و در موارد متعدد از خود آیههای قرآن
در تفسیر بهره بردهاند ،میتوان به تفسیر جامعالبیان اثر محمد بن جریر طبری (م 310
ق)؛ تفســیر التبیان شیخ طوسی (م  460ق) و تفسیر مجمعالبیان لعلوم القرآن نگارش
فضل بن حسن بن فضل طبرسی (م  584ق) اشاره کرد( .ر.ک .بابایی)265 :1388 ،
عبداهلل جوادی آملی در میان تفاســیر قرآن به قرآن ،موفقیت تفســیر المیزان را در به
کارگیری تفســیر قرآن به قرآن ستوده و در این باره مینویسد :غرض آن که از گفتار،
رفتار و نوشتار اقدمین ،قدمأ ،متأخران و معاصران ،عطر دلانگیز تفسیر قرآن به قرآن به
شامه جان میوزد ،لیکن چنین نافهاى را باید در سوق کاالى گرانبهاى المیزان جست
و جو کرد که در این مضمار گوى سبقت را از دیگران ربود و هر چند از لحاظ شناسنامه
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نوشتۀ محمد صادق حیدری و بهروز یداهللپور ،از نوع پژوهشهای اخیر است.
مقالۀ پیشرو با روش توصیفی ـ تحلیلی و با هدف تبیین و تحلیل مقدمههای تفاســیر
قرآن به قرآن و بررســی تطبیقی مقدمۀ تفسیر تسنیم با مقدمه تفاسیر آالءالرحمن فی
تفسیر القرآن از محمدجواد بالغی نجفی ،المیزان فی تفسیر القرآن از سیدمحمدحسین
طباطبایی ،الفرقان فی تفســیر القرآن بالقرآن و السّنۀ از محمد صادقی تهرانی ،أضواء
البیان فى إیضاح القرآن بالقرآن از محمد امین بن محمد شــنقیطی ،التفســیر القرآنی
للقرآن از عبدالکریم خطیب به نگارش درآمده اســت .مطالب این نوشتار در سه محور
کلی بدین شــرح است :مقایسۀ آرای مفسران در مورد تفســیر قرآن به قرآن؛ بررسی
تحلیلی ـ تطبیقی مقدمههای تفاســیر قرآن به قرآن با یکدیگر؛ بررسی تطبیقی مقدمۀ
تفسیر تسنیم با دیگر تفاسیر قرآن به قرآن (برخی امتیازات و خصوصیات مقدمۀ تفسیر
تسنیم) و نتیجهگیری.
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تفسیرى آرم بنوت و فرزندى مفسران سلف را داراست ،لیکن فیه معنى شاهد بأبوته... .
(جوادی آملی)45/1 :1378 ،
برخی از محققان تفسیر قرآن به قرآن را تنها شیوۀ پیامبراکرم و ائمۀ اطهار
در تبیین و توضیح آیات دانستهاند( .جاللیان )179 :1392 ،و برخی نیز بر این باورند که
اساس بیانات و روش تعلیم و تفسیر پیامبر و اهلبیت ،همان شیوۀ تفسیر قرآن به
قرآن بوده که قرآن خود ،آن را به ما آموخته است و از طریق روایات بر ما معلوم گشته
اســت که در هیچ مورد از بیانات ایشــان در زمینۀ تفسیر آیات ،از غیر قرآن استعانت و
استفادهای به عمل نیامده است( .ر.ک .طباطبایی1390 ،ق)12/1 :
به نظر میرســد آنچه صحیح است آن باشد که این نوع تفسیر ،از رایجترین روشهای
آن بزرگواران در تفسیر قرآن بوده است ،نه اینکه تنها روش ایشان در تفسیر قرآن باشد؛
چرا که از پیامبر اکرم و امامان معصوم تفاســیری از آیات قرآن باقی مانده
اســت که در آنها از شیوۀ تفسیر قرآن به قرآن استفاده نشده و به یک آیۀ دیگر برای
تفســیر آیۀ مورد نظر استناد نشده است ،بلکه پیامبر اکرم و امام معصوم  با
علم الهی و دانش سرشار خود تفسیری از آیه را ارائه دادهاند که در آن استفاده از آیات
دیگر مشــهود نیســت .در ادامه به عنوان نمونه چند مورد از این تفاسیر که فاقد شیوۀ
تفسیری موسوم به قرآن به قرآن است ارائه میشود.
ْ
َُ ْ
ْ
ْ
ْ
ُّ
َ
{ل ُم ال ُبشرى فا لح
یاة الدنیا َو ف ال ِخ َرة}..
عبادۀ ابن صامت از رسول خدا دربارۀ آیۀ
ِ
ِ
ِ
(یونس )64/ســؤال کرد :ماذا تکون البشــارۀ؟ حضرت فرمودند« :هی الرؤیا الصالحۀ
ُ
الرجل أو تری له»؛ آن رویای صادقی اســت که انسان میبیند ،یا دیگران دربارۀ
یراها
او میبینند( .معرفت 190 :1418 ،و شایستهنژاد)34 :1386 ،
َ َّ
ّ
َ
َ
َ
األخرة ح َسنة}،
{ربا
پیامبر اکرم در تفسیر «حسنه» در آیۀ
آتنا ِ َف الدنیا حسنۀ و ِف ُ ٍ
ِ
َ
َ ْ ُ َ َْ ً
ً َ َ ْ َ ً َ ًَ ُ ُ ُ َ
ُّ ْ
َ
َ َ َ ْ
ْ ُ َْ ُ
َ
وت قلبا َشاكا و زوجة صالح
وت ف الدنیا
آخر ِت ِه فقد أ 
و
اه
ی
ن
د
ر
م
أ
ع
ه
ین
ع
ت
ة
فرمودند{ :من أ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ ً
ْ َ ِ َ َ َ ً َ ِ ُ َ َ َ َ َّ
َح َسنة َو ِف ال ِخر ِة حسنة و و ِقی عذاب النار} (راوندی  )299/1 :1405کسی که خدا به او
قلبی شاکر ،زبانی مشغول به ذکر حق و همسری با ایمان که او را در امور دنیا و آخرت
یاری کند ،ببخشید ،نیکی دنیا و آخرت را به او داده و از عذاب آتش باز داشته است.
ّ
َ
َ ا لح ُ َ
از پیامبر اکرم دربارۀ واژۀ «ســائحون» در آیۀ مبارک {الت ِائبون العابدون ِامدون
ِ
ئح َ
ون ّ
الر ِاک ُعون} (توبه )112/سؤال شد ،حضرت فرمودند :آنان روزهدارانند( .مجلسی،
السا ِ
 355/66 :1403و حر عاملی )36/15 :1409 ،طبری به ســند خود از عدی بن حاتم
نقل کرده است که پیامبر اکرم در تفسیر آخرین آیۀ سورۀ حمد فرمود{ :املغضوب
ّ
علمهی} ،یهود و {الالضالنی} ،النصاری(.طبری 118/1 :1412 ،و )123
َ
{ف َمن ُیــرد ُ
اهلل أن َید َی ُه َی َر ُح َص َ
در ُه ِلإلسالم}(انعام)125/
از معنای «شرح صدر» در آیۀ
ِ
ِ
ِ

ِ

َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ ف ْنج َ َّ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
ع الك ِذبنی}
الل
و أبــاءمك و ِنســاءنا و ِنســاءك و أنفســنا و أنفســكم ث نت ِهل عــل لعنــت ِ
ِ

(آلعمران )61/را نازل کرد ،پیامبر اکرم ،علی و فاطمه و حسن و حسین را
فراخواند و فرمود :اللهم هؤالء اهلی( .ترمذی ،بیتا )210/5 :جعفر بن محمد با سند خود
ْ
َ َّ ُ َ َّ
الن ْف ُس ال ُ ْط َمئ َّن ُة ْ
ارج ِعی
از ابوبصیر از امام صادق نقل کرده است ،دربارۀ آیۀ {یا أیها
ِ
ِ
َّ
ُ
َ ً َ ْ َّ ً َ ْ ُ
َ ِّ
بادی َو ْادخ ِلی َجنت}؛ حضرت  فرمود :یعنی
ع
ف
ی
ل
خ
راضیة مر ِضیة فاد ِ ِ ِ ِ
ك ِ
ِإىل رب ِ
ِ
الحسین بن علی( .قمی 422/2 :1367 ،و بحرانی)657/5 :1374 ،
بنابر این ،روشــن شد که گاهی تفسیر پیامبر از قرآن با استفاده از آیات قرآن و به
اصطالح تفســیر قرآن به قرآن نبوده است و آن حضرت به وسیلۀ دانشی که از جانب
خداوند در اختیارش قرار داده شده بود ،برخی از آیات را تبیین و تفسیر نمودهاند .تفسیر
ائمۀ اهلبیت  نیز از همین ویژگی برخوردار است و عالوه بر تفسیر قرآن به قرآن،
مســتند به لغت و قواعد زبان ،ســنت و حدیث پیامبر و قواعد عقلی بود( .شاکر،
 )296 :1394از این مطلب به خوبی دانستهمیشود که تفسیر قرآن به قرآن ،علیرغم
اهمیت و کاربرد بیشتر آن ،تنها شیوۀ رسول خدا و اهلبیت نبوده است و آن
بزرگواران از شیوههای دیگری نیز در تبیین و روشنساختن مقصود آیات بهره بردهاند.
صاحب تفسیر تسنیم ،در فصل ســوم مقدمۀ کتاب ،ضمن بیان دالیلی مبنی بر اثبات
اتقان شیوه تفســیرى قرآن به قرآن ،در بارۀ منهج تفسیری اهلبیت مینویسند:
رسول اكرم  و امامان معصوم در داوریها و احتجاجها و در پاسخ پرسشهاى
تفســیرى ،آیات قرآن را به یكدیگر ارجاع مىدادند و با سایر آیات قرآن ،آیۀ مورد نظر
خود را تفسیر مىكردند( .ر.ک .جوادی آملی39/1 :1378 ،ـ )43در کالم عبداهلل جوادی
آملی ،قیدی مبنی بر انحصار این شــیوه از ســوی اهلبیت در تبیین و تفســیر
قرآن ذکر نشــده اســت و تنها به این مطلب اشاره شده است که تفسیر قرآن به قرآن،
ســیره عملى ایشان بود و این شــیوۀ تفســیری ،از طرف اهلبیت وحى و عصمت و
طهارت ،به عنوان منهجى معقول و مقبول اعالم شد( .ر.ک .همان)44/1 :
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سؤال شد که« :کیفَ یَشــرَحُ َصدرَهُ» ،پیامبر اکرم در پاسخ فرمودند« :نورُ یَقذِفُ
بِه َفیَشــرَحُ لَهُ وَ یَن َفسِخُ  ،قالواَ :فهَل لِذلک مِن أمارَۀٍ یَ ِرفُ بِها؟ قال :األنابَ ُۀ إلی دا ِرالخُ ُلودِ
وَ ال َّتجافی عن دا ِر ال ُغرُور» (بحرانی )9/1 :1374 ،نوری اســت که به وســیلۀ آن قلب
انسان وســیع و گسترده میشود ،گفتند آیا برای آن نشــانهای هست تا بدان شناخته
شود؟ فرمود :توجه به سرای باقی و جاودان و بریدن از دنیای زوالپذیر و فریبنده است.
افزون بر اینها ،در روایاتی که مصداق آیه را مشخص میکنند نیز شیوۀ تفسیر معصوم،
غیر از تفسیر قرآن به قرآن است؛ به عنوان نمونه ،ترمذی به سند خود از سعد بن وقاص
َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َْ َ َ
و او از پدرش نقل کرده اســت که گفــت :زمانی که خداوند آیۀ {فقل ت َعال ْوا نــدع أب َاءنا
ََ
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از جمله مباحثی که در تفســیر قرآن به قرآن مورد نقد و بررســی قرار میگیرد ،مسألۀ
ارزش ســنت در تفســیر قرآن به قرآن و نیاز به روایات تفســیری در این شیوه است.
مفســران قرن اخیر که شــیوۀ مزبور را به عنوان شیوۀ تفســیری خود برگزیدهاند ،در
خصوص این مســأله دو نظریۀ کام ً
ال متفاوت ارائه دادهاند .نظریۀ نخست ،نفی احتیاج
به ســنت در تفســیر قرآن و عدم اعتماد به روایات در فهم مقاصد و معانی قرآن است.
تفســیر الهدایه و العرفان فی تفســیر القرآن بالقرآن ،بر اساس این نظریه تألیف شده
اســت و مؤلف در این کتاب ،ارزش روایات تفسیری را به کلی انکار کرده است .نظریۀ
دوم نیز همان است که صاحب تفسیر المیزان از آن پیروی نموده است و در آن ،ارزش
تفســیری سنت نادیده گرفته نشده است .طبق این نظریه ،درست است که قرآن خود،
واضح بوده و مبیّن خویش اســت ،ولی روایات صحیح نیز میتواند در توضیح پارهای از
آیات و تشــریح بعضی از اموری که در قرآن به اختصار بیان شــده است مورد استفاده
قرار گیرد( .ر.ک .عمید زنجانی362 :1378 ،ـ364؛ نیز برای توضیح بیشتر ر.ک .ایزدی
مبارکه207 :1376 ،ـ)215
تفســیر قرآن به قرآن ،مخالفان و موافقانی دارد که هر کدام از این دو دسته ،دالیلی را
مبنی بر جایز بودن یا نبودن این شیوۀ تفسیری ارائه نمودهاند .مفسران و صاحبنظرانی
که این نوع تفســیر را پســندیدهاند ،به آیات قرآن ،س ّنت و ســیرۀ پیامبر و ائمۀ
معصومین و روش عقالیی استدالل کرده و جواز و مطلوبیت آن را اثبات کردهاند.
(ر.ک .رضایــی اصفهانی 33 :1390 ،و 36؛ مــؤدب23 :1397 ،و  )24گروه دیگری از
مفسران ،تنها با استناد به برخی روایات ،این شیوۀ تفسیری را کامل ندانسته و بیشتر بر
تفســیر روایی تأکید دارند و آن را بهترین و کاملترین نوع تفسیر قرآن میدانند( .ر.ک.
همان24 :ـ)26
از جمله شــخصیتهای قرآنی در دورۀ معاصر که به تفسیر قرآن به قرآن عنایت تمام
داشــته و در عمل نیز شیوۀ مزبور را به اوج رســانده ،سیدمحمدحسین طباطبایی (ره)
است .وی در تفسیر شریف المیزان فی تفسیر القرآن ،ضمن بهرهگیری از گرایشهای
گوناگون فلسفی ،ادبی ،روایی ،اجتماعی ،تربیتی و علوم طبیعی ،تفسیر قرآن به قرآن را
ی قرآن در تفسیر دیگر آیات بهرۀ فراوان برده است .به
اصل قرار داده و از سیاق آیهها 
اعتقاد این مفسّــر ،پیشوایان دین همواره در تفسیر و تعلیم آیات ،به خود آیات استشهاد
میکردند و در تفسیر قرآن از خود قرآن استفاده نمودهاند.
در مورد اهمیت این نوع تفســیر باید گفت که تفســیر قرآن به قرآن در هر دو اسلوب
تفســیری ترتیبی و موضوعی قرآن ،بسیار مورد استفاده است و مفسری میتواند قرآن
را به وجه صحیح تفســیر کند و مقصود از آیات را مشخص نماید که این نوع تفسیر را

بررسی گونههای تفسیر قرآن به قرآن از نگاه مفسران

محمدهادی معرفت ،تفســیر قرآن به قرآن را ذیل تفسیر نقلی یا مأثور قرار داده و آن
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به کار گیرد و از قراین موجود در آیات دیگر بهرۀ الزم را ببرد( .ر.ک .رضایی اصفهانی،
 )33 :1390تفســیر المیزان از جمله تفاسیری است که ضمن استفادۀ صحیح از تفسیر
قرآن ب ه قرآن ،بنا به اقتضایموضوع ،آیاتی را که به یک موضوع قرآنی مرتبط اســت
در یکجا جمع کرده (تفســیر موضوعی) و به تفسیر آنها پرداخته است .به گفتۀ یکی
از محققان ،کار محمدحســین طباطبایی هم تفســیر قرآن به قرآن است و هم تفسیر
موضوعی( .ر.ک .شناختنامۀ تفسیر قرآن ،بیتا)57/2 :
سیدابوالقاسم خویی از جمله دانشمندانی است که به تفسیر قرآن به قرآن تأکید فراوان
نموده و در مقدمۀ کتاب شریف البیان نوشتهاند :بر مفسّر الزم است همسو و همگام با
آیات قرآن پیش برود و مقصود از اشــارات آن را توضیح دهد و مدلول آیات قرآن را با
خود قرآن و داللت ظاهری آن را معنا و تفسیر کند نه با تکیه بر آراء و عقاید شخصی
و گرایشهای فکری و ســلیقهای خود( .خویی 21 :1393 ،و  )22ایشــان ضمن اینکه
ظواهر آیات و محکمات را یکی از مدارک و منابع اصلی تفســیر قرآن بر میشمارد ،به
این مطلب در کتاب البیان تأکید میکند که؛ معمو ًال در تفســیر یک آیه از آیات دیگر
قرآن اســتفاده میکنیم و روش ما ،تفســیر قرآن به قرآن است و در فهم و درک آیات
قــرآن از خود قرآن یاری میطلبیــم و از احادیث وارده را بر آنچه از قرآن فهمیدهایم،
شاهد میآوریم( .همان 22 :و )23
به اعتقاد عبداهلل جوادی آملی ،مهمترین منبع تفســیر خود قرآن كریم است كه مبیّن،
شاهد و مفسر خویش است و ضرورت تفسیر قرآن به قرآن و تأثیر عمیق آن در دست
یابى به معارف قرآنى مبرهن اســت( .جوادی آملی )22 :1378 ،عمید زنجانی در کتاب
مبانی و روشهای تفســیر قرآن ،تفسیر قرآن با قرآن را در شمار بهترین ،قطعیترین
و یقین آورترین راه فهم قرآن و کشــف مقاصــد آن میداند .به عقیدۀ وی ،این روش
تفسیری ،استخراج معانی آیات به کمک آیات مشابه که موضوع آنها یکسان یا نزدیک
به هم اســت میباشد( .ر.ک :عمید زنجانی 379 :1387 ،و )361این نویسنده نظریهای
را که بیان میکند منافاتی بین روشــن و واضح بودن معانی قرآن و لزوم اســتفاده از
ســنت در پارهای از حقایق قرآن وجود ندارد ،شــکل تکمیلشدۀ روش تفسیر قرآن به
قرآن دانسته است( .ر.ک .همان )363 :یکی دیگر از محققان در بارۀ اهمیت این شیوه
تفسیری مینویســد :منبعبودن قرآن ،عالوه بر آنکه مقتضای روش عقالیی محاوره
است ،در آیات قرآن و روایات هم بر آن تأکید شده است و بهرهگیری از آن در تفسیر،
روش تفسیری اهلبیت  به شمار آمده است( .بابایی)263 :1388 ،
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را به دو شیوه دانسته است :اول آن که مطلبی در یک آیه مبهم و در آیۀ دیگر به طور
واضح بیان شده اســت .در این صورت بین دو آیه تناسبی معنوی یا لفظی وجود دارد.
شیوۀ دوم تفسیر قرآن به قرآن آن است که در آیهای سخنی آمده است ولی ظاهرًا نه
از نظر معنوی و نه از نظر لفظی با موضع ابهام در آیۀ دیگر ارتباطی ندارد ،اما میتوان
برای برطرف کردن آن ابهام بدان آیه تمسک جست( .معرفت 18 :1388 ،و )20
یکی دیگر از اندیشمندان و مفسران قرآن که به تفصیل به معرفی تفسیر قرآن به قرآن
و اقســام این شیوۀ تفســیری پرداخته ،عبداهلل جوادی آملی است .این مفسّر ،در فصل
ســوم پیشگفتار تفسیر تسنیم ،ضمن بحث دربارۀ حجیت تفسیر قرآن به قرآن و پاسخ
به شــبهاتی در باب این شیوۀ تفسیری ،به صورت مبسوط ،به برخی از انحای گوناگون
تفســیر قرآن به قرآن پرداخته اســت و برخی از این صوَر را سهل و برخی را صعب و
دشوار دانسته است( .ر.ک .جوادی آملی39/1 :1378 ،ـ)87
برخــی دیگر از محققان ،با دقت در آیاتی که به شــیوۀ قرآن به قرآن تبیین و تفســیر
شدهاند ،گونهها و شیوههای فرعی متعددی از آن را استخراج کردهاند .از جمله مهمترین
و متداولترین این شیوهها عبارتاند از :ارجاع متشابهات به محکمات ،جمع آیات مطلق و
مقیّد ،جمع آیات عام و خاص ،توضیح آیات مجمل به وسیلۀ آیات مبیّن ،تعیین مصداق آیه
به وسیلۀ آیات دیگر ،استفاده از سیاق آیات ،توجه به آیات متشابه (در لفظ یا محتوا) ،توجه
به آیات مخالف و رفع اختــاف ظاهری آنها ،تعیین معانی اصطالحات قرآنی با کمک
آیات دیگر ،ترجیح یک احتمال در معنای آیهای با کمک آیات دیگر ،جمع آیات ناســخ و
منسوخ( .رضایی اصفهانی43 :1390 ،ـ 52و ر.ک .مؤدب26 :1397 ،ـ )28ناگفته نماند که
گونههای تفسیر قرآن به قرآن محدود به این چند مورد نیست و با تأمل در تفاسیر قرآن به
قرآن و دقتنظر در شیوۀ تفسیری این مفسّران ،گونههای دیگری نیز قابل استخراج است.
در کتاب روششناســی تفســیر قرآن نیز گونههای مختلف منبعقرارگرفتن قرآن مورد
بررســی و تحلیل قرار گرفته اســت و در یک دیدگاه کلی ،اســتفاده از آیههای قرآن
در تفســیر ،به دو نوع صوری و محتوایی تقســیم شده اســت .هریک از این دو نوع،
شــکلهای مختلفی دارند که مؤلفان کتاب مزبور با ذکر نمونههایی ،به شرح و تبیین
آنها پرداختهاند( .ر.ک .بابایی268 :1388 ،ـ)285
از جمله محققانی که به تفصیل با ذکر نمونههای متعدد به شــیوههای تفسیر قرآن به
قرآن در المیزان پرداخته است ،محقق اندیشمند ،علی االوسی است( .ر.ک .شناختنامۀ
عالمــه طباطبایی ،بیتا144 :ـ )157وی در کتاب الطباطبائی و منهجه فی تفســیره
المیزان به این مطلب اشــاره میکند که عالمه در تفســیر آیات قرآن از آیات دیگر به
عنــوان قرائن منفصلــه در فهم کالم کمک میگیرد .این نویســنده به توجه و اهتمام

عالمه به اصل ســیاق در تفسیر اشاره کرده و نمونههای قرآنی بسیاری از این اصل را
آورده و به این مطلب تأکید کرده است که مفسر از سیاق آیات به عنوان یکی از قرائن
حالیه در فهم کالم غفلت نورزیده است و برای کشف معانی و روشن شدن مقصود آیات
و در تعیین معنای بعضی الفاظ آیات ،از سیاق استفاده میکند( .ر.ک .همان157 :ـ)162

3ـ .1مقدمۀ تفسیر آالءالرحمن فی تفسیر القرآن

تفســیر آالءالرحمن یکی از تفاســیر مهم و قابل توجه شیعه و شامل تفسیر سورههای

آرق هب نآرق ریسافت رگید ابیلمآ یداوج هللاتیآ مینست ریسفت ۀمدقم یقیبطت یسررب

 .3بررسی تحلیلی ،تطبیقی مقدمههای تفاسیر قرآن به قرآن
نگارش مقدمه برای هر کتاب و تصنیفی؛ اعم از تفســیر قرآن از ضروریات به شــمار
میرود .مقدمه یا پیشــگفتار هر کتابی ،نقش اصلی در معرفی و شناساندن کتاب مورد
نظر بر عهده دارد و نویســنده باید نهایت کوشش خود را در نگارش جامع و کامل این
بخش از کتاب به کار بندد .تردیدی در این نیست که مطالعۀ پیشگفتار یا مقدمۀ مؤلف،
یکی از مهمترین و ضروریترین کارها پیش از مطالعۀ محتوای اصلی یک کتاب است
تا بدین وســیله ،خواننده از تعاریف ،پیشینه ،اهداف و روشهای نویسنده اطالع یابد و
مقدمۀ ورود به مطالعۀ مباحث اصلی کتاب فراهم شود.
تفاســیر قرآن کریم از جمله متونی هستند که الزم است مفسّر قرآن ،متناسب با روش
و گرایشهای خود ،به نگارش مقدمه یا پیشــگفتاری اقدام کند .آنچه از گذشــته در
نگارش مقدمههای تفاســیر قرآن معمول است ،بررســی و تحلیل یک سلسله مباحث
علمی و علوم مرتبط با قرآن و بیان معانی تفسیر و متعلقات آن و انواع روشها ،اسالیب
و رویکردهای تفســیری است .در تفاسیر قرآن به قرآن ،الزم است مفسّر ضمن تبیین
کامل روش خود در مقدمۀ تفســیر و چگونگی اســتفاده از انواع روشها ،رویکردها و
ســبکهای بیانی ،به برخی علوم و معارف قرآنی که مفسّر را در راه تفسیر و فهم مراد
اصلی آیات کمک میکند بپردازد و حتیاالمکان به تناسب موضوعات مذکور در مقدمه
با روش تفسیری خود اهتمام ویژهای داشته باشد.
تفاسیری که در قرن اخیر نوشته شدهاند و روش غالب در آنها ،تفسیر قرآن به قرآن است،
شش تفسیر اصلی در میان تفاسیر فریقین است .تفسیر آالءالرحمن فی تفسیر القرآن ،المیزان
فی تفسیر القرآن ،الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السّنۀ و تفسیر تسنیم از تفاسیر قرآن به
ن و التفسیر القرآنی للقرآن از تفاسیر
قرآن شیعی و تفسیر أضواء البیان فى إیضاح القرآن بالقرآ 
ســ ّنی در یکصد سال اخیر به شمار میروند .در ادامه به طور مستقل ،ضمن معرفی و بیان
تفصیلی عناوین و موضوعاتِ مورداشاره در مقدمههای تفاسیر مزبور ،به بررسی مقایسهای و
مقارنهای این تفاسیر بر اساس تاریخ تألیف آنها پرداخته میشود.
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حمد ،بقره ،آلعمران و  57آیۀ آغازین ســورۀ نساء است که به زبان عربی به نگارش
درآمده اســت .مؤلف این اثر ارزشــمند ،محمدجواد بالغی نجفی (متوفی 1352ق) از
عالمان بزرگ شــیعه در دورۀ معاصر است که با توجه به نیازهای روز جامعۀ اسالمی،
در تفسیر خود اغلب به بیان مسائل اجتماعی و کالمی پرداخته است .عالمه بالغى ،بر
زبانهاى عربى ،عبرى ،انگلیسى و فارسى بهخوبى مسلّط بود و آثار وى در زمینههاى
گوناگونى؛ چون فقه ،تفســیر ،تاریخ ،اصول فقه ،عقایــد ،ردّ یهود و نصارا و مادیون و
بابیّت و بهائیت تدوین یافته است .از آنجا که تفسیر آالءالرحمن از آخرین تألیفات این
مفسّر است؛ لذا بهترین و دقیقترین آنها به شمار میرود( .معرفت)303/2 :1388 ،
مقدمۀ تفســیر آالءالرحمن حدود پنجاه صفحه و مشــتمل بر چهار فصل کلی اســت:
فصل اول :اعجاز قرآن؛ فصل دوم :جمع قرآن در یک مصحف واحد؛ فصل سوم :قرائت
قرآن؛ فصل چهارم :تفســیر قرآن .در هر یک از این فصول ،مفسّر دانشمند با استناد به
آیات قرآن ،روایات صحیح و شعر و متون ادبیات عربی ،به تفصیل به بررسی و تحلیل
موضوعات اخیر که اغلب از مباحث اصیل و پایهای علوم قرآنی است میپردازد.
در فصل نخست مقدمه ،از میاحثی نظیر حقیقت اعجاز و داللت آن بر حقانیت پیامبران،
حکمت تنوّع معجزات ،فلسفۀ فرستادن قرآن به عنوان یك معجزه براى اعراب جاهلى،
امتیاز قرآن بر دیگر معجزات از جهات گوناگون ،وجه تاریخی اعجاز ،وجه اســتداللی
اعجاز ،اعجاز قرآن از جهت ســامت از اختالف و تناقض (نداشــتن تضاد و تناقض)،
اعجاز از جهت نظام تشریع و مدنیّت ،وجه اخالقی اعجاز و اعجاز از جهت اخبار غیبی
سخن به میان آمده است( .ر.ک .بالغی ،بیتا3/1 :ـ)16
فصل دوم مقدمۀ این تفســیر اختصاص دارد بــه موضوع تاریخ گردآوری و جمع قرآن
کریم که خود شــامل مباحثی از جمله اضطراب برخی روایات در جمع قرآن و دیدگاه
امامیــه دربارۀ عدم تحریف و نقص در قرآن اســت( .ر.ک .همان17/1 :ـ )29در فصل
ســوم نیز از موضوع قرائت قرآن سخن به میان آمده است و مفسّر در آن ،به تحلیل و
بررســی دقیق «ســبعۀ أحرف» در روایت «إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف» پرداخته
است( .ر.ک .همان29/1 :ـ)32
در فصل پایانی مقدمۀ آالءالرحمن ،مفســر تحت عنوان چهــار مقام به برخی مباحث
مقدماتی تفسیر قرآن میپردازد .مقام اول :مفرادت الفاظ قرآن و بیان معانی آن در زبان
عربی؛ مقام دوم :بالغت و اســلوب خاص قرآن کریم؛ مقام سوم :الفاظ عام و خاص و
انواع آن در قرآن کریم؛ مقام چهارم :بحث انتساب تعقّل و ادراک به قلب در قرآن کریم
و رابطۀ این مطلب با روانشناســی( .ر.ک .همان32/1 :ـ )49در پایان این مقدمه ،مفسّر
وجوه اعجاز قرآن را دلیل بر وحیانی و الهیبودن قرآن دانسته و در این باره مینویسد:

3ـ .2مقدمۀ تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن

از مهمترین و برجســتهترین تفاسیری که در دورۀ معاصر به شیوۀ تفسیر قرآن به قرآن
و گرایش غالب ادبی ،اجتماعی به نگارش درآمده اســت و رنگی غالبًا فلســفی دارد،
تفســیر المیزان ،اثر مفسّر و فیلسوف شهیر قرن چهاردهم ،سیدمحمدحسین طباطبایی
(متوفی 1402ق) اســت .این مفسّــر ،ضمن پرداختن به تفسیر آیات با استفاده از آیات
دیگر ،از ســیاق آیات در تفســیر دیگر آیات نیز بهرۀ فراوان برده است (مؤدب:1397 ،
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«خالصــة الحجة فی ذلك هو ان وجوه اإلعجاز فی القرآن الكریم حجة على انه منزل
مــن ّ
الل خالق القلب و الدماغ بعلمه و حكمته .و قد اخبر بأنّ ّ
محل اإلدراك و التعقل و
آثاره هو القلب( ».همان)49/1 :
محمدجــواد بالغی در بخش پایانی مقدمه تحت عنوان «خاتمه» ،از منابع تفســیری،
روایی و آیاتاالحکام که در تفســیر خود اســتفاده و به آنها اســتناد نموده است ،یاد
میکند .کتاب تفســیر قمی ،جــزء پنجم كتاب حقائقالتأویل فی متشــابهات التنزیل
ســید رضی ،مختصر التبیان شــیخ طوسی ،مجمعالبیان طبرســی ،البرهان سیدهاشم
بحرانــی ،كنزالعرفان فاضل مقداد ،زبدةالبیان اردبیلــی ،القالئد جزائری ،کتاب الکافی،
من الیحضره الفقیه ،تهذیبین و وسائلالشــیعه از جملۀ این منابع به شمار میروند .از
کتب اهلســنت نیز به این منابع استناد جسته است :تفسیر طبری ،الكشاف زمخشری،
الدرّالمنثور فیالتفسیرالمأثور ســیوطی ،صحاح سته ،موطأ مالك بن انس ،مسند احمد
بن حنبل ،مستدرك حاكم نیشابوری و كنزالعمّال متقی هندی( .ر.ک .همان)49/1 :
صاحب آالءالرحمان ضمن بیان منابع خود در تفســیر ،به این مطلب اشاره کرده است
که رســالهای در بارۀ تفسیر منسوب به امام حسن عسكری تألیف نموده است و
در آنجا این تفســیر را مورد نقد قرار داده و در اثبات موضوعبودن آن دالیلی را ارائه
کرده است .ایشان در این باره مینویسد :التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكری
 فقد أوضحنا فی رســالة منفردة فی شــأنه أنه مكذوب موضوع و مما یدل على
ذلك نفس ما فی التفســیر من التناقض و التهافت فی كالم الراویین و ما یزعمان انه
روایــة و ما فیــه من مخالفة الكتاب المجید و معلوم التاریخ كما أشــار الیه العالمة فی
الخالصة و غیره( .همان)49/1 :
نکتۀ آخر ایــن که محمدجواد بالغی در مقدمۀ تفســیرش ،ضمن بیان برخی مباحث
قرآنی و تفســیری و همچنین معرفی منابع مورد اســتناد در تفسیر خود ،برخی از منابع
را مورد نقد و بررســی نیز قرار داده اســت و به این مطلب تأکید نموده است که تنها از
روایاتی که ســند متصل به پیامبر اکرم  و صحابه گرامی ایشان دارد بهره برده و
از روایات موقوف به تابعین صرف نظر کرده است.
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 )233و ضمن توجه کامل به مســألۀ وحدت موضوعی حاکم بر قرآن ،به جمع میان دو
روش موضوعی و ترتیبی در تفســیر توجه نشان داده است .محمدحسین طباطبایی از
جمله مفســرانی است که به معنای واقعی کلمه در تفسیر قرآن به آیههای دیگر استناد
کرده است و میتوان او را مروّج این شیوۀ تفسیری دانست .این مفسّر در مقدمۀ تفسیر
خود ،ضمن نقد و ارزشــیابی شیوههای تفسیری دیگر ،با استناد به دالیل قطعی ،تفسیر
قرآن به قرآن را بهترین و معتبرترین شیوه دانسته است و به این مطلب تأکید میکند.
روش تفسیری که در این کتاب تعقیب شده ،باسابقهترین روشهاست که معلمان قرآن
 همواره طبق آن مشــی فرمودهاند( .ر.ک .طباطبایی )21 :1361 ،افزون بر این،
ایشان در این مقدمه نگاهی اجمالی به سیر تطوّر تفسیر و روش آن دارد و پس از طرح
روشهای گوناگون تفســیر قرآن از صدر اســام تاکنون ،به طور مختصر همه را نقد
نموده و نیز دیدگاه خود را دربارۀ تفســیر و چگونگــی برخورد با آن و تفاوت کلی این
برخورد با روش گروهی از اخباری مسلکان و حشویه بازگو میکند و در پایان روش خود
در تفســیر را بیان میکند .به بیان صاحب المیزان ،مفسران سابق کارشان تطبیق بوده،
نه تفسیر ،و حق تفسیر این است که «قرآن به وسیلۀ قرآن ،تفسیر شود».
ایشــان در نقد شیوههای تفسیری مینویسد :وقتی درست دقت میکنیم ،میبینیم تمام
این روشهای تفسیری در این نقیصۀ بزرگ مشترک اند که نتیجۀ بحثهای علمی و یا
فلسفی و غیر آن را از خارج گرفته و بر مضمون آیات تحمیل میکنند و لذا تفسیر آنها
سر از تطبیق بیرون آورده است و روی همین جهت بسیاری از حقایق قرآن را مجاز جلوه
داده و آیات را تأویل کردهاند( .طباطبایی )13/1 :1374 ،الزمۀ این طرز تفسیرها این است
که قرآنی که خود را هدی للعالمین و نور مبین و تبیان کل شیء معرفی میکند ،از جای
دیگری روشنی بگیرید و وســیلۀ هدایتی از خارج بخواهد و باالخره محتاج به بیان چیز
دیگر باشد .راستی این چیز دیگر چیست ،و تا چه اندازه ارزش دارد ،و اگر اختالفی در آن
واقع شد (که شدیدًا هم واقع شده) چه باید کرد؟ (ر.ک .همان 13/1 :و )14
همین مفسر در جایی دیگر ،استفاده از بحثهای علمی برای فهم حقایق برجستۀ قرآن
را به دو صورت دانسته است :نخست این که ،از قبل به طور مستقل مسألهای را طرح
و مورد بحث علمی یا فلســفی قرار دهیم و ســپس نتیجۀ آن را به عنوان یک حقیقت
مســلم پذیرفته و آیات را بر آن حمل کنیم .دوم این که ،قرآن را با قرآن تفســیر کنیم
و توضیح آیه را به وســیله تدبّر و دقت از آیۀ دیگر بخواهیم و مصادیق را به وســیله
خواصی که خود آیات به دست میدهند بشناسیم ،همانطور که قرآن صریحًا میگوید:
َ
ً ُ
ّ َ َ َ َ َ
یک الک َ
تــاب ِتیانــا ِلــک ِّل شء} چطور میتوان قبول کرد که قرآن بیان
{إنــا أنزلنــا عل
ِ
ً ّ
هر چیز باشــد ،اما بیان خودش نباشد با اینکه خدا در بارۀ قرآن فرموده{ :هدی للناس
ِ

ُ

ُ

ً

ً

3ـ .3مقدمۀ تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السّنۀ

تفســیر الفرقان اثر محمد صادقی تهرانی (متوفی 1432ق) ،از عالمان و قرآنپژوهان
معاصر شیعه است که در سی جلد و به زبان عربی نگاشته شده است .تفسیر الفرقان از
تفاسیر جامع به شمار میرود و گرایش غالب آن ،کالمی و اعتقادی است .نگارش این
تفســیر چنانكه خود مفسر مىگوید از تفسیر چند جزء آخر قرآن شروع شده است و در
ادامه از ابتداى قرآن اقدام به تفســیر كرده و تا انتها ادامه داده است .این تفسیر دارای
مقدمۀ مبسوطی است که آغاز آن ،مزیّن به کالم محمدحسین طباطبایی در وصف این
تفســیر شریف است .در این نوشته ،صاحب المیزان ،این تفسیر را مایۀ روشنی دیدگان
دانســته و کوشش مؤلف در بهرهگیری از تفســیر قرآن به قرآن را ستوده است( .ر.ک.
صادقی تهرانی 7/1 :1406 ،و  )8مفســر دانشــمند ،روشهاى تفسیرى را از دو حالت
بیرون نمیداند :تفسیر قرآن با قرآن و تفسیر قرآن با رأى .عنوان تفسیر چنین مىنماید
كه مفسر از دو سبك تفسیر قرآن با قرآن و تفسیر قرآن با سنت سود برده است ،اما در
مقدمۀ تفســیر اظهار مىدارد كه بایستهترین روش تفسیرى ،شیوه تفسیر قرآن با قرآن
است( .ر.ک .همان)19/1 :

آرق هب نآرق ریسافت رگید ابیلمآ یداوج هللاتیآ مینست ریسفت ۀمدقم یقیبطت یسررب

َ َّ
َ
َ
ُ
{أنزلنا إلیکــم نرا ُمبینا} ،چگونه ممکن
رقان} و باز میفرماید:
نــات ِم َن اهلــدی َو الف
وب ٍ
اســت قرآن مایۀ هدایت و میزان سنجش خوب و بد و وسیلۀ روشنی برای باشد ،ولی
در موضوع فهم خود آیات قرآن که جهانیان احتیاج شدید به آن دارند آنها را مستغنی
نسازد( .همان 16/1 :و )17
علی االوســی در تألیف خود با عنوان الطباطبائی و منهجه فی تفسیره المیزان ،دربارۀ
شیوۀ تفسیری عالمه طباطبایی و ویژگی منحصر به فرد تفسیر ایشان مینویسد :چیزی
که تفسیر المیزان را بر تفاسیر دیگر برتری میبخشد ،این است که عالمه در این تفسیر
به گونهای روش قرآنی را در پیش گرفته که بیشترین استناد و استنباط از آیات و تعمّق
و تدبّر در آنها ،برای کشــف معانی قرآن و آگاهی از مضامین یا مفاهیم آن را داشــته
است .کسی که المیزان را مطالعه کند به کثرت بیان و استدالل به قرآن ،جهت وضوح
معنا و کشف مفاهیم آیات واقف میگردد( .االوسی ،شناختنامۀ عالمه طباطبایی ،بیتا:
 )142/2همین نویســنده در جای دیگر دربارۀ روش این مفسّــر و علت بهرهگیری از
سنت در تفسیر مینویسد :عالمه طباطبایی شیوۀ تفسیر قرآن به قرآن را به عنوان شیوۀ
اساســی در کشف معانی قرآن و آگاهی بر مدلولهای آن اختیار نموده است .وی هنگام
تفســیر آیات و آگاهی از مقاصد آن ،به نتایج این روش اعتماد مینماید و در این راه از
ســنت در تأیید معانی استنباط شــده ،با تدبر در آیات استعانت میجوید و نیز در توجیه
روایات و مقایسۀ بین آراء مفسران به آن نتایج استناد میکند( .همان)143 :
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صاحب الفرقان در مقدمۀ این کتاب ،دالیلی مبنی بر ضرورت تمسک به قرآن در تفسیر
را یادآور شدهاند و در اینباره میآورند :إذا كان القرآن هو المعوّل و المرجع لسواه ،فبأن
یكون مرجعا لنفســه أحرى ،حیث التمســك بالقرآن فی األمور المشتبهة إصالح لها،
َ َّ َ ُ َ ُ َ
ین ی ِّسكون
و وصول للرشــد فیها ،فهو هو أحق ان یمسّك فی تفســیره بنفسه{ :وال ِذ
ْ
َ
َ
ْ
َ َّ ُ ُ ْ َ ل ُ ْصلح َ
َ ُ
َّ
نی} (اعراف !)170/فالذین الیمســكون
ال
كتــاب و أقاموا الصالة ِإنا ال ن ِضیع أجر ا ِِ
ِب ِ
ِ
بالكتاب او یمسّكون فی تفســیر الكتاب بغیر الكتاب هم من المفسدین ،حیث المرجع
َ َ ْ
ااخ َت َل ْف ُ ْ
الل ،و الیمثل الحكم فیه إال كتاب ّ
الوحید فی المختلف فیه هو ّ
یه ِم ْن
ف
ت
الل{ :و م
ِ ِ
َ
َ ْ ف ُح ْ ُ ُ َ َّ
الل( }....شوری( )10/همان)16/1 :
ل
إ
ه
م
ش ٍء
ك
ِ
ِ
همین مفسر دربارۀ روش تفسیری صحیح قرآن ،پیشگامان این روش و وظیفۀ مفسّران
در این عرصه چنین میآورد ... :فمســالك التفســیر كلّها هباء و خواء ّإل تفسیر القرآن
بالقرآن ،كما و ان الرسول و االئمة من آل الرسول سلكوا هذا المسلك القویم فی تفسیر
آی الذكر الحكیم ،و على المفسرین ان یتعلموا هذه الطریقة المثلى من هؤالء المعلمین
المعصومین .رجوعا الى أسالیبهم السلیمة فی تمسكهم بالكتاب ،تفسیرا لآلیات باآلیات،
ثم ســلوكا فی صراطهم المســتقیم على طول الخط و مر الزمن( .همان 19/1 :و )12
همه شیوههاى تفسیرى نادرست است ،جز شیوه تفسیر قرآن با قرآن و این همان شیوه
تفسیرى پیامبر و امامان است .بر مفسران الزم است كه این روش تفسیرى
را از معلمان معصوم فراگیرند و در تفســیر آیات به كار بندند .مفســر بر این باور است
كه برآیند تفسیر قرآن به قرآن ،دست یابى به نخستین مفاهیم و معارف قرآنى است و
تفســیر قرآن با سنت ،گونهاى از تفسیر قرآن با قرآن است .آنچه در مقدمۀ این تفسیر
بیان شده است ،به ترتیب در این موارد خالصه میشود :بیان اوصافی دربارۀ قرآن کریم
در اثبات روش قرآن به قرآن ،روایاتی دربارۀ قرآن و وحیانیبودن آن و نیز ثواب قرائت
آن ،معنای تفســیر به رأی ،تفسیر قرآن به سنت و نیز بیان اختالفات مفسران ،بررسی
معنای ضرب قرآن و روایات عرضۀ حدیث بر قرآن ،توضیحی دربارۀ خطاها و اشتباهات
تفســیر قرآن با استفاده از فرضیههای علمی ،ســخنی دربارۀ ناسخ و منسوخ در قرآن.
موضوعات دیگری با عناوین «صیانۀالقرآن عن التحریف»« ،التفسیر المأثور»« ،شؤون
النــزول»« ،الظاهر و الباطن» و «الترجمۀ و التفســیر و التأویل» ،محور مباحث پایانی
مقدمۀ مفسر اســت که اغلب در بر دارندۀ مباحثی جدید و شامل تعاریف اصطالحات،
ارزیابی روایات و دیدگاهها و بیان مقایسۀ میان برخی مسائل است( .ر.ک .همان42/1 :
ـ  )57مؤلف تفســیر الفرقان در مقدمه ،دیدگاه روشــنى نسبت به نقش و اهمیت شأن
نزول ارائه كرده است و مینویسد :شأن نزول اگرچه گاه در فهم آیات كمك و مساعدت
مىكند ،اما هیچگاه بهعنوان معیار و مالك تفسیر و شرط فهم و دریافت مفاهیم آیات،

مطرح نیست و نباید حدود معانى بر اساس آن تعیین شود .آیات در داللت و گستردگى
مفهومى خود مستقل هستند ،چه شأن نزول فهمیده شود یا نه؟ (همان)50/1 :
3ـ .4مقدمۀ تفسیر أضواء البیان فى إیضاح القرآن بالقرآن

آرق هب نآرق ریسافت رگید ابیلمآ یداوج هللاتیآ مینست ریسفت ۀمدقم یقیبطت یسررب

نویســندۀ این تفسیر ،محمد امین بن محمد شنقیطی (متوفی 1393ق) است که تفسیر
خود را منطبق با مذاق مذهب ســلفیه ،تا آغاز ســورۀ حشر نگاشته است و ادامۀ آن را
شاگرد وی ،عطیه محمد ســالم با توجه به امالهای درسی استاد و با پیگیری اسلوب
و روش تفســیری ایشان تکمیل کرده است .اضواءالبیان ،به شیوۀ تفسیر قرآن به قرآن
نگاشــته شده اســت و مؤلف ضمن اینکه از روش تفسیر مأثور بهرۀ فراوان برده است،
اما هیچ عنایتی به روش تفســیر عقلی نشان نداده اســت .عنوان این تفسیر به خوبی
بازگوکنندۀ روش تفســیری به کار رفته در آن است و مهمترین هدف مفسر از نگارش
این تفسیر عبارت است از :بیان قرآن با قرآن و بیان احکام فقهی در آیات قرآن( .ر.ک.
شــنقیطی )7/1 :1427 ،مفسّــر در آغاز کتاب در مقدمه ،هدف از تألیف این تفسیر را
بازگو کرده و در این باره مینویســد :بدان که مهمترین هدف در تألیف این تفسیر ،دو
امر است :یکی این که ،طبق اجماع عالمان ،بیان قرآن با قرآن شریفترین نوع تفسیر
است و کسی داناتر از خداوند به کالم خداوند نیست .دوم این که ،احکام فقهی در همۀ
آیات ،در این کتاب تبیین شده است و ما با ادلۀ نقلی و اقوال دانشمندان ،به تبیین آیاتی
که در این موضوع اســت پرداختهایم و در این امر ،آنچه ظاهر است را بدون تعصب و
گرایش به مذهبی خاص ترجیح دادهایم و به سخن شخصی خاص توجه نکرده و تنها
به حقیقت کالم ،صرفنظر از گویندۀ آن ،اعتنا نمودهایم( .شنقیطی )7/1 :1427 ،عالوه
بر این ،مفسّر اشاره کرده است که در تبیین و تفسیر آیات ،از قرائات سبعه پیروی نموده
و به قرائتهای شــاذ اعتماد نکرده است .طبق نظر وی ،قرائت ابوجعفر ،یعقوب و خلف
از قرائات شاذ به شمار نمیرود( .ر.ک .شنقیطی )7/1 :1427 ،این تفسیر ،دارای مقدمۀ
ی است که مفســر در آن ،به مباحث اجمال و بیان و انواع آن در قرآن ،با
ســیصفحها 
استناد به آیات قرآنی پرداخته است و عناوین «اضواءالبیان» و «ایضاح» در عنوان کتاب
نیز به این مطلب اشــاره دارند .به نظر میرسد که مقصود مفسر اضواءالبیان از اجمال
و بیان در قرآن ،همان مبحث مجمل و مبیّن در علوم قرآنی اســت که به این مبحث
در شیوۀ تفسیری خود عنایت فراوان داشته است و اغلب از این گونۀ تفسیری قرآن به
قرآن (توضیح آیات مجمل به وسیلۀ آیات مبیّن) و انواعی که برای آن در مقدمه با مثال
ذکر میکند ،در سراســر تفسیر خود بهره برده اســت .محمد امین بن محمد شنقیطی
در مقدمۀ این تفســیر ،قبل از هر چیزی به تعریف اجمال و بیان و مســائل مرتبط با
آن پرداخته اســت و در ادامه اشاره میکند که این کتاب متضمّن امور دیگری از جمله
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بررســی برخی مسائل لغوی ،صرف و اعراب ،استشهاد به شعر عرب ،تحقیق و بررسی
برخی مسائل اصولی و کالمی است .به طور مشخص ،مفسر به تفصیل از انواع اجمال
در قرآن سخن به میان آورده است و ذیل هر مورد مثالهای متعددی ذکر کرده است.
برخی از انواع اجمال که در این مقدمه به آنها اشــاره شده ،عبارتاند :اجمال در قرآن
به سبب اشتراک در اسم ،فعل یا حرف ،اجمال به سبب ابهام در اسم جنس ،اسم جمع،
صلۀ موصول ،معنی حرف ،اجمال به ســبب احتمال در مرجع ضمیر( .ر.ک .شــنقیطی،
8/1 :1427ـ)11
به دنبال این مباحث ،مفسر به انواع بیان (مبیّن) در قرآن و مثالهای قرآنی آن پرداخته
اســت و در ادامۀ این بخش مینویسد :اعلم أن أقســام البیان فی هذا الكتاب المبارك
بالنسبة إلى المنطوق و المفهوم أربعة؛ ألن ّ
كل من المبین باسم المفعول و المبین باسم
الفاعل قد یكون منطوقًا ،وقد یكون مفهومًا ،فالمجموع أربع من ضرب حالتی المنطوق
فی حالتی المفهوم( .شنقیطی )23/1 :1427 ،مبحث پایانی مقدمه نیز به بیان مقدمهای
در تعریف اجمال و بیان در اصطالح اصولیان اختصاص دارد و نیز شــامل چهار مسأله
متعلّق به بیان اســت که در آنها ،به منابع و اشعاری مرتبط با این مسائل استناد شده
اســت .برخی از انواع بیان و نمونههای قرآنی آن که مفسّر در مقدمۀ کتاب ذکر کرده
است ،عبارتاند از .1 :بیان قولی در معنای آیه که قرینهای در خود آیه وجود داشته باشد
و داللت بر باطلبودن آن قول بکند( .شــنقیطی .2 )12/1 :1427 ،ذکر وقوع چیزی در
َ ْ َ ْ ُ
{و إذ واعدنا موىس
دیگری کیفیت وقوع آن بیان شده است؛ مانند آیۀ
قرآن که در
جایَ ُ ْ
ِ
َ َ ً ُ َّ
َ
ْ
ْ
َْ َ
َ
َّ
ُ
أرب ِع
ــن ل ْیلــة ث اتخــذت ال ِعجل ِم ْن َب ْع ِد( }...بقــره )51/که کیفیت وعدهدادن در آن تبیین
ِ
َ َ ْ
{و واعدنا
نشده اســت ،اما در آیۀ  142ســورۀ مبارک اعراف آن را تبیین کرده است:
َ
َ َ
ُ َ ِّ َ ْ َ َ َ َ ً
َ
ُ
نی ل ْی َل ًة َو أ ْ َت ْمناها ب َع ْشر َف َ َّ
نی ل ْیلة} (همان( )13/1 :1427 ،برای
ت ِمیقات رب ِه أرب ِع
الث
موىس ث ِ
ِ ٍ
مطالعۀ نمونههای بیشتر ر.ک .همان12/1 :1427 ،ـ)30
مفسر اضواءالبیان ،در تمامی این موارد ،به وضوح از تفسیر قرآن به قرآن بهره میگیرد
و با استناد به آیات دیگر ،به تفسیر آیۀ مورد بحث میپردازد .در این میان مکرّر از قرینه
سیاق سخن به میان میآورد و خواننده را به سورهها و آیاتی که این مبحث در آن ذکر
شده اســت ،ارجاع میدهد .روش او بدین معنا نیست که از منابع دیگر بهره نمیبرد و
از روایات ســود نمیجوید ،بلکه این مفسّــر عنایت ویژهای به روایات در دفاع از عقاید
اهل ظاهر و حدیث دارد.
از ویژگیهای منحصر به فرد مقدمۀ این تفســیر ،بحثهای گسترده و پردامنۀ مقدمات
دانش تفســیر در زمینۀ زبانشناسی و قواعد لفظی مرتبط با قواعد تفسیر است .از جملۀ
این مباحث ،ســخن دربارۀ انواع بیان و ارائۀ مثالی برای هر کدام اســت که مراجعه به

این قواعد برای هر پژوهشــگر عالقمند به قواعد تفسیر و تطبیق ضروری است( .ر.ک.
ایازی)61 :1393 ،
3ـ .5مقدمۀ تفسیر التفسیر القرآنی للقرآن
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عبدالکریم خطیب (متوفی 1406ق) این تفسیر شانزده جلدی را که شامل تمامی آیات
قرآن است در سال  1386قمری به نگارش در آورده است و در آن به مباحث اجتماعی
و کالمی تمایل نشان داده است .این تفسیر در شمار تفاسیر تحلیلى ،اجتهادى و عقلى
با رویكرد تقریب بین مذاهب اســامى است و مفسر آن به تفسیر قرآن به قرآن توجه
ویژهای نشــان داده و سعی کرده آیات را به کمک آیات دیگر تفسیر کند .به اعتقاد این
مفسّر ،تنها راه فهم صحیح آیات قرآن ،تأمّل و تدبّر عمیق در خود قرآن و درک اسلوب
بیان این کتاب الهی است( .ر.ک .خطیب 10/1 :1424 ،و )11
خطیب در التفســیر القرآنی للقرآن از روایات تفسیری بهرۀ چندانی نمیبرَد و در تبیین
معانى آیات ،از روایات صحابه و تابعین و اقوال مفســران اســتفاده نمىكند و مكرر به
این مطلب تأكید مىكند كه به جاى رجوع به كتابها و آثار گذشــتگان ،آیات قرآن را
مىخواند و آنچه را كه خداوند متعال بر دل او افاضه مىكند ،بیان مىدارد .در حقیقت
این مفسّــر ضمن اینکه فهم آیات را در ســایۀ آیات دیگر و محکمات قرآن جســتجو
میکند ،به عقل و خرد آزادِ مفسّــر اهتمام ویژهای نشان میدهد .وى در مقدمهاى كه
بر تفســیر خود نوشته است ،از شیوه مرسوم در تفســیرنگارى ،اظهار نگرانی مىكند و
معتقد است پرداختن به مباحث اختالفى بین فرقهها و مذاهب فكرى اسالمى و مسائل
فقهى كلیشــهاى ،مردم را از روى آوردن به قرآن كریم و استنباط و بهرهگیری از این
کتاب الهی باز مــىدارد و در عرصه زندگى مؤثر نمىافتد؛ بدینجهت روش خود را در
این تفسیر بر این نهاده كه غیر از كتاب الهى به چیزى توجه نكرده ،با تدبر در آیات آن
و دورى از اختالفهاى گوناگون بین مســلمین ،هر آنچه از الفاظ و آیات قرآن فهمیده
شــود ،بیان گردد( .ر.ک .خطیب )11/1 :1424 ،این تفسیر دارای مقدمۀ کوتاهی است
که در دو بخش کلی تدوین شده است :یکی ،دیدگاههای تفسیری مؤلف؛ و دوم ،برخی
مباحث علوم قرآنی تحت عنوان «دراســات حول القرآن» .بخش اول مقدمه شــامل
مباحثی است نظیر بیان شأن و عظمت قرآن ،تبیین روایت نبوی «القرآن مأدبه ،فتعلموا
من مأدبه» ،تأثیر اختالفات فرقهاى مذهبى و سیاســى در برداشــت از قرآن ،منشــأ و
مصدر شریعت بودن قرآن ،لزوم تدبّر و تأمّل در آیات قرآن و در نهایت دو امری که در
فهم صحیح کتاب خدا برای انسان محقق میشود .بخش دوم مقدمۀ این تفسیر نیز با
عنوان «دراســات حول القرآن» ،دربارۀ برخی مباحث تاریخ و علوم قرآنی است که این
مســائل در حقیقت ،از علوم پیشنیاز تفسیر و مقدمۀ ورود به تفسیر قرآن است .مکی
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و مدنی سورهها ،شمارش ســورههای مکی و مدنی ،عدد آیات ،كلمات و حروف قرآن
و بیان نظرات مفســران دیگر در این باره ،از جملۀ این مباحث به شمار میروند( .ر.ک.
همان13/1 :ـ)17
3ـ .6مقدمۀ تفسیر تسنیم
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این تفسیر شریف ،تألیف گرانســنگ حکیم متأله عبداهلل جوادی آملی است که انتشار
آن از سال  1375شمسی آغاز شده است و به نظر میرسد این تفسیر تا پایان قرآن به
حدود  80جلد خواهد رســید .این مفسّر حکیم آنچنان شیفتۀ آموزههای قرآن و معارف
الهی است و ارزش و اعتبار همۀ دانشها را در سازگاری با وحی قرآنی میدانند که دو
اثر مهم و ارزشــمند خود؛ یعنی «رحیق مختوم» (اثر فلسفی و شرح حکمت متعالیه) و
«تسنیم» را نیز با الهام از آیات قرآن (مطففین22/ـ )28برگزیده است( .ر.ک .اسالمی،
 )107 :1388الزم به ذکر است ،عالوه بر تفسیر ترتیبی تسنیم که در آن از تفسیر قرآن
به قرآن برای تفسیر آیات بهره برده شده است ،سبک تفسیر موضوعی این مفسّر نیز بر
مبنای تفسیر قرآن به قرآن به نگارش درآمده است( .معرفت)536/2 :1388 ،
مقدمۀ تفســیر تسنیم از آنجهت که مشتمل بر برخی مســائل مهم قرآنی و مبانی و
مباحث مقدماتی تفســیر است ،خود میتواند به عنوان منبعی مستقل در «تاریخ تفسیر
قرآن» و «مبانی و روشهای تفســیری قرآن» مورد استفادۀ محققان و دانشپژوهان
قرار گیرد .این مقدمه حدودًا  170صفحهای شــامل ده فصل اســت که دارای عناوین
اصلی و فرعی گوناگونی است .عناوین اصلی این مقدمه عبارتاند از :زبان قرآن کریم،
ویژگیهای تفسیر قرآن ،تفســیر قرآن به قرآن ،تفسیر قرآن به سنت ،تفسیر قرآن به
عقل ،تفســیر به رأی ،جایگاه آراى مفسران و شأن نزول در تفسیر ،شان نزول ،فضاى
نزول و جوّ نزول قرآن ،شبهات نوظهور و فهم قرآن ،اوصاف قرآن در نگاه اهل عصمت.
مفســر حکیم در فصل یکم مقدمه به مباحثی از قبیل زبان قرآن و جهانى بودن زبان
قرآن کریم ،شیوههاى قرآن در تبیین معارف الهی ،تفاوت قرآن در تبیین معارف با كتب
علمى( ،بررسى تفاوت قرآن كریم با كتب علمى در تبیین معارف) پرداخته است .محور
بحث پسین ،روشهاى ویژهاى است که قرآن کریم در رسیدن به اهداف خود برگزیده
اســت( .ر.ک .جوادی آملی16/1 :1378 ،ـ )30فصل دوم مقدمه با عنوان ویژگیهاى
تفسیر قرآن ،شامل چند بخش کلی است :امكان و ضرورت تفسیر قرآن ،تفسیرپذیرى
قرآن ،منابع تفســیر قرآن (قرآن کریم ،ســنت معصومین  ،عقل برهانی) و اقسام
تفســیر قرآن .مؤلف در بخش اخیر ،تفسیر را ابتدا به نقلى و عقلى و سپس تفسیر نقلى
را به دو قســم تقسیم كرده اســت كه محصول آن ،این اقسام سهگانه است .1 :تفسیر
قرآن به قرآن  .2تفســیر قرآن به ســنت  .3تفســیر قرآن به عقل .در ادامه ،مفسر در
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فصل سوم به جایگاه تفســیر قرآن به قرآن در برابر سایر روشهاى تفسیرى و میزان
دخالت ســنت در آن اشاره میکند( .ر.ک .جوادی آملی )35/1 :1378 ،مؤلف در ابتدای
این فصل ،ضمن اینکه تفســیر قرآن به قرآن را بهترین و كارآمدترین شــیوه تفسیرى
قرآن و شیوه تفســیرى اهلبیت  میداند ،در تعریف این شیوه تفسیر مینویسد:
در این روش ،هر آیه از قرآن كریم با تدبّر در ســایر آیات قرآنى و بهرهگیرى از آنها
باز و شــكوفا میشود .تبیین آیات فرعى به وســیلۀ آیات اصلى و محورى و استناد و
اســتدالل به آیات قویتر در تفسیر ،بر این اساس است كه برخى از آیات قرآن كریم
همه مواد الزم را بــراى پىریزى یک بنیان مرصوص معرفتى در خود دارد و برخى از
آیات آن تنها عهدهدار بخشــى از مواد چنین بنایى اســت .آیات دسته دوم با استمداد
از آیات گروه اول تبیین و تفســیر مىشــود( .جوادی آملی )38/1 :1378 ،در ادامۀ این
بخش ،ســه پرسش به همراه پاسخ آنها دربارۀ این شیوۀ تفسیری طرح شده است که
عبارتاند از :آیا چنین تفســیرى حجت و معتبر است ،بر فرض حجیت ،آیا حجیت آن
فعلى اســت یا شأنى ،بر فرض فعلى بودن حجیت ،آیا حجیت آن به نحو انحصار است
یا نه؟ (ر.ک .همان)39/1 :
مبحث بعدی که محور ســخن در این فصل است ،بیان شبهاتی درباره استقالل قرآن
در تفهیم معارف دین ،حجیت ظواهر و شــیوه تفســیرى قرآن به قرآن و پاسخ به این
شــبهات از سوی استاد جوادی آملی است .این شــبهات چهارگانه عبارتاند از :افتراق
ثقلیــن ،انحصار فهم قرآن به اهل عصمت ،عارضــه تحریف لفظى و نهى معصومین.
(ر.ک .همان46/1 :ـ )67مبحث پایانی فصل سوم اختصاص دارد به اقسام تفسیر قرآن
به قرآن .مفسّــر ضمن بیان این مطلب که تفسیر قرآن به قرآن انحاى گوناگون دارد،
برخى از آن صور ســهل و بعضى از آنها صعب است ،ده مورد از انحاى تفسیر قرآن به
قرآن را با ذکر آیات قرآنی و توضیح دربارۀ آنها مورد بررسی و مطالعه قرار داده است.
(ر.ک .همان72/1 :ـ )83فصل چهارم نیز با عنوان تفســیر قرآن به سنت ،متضمّن این
مطالب است :ویژگیهاى ســنت قطعى ،صعوبت فهم سنت ،پیوند ناگسستنى قرآن و
عترت ،مدار همبستگى ثقلین ،حجیت حدیث در معارف اعتقادى ،مراحل پنجگانه
در فهم معارف دین ،روایات تطبیقى و تفســیرى .در فصل پنجم نیز از تفسیر قرآن به
عقل و آثار زیانبار انزواى عترت سخن به میان آمده است .تفسیر به رأی ،عنوان
فصل ششــم مقدمۀ تفسیر اســت که در آن به مباحثی از قبیل اقسام تفسیر به رأى،
تفســیر به رأى از نظر مفســران ،معرفت دروندینى و برون دینى ،حصر نارواى دین
در متون نقلى ،معیار دینى بودن ،قطع روانى و منطقى در تفســیر متون مقدس ،تفسیر
ثابت متون مقدس ،ویژگى تفسیر متون مقدس ،تأثیر انتظار از متن در تفسیر آن ،پاسخ
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به نقدى بر المیزان پرداخته شــده است .در فصل هفتم ،مفسر به بررسى جایگاه آراى
مفســران و همچنین روایات شأن نزول در تفســیر قرآن میپردازد .فصل هشتم هم
شــامل مباحثی مربوط به شأن و سبب نزول آیات ،فضاى نزول(مربوط به مجموع یک
سوره) و جوّ نزول قرآن(مربوط به مجموع قرآن کریم) است که به اعتقاد استاد جوادی
آملی ،مفســران قرآن كریم عنایت و اهتمام ویژهاى به تبیین شأن و سبب نزول آیات
قرآن نشــان دادهاند ،ولی دو مبحث اخیر فضاى نزول و جوّ نزول ،مورد عنایت و توجه
مفســران واقع نشده و در تفاسیر موجود مطرح نشده است .در این فصل ،به روشنی از
تفاوت سه عنوان شأن نزول ،فضا و جوّ نزول سخن به میان آمده است( .ر.ک .جوادی
آملی166/1 :1378 ،ـ)169
عنوان فصل نهم «شبهات نوظهور و فهم قرآن» است که در آن به رابطۀ فهم قرآن و
ســؤاالت و شبهات نوپدید اشاره شده است .در فصل دهم نیز با عنوان «اوصاف قرآن
در نگاه اهل عصمت» ،بــه برخی از اوصاف قرآن که در روایات معصومین  ذکر
شده ،اشاره شده اســت .این اوصاف عبارتاند از :اولین مهمان خداى سبحان ،برترین
مخلوق خداوند ،كتاب نجاتبخش ،راهنماى بهشت ،راه ربانىشدن انسان ،عامل صعود
بهشتیان ،درجهاى از نبوت ،عامل نورانیت ،راه دستیابى به ثواب شاكران ،عامل حشر با
پیامبران ،مایه خرمى دلها ،دریاى بىكران معرفت ،یگانه عامل توانگرى.
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 .4بررسی تطبیقی مقدمۀ تفسیر تسنیم با دیگر تفاسیر قرآن به قرآن
تحلیل پیشــگفتارها و مقدمههای تفاسیر قرآن ،از آن جهت که زمینۀ تطبیق و مقایسۀ
این نوشتهها را با یکدیگر فراهم میسازد و نیز وجوه اشتراک و اختالف آنها را نمایان
میســازد ،حائز اهمیت اســت و در نتیجه ،خصوصیات و امتیــازات هر یک را به طور
مستقل آشکار میسازد .با بررسی مقدمۀ تفسیر تسنیم و سایر مقدمههای تفاسیر قرآن
به قرآن ،علیرغم وجود برخی تفاوتها و اختالفات در موضوع و روش ،مشــترکات و
مشــابهات فراوانی میان آنها یافت میشــود؛ به عنوان نمونه ،تقریبًا تمامی مفسران
تفاســیر قرآن به قرآن در مقدمۀ تفســیر خود در تأیید این شیوۀ تفسیری ،به آیههایى
استدالل کردهاند كه قرآن را نور و برهان و تبیان و هدایت معرفى مىكند .در این میان،
مقدمۀ تفسیر تســنیم دارای شاخصهایی است که سبب تمایز آن با مقدمههای دیگر
تفاســیر قرآن به قرآن شده اســت .این مقدمه ذیل دو بخش کلی «مباحث تفسیری و
روایی» و «مباحث قرآنشناسانه (عظمت و ویژگیهای قرآن) تدوین شده است (ر.ک.
جوادی آملی )175/1 :1378 ،و از ویژگیهای خاصی در ساختار و محتوا برخوردار است
که در ادامه به طور اجمال به برخی از آنها اشاره میشود.
الف) مقدمۀ این تفسیر ،جامعیت و گستردگی بیشتری در ارائۀ مباحث تفسیری و قرآنی
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دارد .در این مورد الزم به توضیح اســت که مقدمۀ این تفســیر ،شــامل ده فصل و از
مفصلترین و اساســیترین مقدمههایی است که در طول تاریخ تفسیر قرآن برای یک
تفسیر به نگارش درآمده است .به عنوان نمونه ،فصل سوم مقدمۀ کتاب که به بررسی
تفســیر قرآن به قرآن اختصاص دارد بیش از پنجاه صفحه را دربرگرفته است .بررسی
دقیق و همهجانبۀ مباحث مرتبط با این نوع با اســتناد به آیات و احادیث و نیز پاسخ به
برخی شبهات در شیوۀ فهم متون دینی ،بیانگر گستردگی و جامعیت این مقدمه است.
ب) در اثنای برخی مطالب مقدمه ،برخی مباحث بدیع و منحصر به فرد از سوی مفسّر
بیان گردیده است .از جملۀ این مباحث ،شأن و سبب نزول آیات و تفاوت آن با فضاى
نزول (مربوط به مجموع یک ســوره) و جوّ نزول قرآن (مربوط به مجموع قرآن کریم)
است که به اعتقاد مفسّر ،ضمن اینکه مفسّران عنایت و اهتمام ویژهای به تبیین شأن و
سبب نزول آیات قرآن داشتهاند ،اما به دو مبحث اخیر (فضاى نزول و جوّ نزول قرآن)،
چندان توجه نشــان نداده و در تفاســیر موجود ،این مسأله مطرح نگردیده است( .ر.ک.
جوادی آملی)167/1 :1378 ،
ج) مقدمــۀ این تفســیر ضمن اینکه از نظم منطقی و دقیــق در ارائۀ مطالب برخوردار
اســت و ساختار منظم و منسجم دارد ،روشمندی و قاعدهمندی آن در ارائۀ مباحث نیز
از مهمترین شــاخصههای این مقدمه به شمار میرود .یکی از مواردی که نظم منطقی
و روش مفسّــر در ارائۀ مطالب را نشــان میدهد ،ترتیب فصول این مقدمه است که با
مالحظۀ فهرســت آن ،مطلب اخیر روشــن میگردد .ترتیب فصول مقدمه از این قرار
است :زبان قرآن ،ویژگیهای تفسیر قرآن ،تفسیر قرآن به قرآن ،تفسیر قران به سنت،
تفسیر قرآن به عقل ،تفسیر به رأی ،شأن نزول ،فضای نزول و جو نزول قرآن و شبهات
نوظهور و فهم قرآن.
د) مقدمۀ تفســیر تســنیم ،تنها مشــتمل بر مباحثی از علوم قرآنی است که در فهم و
اســتنباط از قرآن ،تأثیر بیشتری دارد و مفسّــر ناگزیر از پرداختن به این مسائل است.
از باب مثال ،مفسّــر در معنای تحریف و رابطۀ آن با حجیت ظواهر قرآن مینویســد:
تحریف معنوى به حجیت ظواهر قرآن آســیبى نمیرســاند؛ زیــرا اصل قرآن با همه
خصوصیات خود محفوظ اســت و مى توان اســتنباط روشمند از آن داشت ،اما تحریف
لفظى مایه سقوط آن از حجیت است .تحریف لفظى بر دو قسم است :یکى ،تحریف به
زیــاده؛ و دیگری ،تحریف به نقیصه .تحریف به زیاده به معناى افزودن چیزى بر قرآن
در میان مسلمانان هیچ قائلى ندارد و اما تحریف به نقیصه؛ یعنى کاستن از آیات قرآن،
تنها برخى از اخباریان بدان معتقد بودند( ... .جوادی آملی)63/1 :1378 ،
هـ) مباحث این مقدمه از اتقان علمى ویژهای برخوردار است و قابلیتهاى فراوانى را در
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خود فراهم آورده تا بتواند پاســخگوى نظرات ،شبهات و سؤاالت مختلف در زمینههای
تفســیری و قرآنی باشــد .عبداهلل جوادی آملی نیز به مانندِ اســتاد خود محمدحسین
طباطبایی ،به شــبهات و اشکاالت مخالفان توجه ویژهای نشان داده و در نقد و بررسی
آنها تالشهای ســترگی نموده است .به طور مشــخص ،مفسّر در فصل سوم مقدمه
تسنیم به شبهاتی که دربارۀ استقالل قرآن در تفهیم معارف دین ،حجیت ظواهر و شیوه
تفســیرى قرآن به قرآن طرح شده است ،با استناد به مدارک و منابع مختلف پاسخ داده
است( .ر.ک ،جوادی آملی46 :1378 ،ـ )87در فصل نهم نیز با عنوان «شبهات نوظهور
در فهم قرآن» ،به طرح اینگونه مسائل میپردازد( .ر.ک .همان170 :ـ)173
و) در این مقدمه ،مناهج تفســیری مفســران و روش خاص مفسّــر در تفسیر تسنیم به
صورت جامع مورد بررســی و تحلیل قرار گرفته است .مفسّر در فصل دوم مقدمه در نقد
شیوههای مرسوم در تفسیر قرآن مینویسد :آرا و اندیشههاى پیشساخته را نمیتوان بر
قرآن تحمیل کرد که این همان تفسیر به رأى مذموم و از بدترین شیوههاى شناخت قرآن،
بلکه تحمیل رأى بر قرآن و تطبیق قرآن با رأى مفسران است ،نه تفسیر ...شرط استفاده
از قرآن این است که انسان با اصول پیشساخته و پیشفرضهاى بشرى به خدمت قرآن
نیاید تا قرآن را مهمان اصول موضوعه خود قرار دهد و آنها را بر قرآن تحمیل کند .البته
دانشهاى قبلى میتواند ظرفیت فکرى اندیشوران را توسعه دهد و به عنوان مبدأ قابلى
محســوب گردد ،نه به عنوان مبدأ فاعلى تا باعث دگرگونى در تفسیر قرآن شود( .جوادی
آملی )36/1 :1378 ،نمونۀ دیگر این که ،مفسّــر در پاسخ به این پرسش که آیا حجیت و
اعتبار تفسیر قرآن به قرآن به نحو انحصار است یا نه ،مینویسد :قرآن کریم گرچه حجت
بالفعل و مستقل اســت و در اصل حجت نیازى به غیر خود ندارد ،لیکن حجت منحصر
نیست به طورى که غیر از قرآن حجت دیگرى نباشد؛ بلکه به تصریح و تأیید خود قرآن
عقل و همچنین سنت حجت است» (همان)67/1 :
ز) مفسّــر در بررسی مباحث تفســیری و قرآنی ،از آیات و روایات فراوانی بهره برده و
همچنین به گزارشهای تاریخی و منابع تفســیری و ادبی بسیاری استناد نموده است؛
به عنوان نمونه ،ایشان در بررسى تفاوت قرآن کریم با کتب علمى در تبیین معارف ،به
ده وجه افتراق قرآن با این کتب اشاره میکند و برای هر دلیل ،آیات قرآن و روایات را
به عنوان مدرک و منبع ســخن خود ،مورد استفاده قرار میدهند؛ مث ً
ال با استناد به آیات
 151و  152ســورۀ مبارک بقره مینویسد :یکى از اساسیترین تفاوتهاى قرآن کریم
با کتب علمى بشــرى آن است که محور اصلى تعلیم در کتب بشرى علومى است که
دست یابى به آنها میسور است ،اما مدار تعلیم در قرآن کریم علوم و معارفى است که
انسانها بدون استمرار از نور وحى توان دستیابى به آن را ندارند( .جوادی آملی:1378 ،
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 )27/1در مورد حجیت ظواهر قرآن نیز ،مفسّــر به روایات بسیاری استناد جسته است.
(ر.ک .همان 57/1 :و )58
ح) نقد و ارزیابی مباحــث علمی و تجزیه و تحلیل دیدگاههای مختلف ،از ویژگیهای
برجستۀ مقدمۀ این تفسیر به شــمار میرود .به عنوان مثال ،مفسّر تسنیم در تحلیل و
توضیح اعتبار ســنت ،ســخنی جامع دارند که خالصۀ آن نقل میگردد .ایشان در این
باره مینویسد :اعتبار و حجیت سنت ،حدوثًا و بقائًا مرهون قرآن کریم است؛ زیرا او ًال،
قرآن ســنت را معتبر کرده اســت و ثانیًا ،سنت غیرقطعى اعتبار خود را محدود به عدم
تباین با قرآن کرده اســت؛ چنانکه این تحدید را ممکن است از همان اصل اولى؛ یعنى
داللت قرآن بر اعتبار ســنت اســتحصال کرد؛ زیرا اگر قرآن مجید چیزى را که مباین،
معارض و مخالف با خود اوست ،معتبر بداند قطعًا دچار اختالف ،تعارض و تباین درونى
خواهد شــد و با این تعارض درونى اعتبار خویش را از دست میدهد؛ پس قرآن از آغاز
تنها ســنت غیرمباین و سیرت غیرمعارض با خود را معتبر مىکند ،نه مطلق سنت را تا
خروج ســنت مباین و معارض از قبل تخصیص عموم یا تقیید اطالق دلیل اعتبار سنت
باشــد؛ یعنى خروج مباین از سنخ تخصص است ،نه تخصیص و از قبیل تقید است ،نه
تقیید( .همان)69/1 :
ط) از جمله امتیازات شایســتۀ این مقدمه ،زبان ســاده و بیان بیپیرایۀ مطالب است.
گفتنی اســت که بیان متن کتاب ،گاه روان ،گویا و ســاده است و گاه مبهم و با لحن
خطابی اســت .این نیز به جهت روش بیان خطیبانۀ ایشــان و سعی در انطباق صورت
نوشــتاری با گفتاری است( .ر.ک .ایازی )256 :1393 ،مقدمۀ این تفسیر ،صرف نظر از
برخی تحلیلهای کالمی و فلسفی و نیز مباحث اصولی و زبانشناسی ،از زبانی روان و
بیانی بیپیرایه برخوردار است( .برای نمونه ر.ک .جوادی آملی)162/1 :1378 ،
ی) هریک از مباحث ،به شــکلی منظم و دقیق ،عنوانگذاری شدهاند و مطالب ذیل هر
بخش ذکر شــده است؛ به عنوان مثال ،ضمن اینکه مطالب هر فصل از مقدمه ،از یک
ســیر منطقی و موضوعی خاصی برخوردار است ،مباحثی از قبیل اقسام تفسیر قرآن به
قرآن ،اقسام تفسیر به رأی و اقسام معانی آیات قرآن ،به صورت منظم و معنون ذیل هر
بخش مورد بررسی قرار گرفتهاند( .ر.ک .همان72 :ـ 84و 124ـ  128و  130و )131
عالوه بر این ویژگیها ،در پیشگفتار و مقدمۀ این تفسیر ،نوآوریها و ابتکارهای علمی
و قرآنی یافت میشــود که برخی از آنها عبارتاند از :زبان قرآن ،شــبهات استقالل
قرآن در تفسیر و پاسخ به آنها ،بیان اقسام تفسیر و چگونگی ارتباط اقسام با یکدیگر،
تبیین و اقســام تفسیر به رأی ،بررســی و جمعبندی روایات دربارۀ فهم قرآن ،بررسی
ویژگیهای اعتبار و حجیت ســنت ،بررسی شاخصههای تفسیر قرآن به قرآن و تقسیم
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این شــیوۀ تفســیری به «ظاهر به ظاهر» و «باطن به باطــن» ،نقش علوم تجربی و
معارف بروندینی در تفسیر قرآن ،تبیین معیار دینیبودن یک مطلب ،هرمنوتیک و تأثیر
انتظار از متن در تفســیر آن متن ،تأثیر شــأن نزول در تفسیر ،تفاوت جوّ نزول ،فضای
نزول و شأن و سبب نزول با یکدیگر( .ر.ک .اسالمی)117 :1386 ،
در مورد مقدمههای تفاسیر قرآن به قرآن و میزان ارتباط و تناسب آنها با روش و اسلوب
مفسّر ،به طور خالصه میتوان میگفت که در تفسیر محمدجواد بالغی ،ضمن سخن از
وجوه مختلف اعجاز قرآن کریم ،در فصل پایانی مقدمه ،به برخی مباحث تفسیری که به
روش مفسّر نیز بیارتباط نیست ،پرداخته شده است .محمدحسین طباطبایی نیز در مقدمۀ
تفســیر المیزان ،از آن جهت که با اســتناد به آیات قرآن ،روایات و دالیل عقلی به اثبات
تفســیر قرآن به قرآن پرداخته و روشهای تفسیری دیگر را مورد نقد و بررسی قرار داده
اســت ،عم ً
ال به هدف خود در نگارش مقدمۀ تفســیر دست یافته است .در مقدمۀ تفسیر
الفرقان ،مفسر با اثبات تفسیر قرآن به قرآن و بیان برخی دالیل ضرورت تمسک به قرآن
در تفسیر ،به ارتباط محتوایی مقدمه با روش تفسیری به کارگرفته در تفسیر توجه نشان
داده اســت .مفسر اضواءالبیان نیز در مقدمۀ تفسیر ،ضمن بیان شیوههای تفسیر قرآن به
قرآن ،به مباحث اجمال و بیان ،با اســتناد به آیات قرآنی پرداخته است و همواره به نکته
تکیه میکند که برای ایضاح و روشنشــدن مراد یک آیه ،از آیات مشابه همان آیه بهره
میگیرد .در این میان ،مقدمۀ تفسیر عبدالکریم خطیبکمترین میزان ارتباط را با روش
تفســیری مفسّر دارد و جز توصیه به لزوم تدبّر و تأمّل در خود آیات قرآن ،از تفسیر قرآن
به قرآن و شــیوههای خاص خود در این زمینه سخنی به میان نیاورده است .مقدمۀ این
تفسیر نیز مانند مقدمۀ تفسیر آالءالرحمان ،شامل برخی مباحث تاریخ و علوم قرآنی است
که تناسب حداقلی با روش و شیوههای تفسیری مفسر دارد و تنها به لحاظ توجه به علوم
پیشنیاز تفســیر ،پرداختن به آن در مقدمه ،خالی ازفایده نیســت .افزون بر این ،مقدمۀ
تفســیر آالءالرحمن به دلیل آن که متضمن برخی مباحث علوم قرآنی نظیر اعجاز قرآن،
تاریخ گردآوری ،نقد دیدگاههای تحریف قرائات ســبعه و بالغت و مجازات قرآن است،
به تفســیر محمد صادقی تهرانی شباهت بســیاری دارد .این دو مفسر ،این مباحث را به
روش تحلیلی و اســتداللی در شناخت و دفاع از حریم قرآن ،به مثابۀ مقدمۀ تفسیر قرآن
بیان کردهاند ،اما مقدمۀ تفسیر الفرقان از جهت بررسی گستردۀ اصول و مقدمات تفسیر و
تحلیل مباحث تفسیری قابل توج ه است.
مقدمۀ تفسیر تسنیم از آن جهت که ارتباط موضوعی بیشتری با روش و رویکرد مفسر
در متن تفســیر دارد ،به هدف اصلی از مقدمهنویسی در تفسیر نزدیکتر است و به نظر
میرســد در معرفی روش مفسّر ،از جامعیت و دقت بیشتری برخوردار باشد .این مقدمه

نتیج ه
با توجه به مطالبی که در این نوشــتار بیان شــد ،میتوان بر نکات زیر به عنوان نتیجه
تأکید کرد:
 .1تفســیر قرآن به قرآن ،به عنوان یکی از مهمترین جریانهای تفســیری ،به معنای
توضیحدادن آیات قرآن و روشــننمودن مقصود اصلی آیات با اســتفاده از آیات دیگر،
اولین مرحله در راه فهم و کشف مقاصد آیات است .این تفسیر یکی از رایجترین آنها
در تفسیر قرآن به حساب میآید.
 .2مقدمۀ تفاسیر قرآن از مهمترین بخشهای این آثار به شمار میروند که در نگارش
آنها به مباحث مهمی که با مبانی و اصول مفسّــر و دیدگاههای تفسیری وی ارتباط
دارد پرداخته میشود .معمو ًال در این مقدمهها که از آن با عنوان «مدخل تفسیر قرآن»
یاد میشــود ،یک سلســله مباحث علمی و کلی که اساس و پیشنیاز تفسیر صحیح و
اصیل را تشکیل میدهد و نیز قواعد و مسائلی که مفسّر به شناخت آنها در تفسیر نیاز
دارد ،مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
 .3در مقدمههای تفاســیر قرآن به قرآن که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت ،به
طور مشــخص مطالب آنها ذیل چهار موضوع کلی جای میگیرند .1 :مباحث تاریخ و
علوم قرآنی؛  .2اصول و مقدمات تفســیر؛  .3مبانی و روشهای تفسیری؛  .4پاسخ به
شبهات و سؤاالت و نقد آنها.

آرق هب نآرق ریسافت رگید ابیلمآ یداوج هللاتیآ مینست ریسفت ۀمدقم یقیبطت یسررب

به لحاظ استناد به آیات ،روایات و منابع متعدد دیگر و نیز نقد و ارزیابی مباحث ،شباهت
فراوانی به مقدمۀ تفســیر الفرقان دارد و این دو مقدمه ،از این حیث فواید بیشــماری
دربردارند .از آنجا که تفسیر تسنیم به عنوان تکملهای برای تفسیر المیزان به نگارش
درآمده اســت ،مقدمۀ این تفســیر ،تا حدودی به مقدمۀ المیزان شباهت یافته است؛ به
ویژه مفســر در مقدمۀ تفســیر خود ،در موضوع تبیین روشها و مشربهاى مختلف
تفسیرى؛ اعم از كالمى ،حكمی ،عرفانى و نظایر آن ،شیوۀ بیان محمدحسین طباطبایی
را پــى مىگیرد و با برشــمارى نقصهاى جدّى برخى از ایــن روشها ،راه صحیح و
مسلك برداشت مستقیم قرآنى را عرضه مىکند .در این میان ،یکی از تفاوتهای عمدۀ
این دو مقدمه مربوط میشــود به بحثهای گســتردۀ عبداهلل جوادی آملی در مقدمۀ
مفصل قرآنی و تفسیری در تدوین
تفســیر تسنیم که تفســیر المیزان فاقد این مباحث ّ
مقدمه است و بیشتر راه اختصار را پیش گرفته است .الزم به ذکر است که جنبۀ عرفانی
و فلسفی و ذکر نکات عقلی و تحلیلی از ویژگیهای تفسیر تسنیم و آشکارتر از تفسیر
المیزان اســت و نیز روش صاحب تســنیم در نقد و بررسی معنایی روایات تفسیری ،تا
حدودی همان پیگیری روش محمدحسین طباطبایی در المیزان است.
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 .4پرداختن به مباحث و مبانی علم تفسیر و روشها و اسلوبهای تفسیری که با روش
تفســیری مفسر هماهنگی و ارتباط دارد ،از رایجترین روشهای مفسران برای نگارش
پیشــگفتارها و مقدمات تفاسیرشان است .تفاســیر قرآن به قرآن نیز از این امر مستثنا
نیستند .در این میان ،دو تفســیر المیزان و تسنیم از جهت معرفی شیوههای گوناگون
تفســیری و نقد و ارزیابی آنها ،و همچنین بررســی تفصیلی تفســیر قرآن به قرآن و
اقسام آن شایان توجه هستند و از این نظر ،چندین گام به هدف مقدمهنویسی نزدیکتر
شدهاند .الزم به ذکر است که مقدمه تفسیر تسنیم مفصلتر و جامعتر از تفسیر المیزان
است و در آن به آیات و روایات استناد شده است.
 .5مباحث قرآنی شامل تاریخ و علوم قرآن که تأثیر حداقلی در فهم و استنباط مفاهیم
و مقاصــد قرآن دارنــد ،اغلب مورد عنایت صاحبان آالءالرحمــان و الفرقان در مقدمۀ
تفاسیرشــان بوده است .این بدان معنا نیســت که مفسرانی نظیر عبداهلل جوادی آملی،
عبدالکریم خطیب و محمدامین بن محمد شــنقیطی ،از پرداختن به مباحث قرآنی نظیر
شــأن نزول ،مجمل و مبیّن ،مکی و مدنی ،قرائات و ...که از علوم موردنیاز مفسّر تلقّی
میشود ،در تفسیر خود امتناع ورزیدهاند.
 .6مقدمۀ تفســیر تسنیم از دو جهت حائز اهمیت است :یکی این که ،مشتمل بر برخی
مســائل مهم قرآنی و تفســیری اســت که خود میتواند به عنوان منبعی مستقل در
موضوع «تاریخ تفســیر قرآن» و «روشهای تفسیری قرآن» مورد استفادۀ محققان و
دانشپژوهان حوزۀ تفسیر قرآن قرار گیرد .دوم این که ،مهمترین و جامعترین منبع در
معرفی و شناساندن تفسیر قرآن به قرآن و اقسام گوناگون آن به شمار میرود.
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Abstract
One of the important topics in Quranic sciences and interpretation is the issue of “ventricle”. Allameh Tabatabai and Allameh
Javadi Amoli are among the commentators who have offered an
analytical and reflective view on the inner context of the Holy
Quran. In this article, the descriptive-analytical method, the nature of the Qur’an and the validity of the Qur’an in interpretation
have been explained and evaluated from his point of view and
the components that he has presented for his point of view. The
result of the research shows that Allameh Tabatabai considers the
difference between the capacity of human beings in understanding the Qur’an in relation to matters beyond the senses and matter
as the main reason for the existence of an esoteric dimension for
the Qur’an. However, Allameh Javadi Amoli has considered the
existence of the womb in the verses of the Qur’an as his interpretive basis and has accepted it as one of the interpretive methods
of the Ahl al-Bayt (AS) and the secret of the immortality of the
Qur’an. The most important characteristics of ventricular validity
from his point of view include: the universality of understanding
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نوع مقاله :پژوهشی

بررسی تطبیقی باطن قرآن کریم
از دیدگاه عالمه طباطبایی و عالمه جوادی آملی

محمد شریفی
لیال رمضاننیا

1
2

چکیده
یکیاز مباحث مهم علوم قرآن و تفســیر ،مســألهی «بطن» اســت .عالمه
طباطبایی و عالمه جوادی آملی از جمله مفســرانی هســتند که در زمینهی
ل تحلیل و تأمل ارائه کردهاند .در این مقاله با
باطــن قرآن کریم دیدگاهی قاب 
روش توصیفی-تحلیلی ،ماهیت بطون قرآن و اعتبار بطن در تفســیر ،از نگاه
ایشــان و مؤلفههایی که برای دیدگاه خود ارائه کردهاند ،تبیین و ارزیابیشده
اســت .نتیجه پژوهش گویای این اســت که عالمه طباطبایی تفاوت ظرفیت
انسانها در فهم قرآن نسبت به امور ماورای حس و ماده را ،دلیل اصلی وجود
بُعــد باطنی برای قرآن میداند .اما عالمه جــوادی آملی ،وجود بطن در آیات
قرآن را به عنوان مبنای تفســیری خود قلمداد کــرده و آن را بهعنوان یکی
از شــیوههای تفســیری اهلبیت و رمز جاودانگی قرآن پذیرفته است.
شامل همگانی بودن فهم
مهمترین شاخصههای اعتبار بطناز دیدگاه ایشان؛
ِ
قرآن ،ذو مراتب بودن قرآن ،جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا ،هم سویی
معارف ظاهری با معارف باطنی است.
کلید واژهها :باطنقرآن ،طباطبایی ،جوادیآملی ،شاخصهها ،ضوابط.
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بیان مسأله
بحث از «ظاهر و باطن قرآن کریم» از مسائل مهم در حوزه علوم قرآن است .بسیاری
از محققان علوم قرآنی و مفسران ،در مقدمه کتابها یا مقدمه تفاسیر خود به مسألهی
باطن آیات قرآن اشارهکردهاند .اثبات وجود بُعد باطنی برای قرآن کریم و تأکید بر آن،
بهطور صریح از روایات پیامبر و اهلبیت سرچشمه میگیرد .گرچه در قرآن
بهصراحت آیاتی برای اثبات بطن داشــتن قرآن نیامدهاست ،اما آیاتی از قرآن کریم به
صورت ضمنی به این مطلب اشارهکردهاست.
تفســیر ،چیزی جز بیان معانی آیات قرآنی و کشف مقاصد آنها نیست(.طباطبایی ،بیتا:
 )4/1ایــن امر هم در دو مرحله ظاهر و باطن آیات انجام میگیرد .ارائه نظری صحیح و
دقیق در باره چیستی باطن قرآن کریم در بهرهگیری از معارف واالی این کتاب آسمانی
امری ضروری است که موجب شناخت گسترهی معانی و معارف قرآنی میشود .همچنین
زمینهی آگاه شدن نسبت به روش صحیح تفسیر باطن را فراهم کرده و در برخورد صحیح
با روایات تفســیری نیز تأثیرگذار است .از طرفی قرآن ،برنامه زندگی بشر تا پایان تاریخ
است و رمز این جاودانگی در بطون قرآن نهفتهاست که میتواند در هر عصری الیهای از
ن بر این ،نظریههای مختلفی که در بارهی
معارف بلند این کتاب الهی را روشن سازد .افزو 
جنبهی باطنی آیات قرآن کریم ارائهشده ،پیچیدگیها و ظرافتهایی که در این امر وجود
دارد ،اهمیت پرداختن به آن را تشــدید میکند .به همین منظور در این مقاله سعی شد ه
است ،در حد توان به این سؤاالت پاسخ داد ه شود که ماهیت بطن از نگاه عالمه طباطبایی
و عالمه جوادی آملی چیست؟ چه شاخصهها و مؤلفههایی را برای بطن داشتن قرآن ارائ ه
دادهاند؟ شرط دستیابی به این معانی باطنی چیست؟
بحث از معانی باطنی آیات قرآن ،ســابقهای طوالنی دارد و مفســران بزرگی؛ همچون
شــیخ طوسی (طوســی1409 ،ق) در مقدمه «التبیان فی تفسیر القرآن» و زرکشی در
«البرهان فی علوم القرآن» (زرکشــی1421،ق) مباحثی را در مورد ماهیت باطن قرآن
کریم مطرح کردهاند ،اما امروزه بحث از باطن قرآن کریم با بسط و تحلیل بیشتری ارائه
شدهاست .کتابهای مبانی تفسیر قرآن(مودب)1396،؛ منطق تفسیر قرآن ( 1رضایی
اصفهانی )1396 ،و نیز مقاالت متعددی در این زمینه نگاشتهشــد ه است؛ نظیر «مبانی
فهم و اســتنباط معانی باطنی قرآن کریم»(قیوم زاده )1394،که به برخی از مبانی فهم
باطن قرآن اشــارهکردهاســت و همچنین مقالهی «مفهومشناسی جری و انطباق و
باطن قرآن بر اساس روایات» (پهلوان )1393،که معانی باطنی قرآن کریم را در روایات
مورد بررســی قرارداده است ،اما مقالهای مستقل که به تحلیل دیدگاه عالمه طباطبایی
و عالمه جوادی آملی در باره بطن قرآن پرداختهشدهباشد ،یافت نشد.
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 .1مفهوم شناسی بطن
لغتشناســان واژهی «بطن» را به معنای «خالف ظاهر» یا «مقابل ظاهر» میدانند.
(ابــن فارس259 /1 :1404،؛ طریحی214/6 :1989 ،؛ مصطفوی )292/1 :1365 ،به
اعتقاد راغب اصفهانی ،بطــن ،زمانی به کار میرود که چیزی در عمق زمین و مخفی
ن است که جمع آن بطون است .بطن
باشــد .از نگاه وی ،اصل «بطن» ،عضویاز بد 
ضد ظهر اســت و به هر موضوع پیچیدهای «بطن» و به هر موضوع آشکاری «ظهر»
گفت ه میشــود .به آنچه با حس درک میشــود «ظاهر» و به آنچه از حس پنهان است
«باطن» گویند( .راغب اصفهانی)282/1 :1381 ،
با توجه به معنایی که از بطن از نگاه لغتشناســان ارائه شد ،به نظر میرسد که معنای
بطن از نگاه آنان واضح و آشــکار بوده و به همین دلیل در کتب لغت ،تأکید زیادی بر
آن نشدهاست و غالبًا لغتشناسان معانی نزدیک به هم را ارائه دادهاند.
برای واژه «بطن» در اصطالح مفســران ،تعریفهای متعددی بیانشــدهاست .شیخ
طوسی باطن قرآن را عبرتهای بهجامانده از داستانها ،تأویل قرآن و اینکه هیچ آیهای
نیست مگر آنکه اقوام دیگری نیز در عصرهای بعدی طبق آن عمل میکنند ،میداند.
(طوســی )9/1: 1409 ،از نگاه برخی دیگر ،ظاهر قرآن ،تالوت آن و باطن قرآن ،فهم
و درک آن اســت( .سیوطی ،بیتا263/2 :؛ زرکشــی )170/2 :1421 ،به اعتقاد عالمه
طباطبایی ،ظهر ،همان معنای ظاهر و ابتدایی اســت که از آیه به دست میآید و بطن،
معنای نهفته در زیر ظاهر اســت؛ چه آن معنا یکی باشــد یا بیشتر؛ نزدیک به معنای
ظاهری باشــد یا دور از آن( .طباطبائی ،بیتــا )74/3 :از دیدگاه عالمه مصباح یزدی،
بطن ،به آن دســته از معانی گفته میشود که ظاهر الفاظ آیات بر آن داللت ندارد و از
دسترس عموم مردم دور است و میتوان آن را بر دو نوع دانست :یکی مصداقهایی که
در طول زمان برای آیات پدید میآید و در برخی روایات به آن «تأویل» آیه و همچنین
«جری القرآن» گفته شــده است .دیگری ،معنای متعددی که به لحاظ خفا و ظهور در
طول هم قرار دارند و هیچ یک ،دیگری را نفی نمیکند( .مصباح یزدی)261/2 :1394 ،
با این بیان میتوان گفت :دانشــمندان علوم اسالمی و مفسران در دورههای مختلف،
تعاریف متفاوتی از بطن؛ مانند این که باطن قرآن ،مصادیق و معانی پنهان آیات است و
همچنین معارفی که در نگاه اول از آیه برداشت نمیشود و نیز ،اسرار نهانی که خداوند،
ارباب حقایق را به آنها آگاه میســازد ،ارائه دادهاند .به نظر میرسد این گوناگونی در
تعریف از بطن ،برگرفته از روایاتی اســت که از طریق امامان معصوم به دست ما
رسیده که در قسمت بطن در روایات ،به آن اشاره خواهد شد.
قرآن دربارهی بطن ،بهصورت مســتقیم و یا به صراحت سخن نگفتهاست ،اما از آیات
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فراوانی میتوان برای وجود بطن قرآن اســتدالل کرد .آیاتی که مخاطبان را به تدبر و
تعقل فرامیخواند( .نســاء82/؛ ص29/؛ محمــد )24/این آیات ،حکایت از این دارد که
در ورای ایــن الفاظ و معنای ظاهری ،معنای ژرف و عمیقی نهفتهاســت که مقصود
و مــراد خداوند بوده و همان باطن آیه اســت (رضایی اصفهانــی)207 :1392 ،؛ زیرا
مخاطبان اولیه قرآن اَعرابی بودند که به لغت و معانی آن احاطه کامل داشتند و در فهم
ظاهر آیات قرآن با مشــکلی مواجه نمیشدند .مشکل اساسی آنان ،در مورد مراد جدی
خداونــد بود که در ورای آیات پنهان اســت و خداوند آنان را از طریق تعقل و تفکر به
این حقیقت توجه داده اســت( .ذهبی )253/2 :1976 ،از طرفی برخی معاصران ،برای
اثبات وجود بطن در قرآن به آیاتی اســتدالل کردهاند کــه به عبرتآموزی قصههای
قرآن اشــاره میکند(یوسف)11/؛ چرا که اگر قصههای قرآن ،مختص به زمان و مکان
و افراد نازل میشد ،این قصهها دیگر برای آیندگان قابلاستفاده نخواهد بود .بنابراین،
از قصهها الغای خصوصیت نموده اســت و قضایای کلی عبرتآموز از آن استخراجشده
و بر مصادیق هر زمان تطبیق میشود( .شاکر ،بیتا )154 :با این بیان ،اگرچه نمیتوان
در قرآن آیــهای را بهصراحت یافت تا وجود بطن را برای قــرآن اثبات کند ،اما آیاتی
که انســانها را به تفکر و تعقل فرا میخوانــد ،خبر از وجود معانی عمیقی فراتر از این
معنای ظاهری میدهد که به صورت ضمنی و غیر مســتقیم ،وجود بطن را برای قرآن
اثبات میکند.
اثبات بطن برای قرآن کریم ،بهصراحت برخاســته از روایات پیامبر اکرم و امامان
معصوم اســت .داللت روایات بر بطن قرآن کریم به دو صورت استنباط میشود.
برخی روایات ،فقط درصدد بیان این نکتهاند که قرآن دارای ظاهر و باطن اســت و در
مورد ماهیت بطن توضیحی داده نشده است.
َ
َ
امام باقر میفرماید« :ما یَســ َتطیعُ احدٌ أن یدّعی أنَّهُ جَمَعَ القرآن ظاهرَهُ و باطِ َنه
غَیــرَ االوصیأ؛ هیچ کس توانایی آن را ندارد که ادعــا کند ظاهر و باطن قرآن را جمع
کردهاست به جز اوصیای الهی( ».صفار)193 :1362 ،
همچنین در روایات فراوانی ،بارها این نکته یادآورشــد ه اســت که قرآن افزون بر ظاهر،
بطونــی دارد« :ان للقرآن ظاهرًا و باطنًا( ».حــر عاملی )192/ 27 :1409 ،برخی روایات
برای قرآن هفت بطن و در برخی دیگر هفتاد بطن قائل شدهاست .قال رسولاهلل: 
«أنُ لِلقرآنِ َظهرا و بَطنًا و لِبَطنِها بَطنًا إلی سَبعَة ُ
أبط ٍن( ».فیض کاشانی)64 /1 :1419 ،
در دســته دوم از روایات که به بطن اشــاره کرده اند ،معنای متفاوتی از بطن ارائهشده
است که در این جا به نمونههایی از آنها اشاره میشود:
الف .بطن قرآن همان تأویل آن است :فضیل بن یسار از امام محمد باقر در باره

 .2ماهیت بطن قرآن کریم از دیدگاه عالمه طباطبایی و عالمه جوادی آملی
عالمه طباطبایی با لحاظ کردن تفاوت ظرفیت انسانها در درک ماورای حس و این که
قرآن همه انســانها را مخاطب خود قرار داده است(طباطبایی )31 :1387،و همچنین
روایاتــی که در مورد ظاهر و باطن قــران بیان میکند ،وجود معنای باطنی برای قرآن
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این روایت پرسید که فرمودهبود« :مَا منَ القرآنِ آیه ّإل و لما ظهرٌ و بَطنٌ؛ هیچ آیهای
در قرآن نیست مگر آنکه ظاهر و باطنی دارد ».امام فرمودَ :
«ظهُرهُ تَنزی ُلهُ و بَط ُنهُ تاویُلهُ؛
ظهر آن همان تنزیل آن و بطن آن تأویلش است( ».حُرعاملی 1409 ،ق)197 / 27 :
ب .بطن قرآن همان علم اســت :پیامبر اکرم فرمود ...« :لَهُ َظهرٌ وَ بطنٌ ،مظاهِرهُ
حُکــمٌ و باط ُنه عِلمٌ .ظاهُرهُ انیقٌ و باط ُنه عمیقٌ...؛ قرآن کریم ظاهر و باطن دارد .ظاهر
آن حکم و باطنش علم اســت .ظاهر آن زیبا و شــگفت انگیز و باطنش عمیق و ژرف
است( ».کلینی)599 / 2 :1407 ،
ج .بطن قرآن همان فهم قرآن اســت :امام علی میفرماید« :مَا مِن آیه ا ّالولها
أَربَعــ ٌة معانٍ ظاهرٌ و باطنٌ و حدٌّ و مَطلعٌ ّ
فالظاهرُ :التــ َ
او ُة و الباطن :اَلفَهمُ و الحَدُّ :هُوَ
الحالل و الحرام و المَطلعُ  :هُوَ مرادُ اهللِ مِنَ العَبدِبها؛ هیچ آیهای در قرآن نیست،
احکامُ
ِ
مگــر این که چهار معنا دارد :ظاهر ،باطن ،حــد ،مطلع .پس ظاهر قرآن تالوت ،باطن
آن فهــم ،حد آن احکام حالل و حرام و مطلع همان چیزی اســت که خدا از بندهاش
میخواهد( ».فیض کاشانی)67/1 :1419 ،
د .بطــن قرآن مصادیق جدید و عام آیات :امام باقر فرمــودَ :
«ظهرُهُ الذیَن نَ َز َل
مثل أعمالِهم یجری فیم ما نَ َز َل فی اُولئک؛ ظهر آن،
فیِهمُ القرآن و بَط ُنه الَّذینَ عَمِلوا ب ِ ِ
کسانی هستند که قرآن در باره آنها نازل شده و بطن آن کسانی هستند که مانند اعمال
آنان عمل کردهاند و آنچه در مورد آنان نازل شدهبود ،در مورد اینها نیز جاری است».
(بحرانی)20/1 :1416 ،
با این بیان روشن میشود که تعریف از باطن قرآن کریم در همه روایات یکسان به کار
نرفت ه است .برخی روایات که به هفت یا هفتاد بطن برای قرآن اشارهشده است ،درصدد
بیــان اثبات اصل وجود بطن برای قرآن و تفکیک بیــن معنای ظاهر و باطن بودهاند.
دســته دوم از روایات ،بیانگر مصادیق و معانی مختلفی از بطن هستند .گاهی به معانی
و مصادیق پنهان آیات و گاهی به معارفی که در ابتدای امر از آیات برداشت نمیشود،
اطالق میگردد و در دســته ســوم روایات ،بطن همان تأویل است .در نتیجه میتوان
گفت با توجه به مفهومشناســی که از واژه « بطن» در لغت ،اصطالح مفسران و قرآن
صورت گرفت ،وجود بطن برای آیات قرآن ،امری قطعی و پذیرفتهشــدهاست و منشأ
این قطعیت ،روایات رسیده از امامان معصوم میباشد.
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کریم را امری ضروری میداند .ایشــان معتقد اســت که قرآن دارای معانی ذو مراتبی
اســت که بر اساس تفاوت سطح فهم انسانها مختلف میشود و این معانی ،به نسبت
ظهور و خفایی که دارند ،همان ظاهر و باطن قرآن محســوب میشوند .وی همچنین
بر این باور اســت که بطون آیات ،همان معنایی اســت که در آغاز آشــکار میشود و
ممکن اســت یکی یا بیشــتر ،نزدیک به معنای ظاهری یا دور از آن باشد( .طباطبایی،
بیتا)74/3:
عالمه برای تأیید سخن خویش ،به آیهی «وَاعبُد َّ َ
ُواالل وَ ال تُش ِر ُکوا بِهِ شَ یئًا» (نساء)36/
اســتناد کرده و به سلسله معانی و مصادیق باطنی این آیه اشارهکرده است .طبق نگاه
عالمــه ،ظاهر این کالم از پرســتش بتها نهی میکند ،اما بــا اندکی تأمل میتوان
دریافت که علت منع از پرســتش بتها ،همان خضوع در برابر غیر خداســت .با تأملی
بیشتر مشــخص میگردد که میان اطاعت از خود و خواستههای نفسانی و غیر ،فرقی
وجود ندارد و همانطور که نباید از غیر خدا اطاعت کرد ،از هواهای نفســانی هم نباید
اطاعت کرد .در مرحله باالتر و تعمق بیشــتر ،این معنا به دســت میآید که اص ً
ال نباید
به غیر خدا توجه داشــت و از خدا غافل نشــد( .طباطبایی )28 :1387،بنابر این ،از آیه
«وَاعبُد َّ َ
ُواالل وَ ال تُش ِر ُکوا بِهِ شَ یئًا» ،معانی ممنوعیت پرستش بتها ،ممنوعیت پیروی و
اطاعــت از هرکس غیر خدا ،ممنوعیت پیروی از هوای نفس و ممنوعیت غفلت از خدا
حاصل میشود که همه مفاهیمی در طول هم هستند.
یکی از مبانی تفســیری که عالمه جوادی آملی در تفســیر به آن معتقد است ،ظهر و
بطن داشتن قرآن است .بخشی از ظواهر قرآن با اندکی شناخت با لغات و محاوره ادب
عرب فهمید ه میشــود و بخش دیگر ظواهر ،نیاز به شناخت علم صرف ،نحو ،معانی و
بیان و بدیع دارد .از سوی دیگر ،قرآن باطنی دارد که همانند گنجی ،غواصان متبحری
به آن دســت مییابند( .جوادی آملی )7 :1370،هر آیهی قرآن باطنی دارد و باطن آن
نیز ،باطن دیگری دارد و باطن قرآن بهواسطه نزول فرشته وحی بر پیامبر منتقل
نگردیــد؛ زیرا هر چه که تن ّزل پیدا کند و در حد لفــظ و مفهوم درآید ،در قلمرو ظاهر
قــرآن خواهد بود نه باطن آن ،از طرف دیگــر ،پیامبر از تمام باطنها آگاه بوده و
باطن هیچ آیهای برایشــان مخفی و پوشیدهنیست؛ چرا که یکی از شیوههای تفسیری
اهلبیت توجه به باطن قرآن و تفسیر آن است( .جوادی آملی )44 :1395 ،از نگاه
عالمه جوادی آملی ،کســی که با لغت عربی و مانند آن آشناست ،در همان محدوده از
قرآن استفاده میکند و کسی که به راه نزول قرآن آشنا باشد ،از ظاهر به باطن میرود و
از باطن به باطن .اهلبیت نیز به بطنهای قرآن انس کامل دارند و به سیری که
قرآن در آن نزول کرد ،آشنا هستند( .جوادی آملی )5 :1390،عالمه جوادی آملی ،برای

َ

ُ

َ

 .3مبانی و شــاخصههای وجود بطن برای قرآن از نگاه عالمه طباطبایی
و عالمه جوادی آملی
مبانی در هر علمی ،پایه و اســاس آن علم است .از مبانی مهم در فهم و تفسیر قرآن،
برخورداری قرآن از معانی ظاهری و باطنی است .از اینرو ،مبانی و شاخصههای بطن
داشتن قرآن نیز ازجمله اصولی است که مفسران و دانشمندان علوم اسالمی؛ از جمله
عالمــه طباطبایی و عالمه جوادی آملی به آن توجه داشــتهاند؛ چرا که قبول یا عدم
قبــول این مبانی ،باعث پیدایش رویکــردی خاص به فهم باطن قرآن میگردد .بعد از
اثبات بطن برای قرآن ،در این قسمت به مبانی و علت بطن داشتن قرآن از نگاه عالمه
طباطبایی و عالمه جوادی آملی پرداخته میشود .مبانی مورد پذیرش عبارت اند از:
 .1-3همگانی بودن فهم قرآن

از نــگاه عالمه طباطبایی ،قرآن کریم در معارف خود ،همهی انســانها را به  -ما هو
انســان  -مورد خطاب قرارداده اســت و درصدد تبیین این معارف برای همه اســت.
بنابراین ،قرآن باید بهگونهای باشــد که همهی انســانها در هر ســطحی از فهم که
هســتند ،از تعالیم آن بهرهمند شوند .در این راستا ،قرآن تعالیم خود را متناسب با فهم
عامه مردم قرار داده است و معارف عالیه در پشت پرده ظواهر قرار گرفته و ظاهر الفاظ
هم تعالیمی از سنخ حس القا میکند( .طباطبایی)27-28 :1387 ،
یکی از مؤلفههایی که عالمه جوادی آملی در مســألهی باطن قرآن کریم به آن توجه
نموده ،تأکید بر این مطلب اســت که فهم قرآن برای همگان مقدور است .قرآن کریم
بهعنوان کتابی جامع و کامل برای هدایت همه افراد بشر آمده و خداوند متعال درآیات
زیادی ،همگان را به تفکر ،تدبّر و تعقّل در قرآن فراخوانده اســت( .نحل89/؛ اسراء)9/
ایشــان به این امر معتقد است که همگان با تالوت قرآن ،به فهم روشنی از آیه دست
مییابند و دچار ابهام نمیشــوند .البته تأکید میکند کــه فهم هر کتابی نیازمند علوم
پایه و دانشهایی اســت که باید قب ً
ال فراهم شــود( .جوادی آملی)385-386 :1395 ،
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ُ
َ
عام ِه} (عبس  )24/استناد
روشــن نمودن مقصود خویش به آیه {فلینظ ِر االنســان ِإیل َ ط ِ
میکند .از امام صادق روایت شــدهاست :طعام در این آیه به معنای علم است و
معنای آیه ،این میشــود که انسان باید بنگرد که علم خود را از چه کسی فرا میگیرد.
(مجلسی )96 / 2 :1374 ،از نگاه جوادی آملی ،این بیان برای تفسیر آیه ،معنای باطنی
آیه است؛ زیرا طعام دو نوع است .طعام بدن و جسم و دیگری طعام روح .مصداق بودن
نان مث ً
ال برای طعام جســم محسوستر اســت ،ولی مصداق بودن علم که غذای روح
است ،برای طعام دقیقتر است (پهلوان.)15: 1393،
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به نظر میرســد از نگاه عالمه طباطبایی و عالمه جوادی آملی ،در قرآن مطلبی نیست
که انســانهای متعارف و عادی از فهم آن ناتوان باشــند؛ چون هدایت قرآن در اصل
همگانی و جنبه عمومی دارد و معنای ظاهری اولیه بر اســاس ادبیات عرب برای همه
قابلفهم اســت ،اما آنچه برای همگان قابل فهم نیســت ،علم به همهی قرآن؛ اعم از
ظاهر ،باطن ،تنزیل و تأویل آن است که امری مورد قبول و مسلم است و با این مؤلفه
و مبنای هر دو استاد ،در تضاد نیست.
 .2-3ذو مراتب بودن قرآن
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یکی دیگر از مواردی که بهعنوان مؤلفه یا شاخصه در مورد بطن قرآن قابلطرح است،
ذو مراتب بودن قرآن است .عالمه طبق آیات (زخرف2-4/؛ واقعه77-80/؛ بروج-22/
 )21بــرای آیات قرآن دو مرتبه در نظر گرفت :اول این که ،حقیقت قرآن در امالکتاب
نزد خداوند محفوظ بوده و به فهم عقل عادی در نمیآید و در قالب الفاظ و عبارات هم
قرار نمیگیرد .دوم این که ،معارف قرآن که در مقام تنزیل و در قالب الفاظ بیانشــده
و برای همه قابلفهم هســت از همان حقیقت قران سرچشــمه میگیرد و تنزل یافته
همان حقیقت اســت و رابطه بین این دو مرتبه ،رابطه م َثل و مُمَ َّثل است( .طباطبائی،
)46-48 :1387
از نــگاه عالمه جوادی آملی ،قرآن کتاب الهی و دارای مراتب اســت؛ زیرا قرآن ،طبق
روایتی از امام علی که فرمودند« :فإنَّ القرآنَ حم ٌ
ّال ذو وُجُوهٍ» (نهج البالغه)77 /
ذو وجه و ذو مرتبه است .مرتبه واال و اعالیش همان «امّ الکتاب» است« :وَ إِنَّهُ فِی ُأمِّ
ِتاب لَدَیْنا لَعَلِیٌّ حَكِیمٌ» (زخرف )4/این مرحله باال که مادر و ریشه قرآن است ،وجود
الْك ِ
و حقیقتــی «لدی اهلل» دارد که نزد خدا متعال اســت( .جوادی آملی )35 :1395 ،و در
قالب الفاظ قرار نمیگیرد و فهم عادی بشر به آن نمیرسد و و مرحله پایین آن که همان
«لدی الناس» اســت و به لفظ عربی مبین در آمده است( .زخرف  )1-3/جوادی آملی
برای اثبات ذو مراتب بودن قرآن و مقام عالیه و نازله داشــتن آن ،به اختالف تعابیری
که در قرآن بیانشــده ،استناد میکند و شاهد میآورد که خداوند متعال در بارهی قرآن
َ ْ
َّ َ
تاب ال َر ْی َ
ك الك ُ
ب ِفیــه} (بقره  )2/و گاهی میفرماید{ :إن هذا
زمانی میفرماید{ :ذل
ِ
ِ
َّ
َِْ
ُْْ َ َ
َ
آن ْی ِدی ِلت ِه َی أقوم} (اسراء )9/زمانی اشاره به دور و زمانی اشاره به نزدیک دارد.
القر
ِ
قرآن در آن جا که میفرماید{ :ذلک الکتاب} ،ســخن از «غیب» است که در ادامه
میفرماید{ :الذین ویمنون بالغیب} و این بیانگر آن اســت که قرآن «غیب» و «کتاب
اصل مرتبه نازله قرآن اســت .آن جــا که میفرماید« :هذا القرآن»
مکنونی» دارد که ِ
سخن از «هدایت» است( .همان)35-36 :1395 ،
بنابراین ،وقتی انســان بــه اوج قرآن توجه میکند و خود را کوچک میشــمرد ،تعبیر

 .3-3تفاوت ظرفیت انسانها در فهم قرآن

یکی دیگر از شاخصههایی که عالمه طباطبایی و عالمه جوادی آملی در موضوع بطن
قرآن به آن توجه نمودهاند و ارتباط تنگاتنگی نیز با ذو وجوه بودن قرآن دارد ،تاکید بر
تفاوت فهم انســانها نسبت به معارف قرآن است .قرآن همانند سفرهای است که همه
از آن اســتفاده میکنند ،اما باید دقت داشــت که میزان بهرهبرداری انسانها ازلحاظ
کمیت و کیفیت با هم برابر نیست و تقسیم قرآن ب ه ظاهر و باطن نیز بر حسب تفاوت
ظرفیت انســانها ،در فهم قرآن است (قیوم زاده)106 :1394 ،؛ از این رو جوادی آملی
معتقد است قرآن کتابی عمیق است که هر کس به اندازه ظرفیت وجودی خود میتواند
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مناسب این حال اشاره به دور است و «ذلک الکتاب» را ذکر کردهاست ،اما وقتی توجه
انســان به لفظ و ظاهر قرآن باشــد که قابل قرائت و فهم ،گفتن و شنیدن است ،تعبیر
مناسب این حال ،اشــاره به نزدیک است( .همان) شواهدی زیادی از آیات قرآن وجود
دارد کــه خداوند گروههای مختلفی از مخاطبان خــود را بیان کرده و به هر گروه هم
اوصاف ویژهای را نســبتدادهاست؛ مث ً
ال به مخلصان ،علم حقیقی به اوصاف خداوند
(صافــات 160/و  )159به عالمان ،درک امثال (عنکبوت  )43/به پاکان ،علم به تأویل
قرآن (واقعه  )79/و  ...را داده است( .مصباح یزدی)256 /2 :1394 ،
از ایــنرو قرآن ،یک حقیقت ذو مراتب اســت و این مراتب ،ارتباط جلوهای با یکدیگر
دارند و هر مرتبهای جلوهی مرتبه فوقانی و رقیقشــدهی آن اســت و از نظر وجودی،
پیوستگی تمام به مرحله فوقانی خود دارد .به همین خاطر برای قرآن مراتب جدا از هم
قابلتصور نیست (جوادی آملی)46 :1395 ،؛ زیرا قرآن کریم ،معارف و مفاهیم عمیق
آیات را با مثال ،تشــبیه و داستان تن ّزل میدهد تا در دسترس فهم همگان قرار گیرد.
(اسالمی )9 :1396،در واقع ،معارف قرآنی از یک حقیقت بسیط حکایت میکند و نباید
در عرض هم و متباین باشند ،بلکه همه تعالیم قرآنی ذو مراتب و در طول هم هستند؛
بهگونهای که بهصورت سلسلهوار باهم مرتبط هستند( .طباطبایی ،بیتا)16-18/2:
بهنظر میرسد ،از نگاه عالمه طباطبایی و عالمه جوادی آملی ،اگرچه در قرآن مطلبی
نیســت که انســانهای عادی از فهم آن ناتوان باشــند و همگانی بودن فهم قرآن را
پذیرفتهاست ،اما از نگاه ایشــان ،قرآن همانند کتابهای معمولی و بشری نیست که
همه معارف آن در دسترس همه انسانها باشد ،بلکه به خاطر ذو وجوه بودن معارف آن،
هر انسانی متناسب با حال و درجه خود از معارف آن بهرهمند خواهد شد .همچنین ،بین
معانی ظاهری و معارف باطنی ،ارتباط طولی برقرار است ،نه این که این معانی متباین
با هم و در عرض یکدیگر باشند؛ چراکه همه آن معارف ،از یک حقیقت سرچشمه گرفته
و مَ َثلی برای آن است.
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از آن بهرهمند شــود و اهلبیت نیز آیات قرآن را برای همه افراد یکســان معنا و
تفســیر نمیکردند؛ برای برخی معنای ظاهری قرآن و برای برخی معنای باطنی آن را
میفرمودند و این منوط به ظرفیت و توان فهم افراد بود( .جوادی آملی)374 :1395 ،
عالمه طباطبایی نیز به این مؤلفه تأکید نموده اســت و توجه به ســطوح مختلف فهم
انسانها نسبت به امور ماورای حس و ماده را امری ضروری میداند و بر این باور است
که چون اکثر انسانها غرق در امور دنیایی و مادی هستند ،افکارشان نیز درگیر همین
معلومات مادی و حســی میشود .به خاطر همین مطلب ،انسانها در درک امور ماورای
حس مختلف و دارای مراتب هســتند؛ چرا که میزان تعلق آنها به امور دنیوی متفاوت
است( .طباطبایی)28 :1387،
حاصل این مبنا ،این میشود که درک معانی ظاهری و باطنی قرآن برای مخاطبان آن،
امری نسبی است .هرکدام از انسانها با توجه به فهم علمی و میزان قرب به مراتبی از
فهم معانی باطنی قرآن دســت مییابند .اهلبیت نیز به این نکته اهتمام ویژهای
داشــته و متناســب با گنجایش و میزان فهم مخاطبان ،گاهی به تبیین ظاهر و گاهی
باطــن قرآن را تبیین میکردند .این مبنا نیز مــورد پذیرش عالمه طباطبایی و عالمه
جوادی آملی است.
 .4-3جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا
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جایز یا ممتنع بودن استعمال لفظ در بیش از یک معنا ،از مباحث مهم علم اصول است و
به این معنا است که آیا امکان دارد از یک لفظ ،در یک استعمال ،بیش از یک معنا اراده
شود ،البته به شکلی که هر یک از آن معانی ،جداگانه از لفظ اراده شوند( .مظفر:1381 ،
 )39 /1در مورد جایز یا ممتنع بودن اســتعمال لفــظ در بیش از یک معنا ،دیدگاههای
گوناگونی ارائهشــده که از حوصله این بحث خارج اســت ،اما مهم آن اســت که اگر
مفسّری بر عدم جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا معتقد باشد ،در اعتقاد به وجود
معنای ظاهری و باطنی برای آیات ،با مشــکل مواجه میشود (شریفانی.)21 :1394 ،
آنگاه این پرسش مطرح میشود که چگونه ممکن است الفاظ ثابت ،معانی متعدد داشته
باشــند؟ جوادی آملی برای پاسخ به افرادی که اراده چند معنا از یک لفظ قرآنی را روا
نمیدانند ،میگوید :ممتنع بودن اســتعمال لفظ در بیش از یک معنا یا در اثر محدودیت
از ناحیه لفظ اســت یا محدودیت از ناحیه مخاطب و یا محدودیت از ناحیه علم و اراده
متکلم است( .جوادی آملی)130 /1 :1391 ،
محدودیــت از ناحیه علم و اراده متکلم در موضوع بطن ا ز آن جهت که متکلم خداوند
اســت ،منتفی اســت؛ چرا که برای خداوند هیچ محدودیتی ازلحاظ علم و اراده مطرح
نمیشود و بهتب ِع آن ،هیچ محدودیتی برای خداوند برای اراده چندمعنا و مطلب از یک
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لفظ و آیه وجود ندارد (همان)؛ زیرا قرآن در بارهی نازل کننده خود تأکید میکند که از
تمام اسرار آسمانها و زمین آگاه است( .فرقان  )6/این ویژگی فقط در کالم الهی است.
اگرچه لفظ ،تحمل معانی گوناگون را داشــته باشد ،ولی چون دانش دیگران به معانی
متعدد و وجوه آن لفظ محدود است ،بنابر این بر تمام کاربردها و احتماالت لفظ آگاهی
ندارند( .محمود غراب )12 /1 :1410 ،از طرفی اگر محدودیت از ناحیه مخاطب باشــد،
این امر هم در موضوع بطن منتفی اســت؛ زیرا مخاطب اوّلی و اصیل قرآن ،شــخص
پیامبر اکرم اســت که سعه و ظرفیت وجودی آن حضرت برای درک معانی متعدد
در آنِ واحد هیچ محدودیتی ندارد و اگر دیگر مخاطبان قرآن ،ظرفیت تحمل چند معنا
از لفظ واحد را ندارند ،اما حضرت رســول چنین صالحیت و ظرفیت را دارا است.
(جوادی آملی)130 /1 :1391 ،
همچنین ،محدودیت از لحاظ لفظ و زبان محاوره در مسألهی بطون قرآن منتفی است؛
زیرا تمام حرف در موضوع امتنا ِع اســتعمال لفظ در بیش از یک معنا ،مربوط به زمانی
اســت که گوینده بخواهد از لفظ واحد ،معانــی متعددی همزمان و در عرض هم اراده
کند ،ولی در مســألهی بطون ،اراده معانی متعدد در طول همدیگر اســت؛ (کالنتری،
 )29 :1382زیرا قرآن معانی متعددی دارد که همه در طول هم هســتند نه در عرض
هم تا موجب اســتعمال لفظ در بیش از یک معنا شود .همه آنها ،معانی مطابقیاند که
لفظ بر هر یک از آنها به حسب مراتب فهم انسانها داللت مطابقی دارد( .طباطبائی،
بیتا)64 /3 :
از نگاه عالمه جوادی آملی نیز مراحل طولی ،مصادیق یک معنا اســت ،نه معانی متعدد
یــک لفظ .همچنین در صورت صحت قاعده ممنوعیت اســتعمال لفظ در بیش از یک
معنا ،میتوان معنای جامعی را که ظهور عرفی داشته باشد در نظر گرفت تا شامل همه
مراحل شود( .جوادی آملی )129 /1 :1391 ،البته برخی از دانشمندان علوم قرآنی برای
حل این مشکل اینگونه نظر دادهاند ،الفاظ قرآن بهطور مطابقی در معنای واحد ب ه کار
رفتهانــد ،اما بطون و معانی متعددی که از آیات قرآن به دســت میآیند ،در حقیقت از
لوازم همان معنای معیّن بهحساب میآیند و با این نظر ،الفاظ قرآن در بیش از یک معنا
استعمال نشــدهاند( .خویی216 -213/1 :1410 ،؛ معرفت )28– 29/1 :1380 ،بدین
ترتیــب این اعتقاد اصولی ،هیچ محذوریتی در دیدگاه عالمه طباطبایی و جوادی آملی
نســبت به معانی ظاهری و باطنی به وجود نمیآورد؛ زیرا از نگاه ایشان در مورد قرآن،
چون متکلم خداست و خدا هم دانا و عالم به همهچیز هست و همچنین اولّین مخاطب
قرآن ،پیامبر با ظرفیت وجودی باال اســت ،هیچ محدودیتی برای دریافت مفاهیم
گوناگون در آنِواحد را ایجاد نمیکند ،بنابراین عدم استعمال لفظ در بیش از یک معنا،
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در محل بحث اص ً
ال حاصل نمیشــود؛ چرا که در بحث از بطون ،دیدگاهها بر این امر
استوار اســت که بین معانی ظاهر باهم و معانی باطن باهم و حتی بین معانی ظاهری
و باطنی ارتباط طولی برقرار اســت ،نه ارتباط عرضی تا اراده چند معنای جدا از هم از
لفظ واحد را به وجود آورد.
 .5-3هم سویی معارف ظاهری با معارف باطنی
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وقتی موضوع معانی باطنی قرآن بحث میشــود ،این پرســش مطرح میشود که آیا
باوجود معانی باطنی میتوان به معنای ظاهری آیه تمســک کرد یا نه؟ از نگاه عالمه
طباطبایی ،معارف ظاهری و باطنی در طول هم هستند و رابطه نسبیت بین آنها برقرار
است که به تفاوت فهم و ظرفیت مخاطبان قرآن برمیگردد؛ زیرا زمانی که یک شخص
پساز این که ظاهر آیه را فهمید و با تأمل در آیه به معنای عمیقتری از آیه دست پیدا
کرد ،این مرتبه از فهم برای شخص دیگری که در سطح پایینتری از توجّه است ،باطن
قلمداد میشود که هر دو معنا در طول هم از کالم اراده میشوند؛ به گونهای که معنای
باطنی آیات به دنبال معنای ظاهری ،آشکار و نمایان میشود( .طباطبایی ،بی تا)73/3:
عالمه جوادی آملی در بارهی همســویی و هماهنگی میان ظاهر و باطن اینگونه بیان
میکنــد« :همانطور که ازلحاظ صنعــتِ فصاحت و بالغت و هنر ادبی ،واژگان قرآن
تصوری ،مفاهیم الفاظ قرآن ،همســوی یکدیگر
همآوای هم اســت و از لحاظ مبادی ّ
است و از جهت مبادی تصدیقی ،مقاصد آیات قرآن همسان هم است و باالخره از جنبه
تفسیر ظاهر ،مطالب قرآن مفسر یکدیگر است ،از جهت باطن نیز همه معارف قرآنی در
همه مراحل باطنی آن ،همســوی یکدیگر بوده و هرگز اختالفی بین باطنها و مراحل
درونی قــرآن وجود ندارد؛ زیرا مراحل درونی آنها ،هماننــد مظاهر بیرونی آن ،کالم
خداســت و اگر نزد غیر خدا تن ّزل مییافت ،حتمًا با هم مختلف بود .بنابراین ،سراســر
مطالب قرآن از همه جهت هماهنگ است؛ یعنی هم ظاهرها با یکدیگر ،هم باطنها با
باطن برتر از خود ،همچنان محفوظ اســت( ».جوای
هم هماهنگاند .پیوند هر ظاهر با ِ
آملی )128 /1 :1391 ،از اینرو ،زمانی که شخصی پس از فهم ظاهر یک آیه به مفهوم
و فهمی عمیقتر از آن معنای ظاهر اولیه که در تحت آن اســت ،برســد؛ در واقع این
ی که همین مفهوم و معنا برای فردی
مفهوم عمیقتر برای او ظاهرشــدهاست .در حال 
که در سطح پایینتری از فهم است ،باطن بهحساب میآید( .شریفانی)186 :1394 ،
اگر خداوند از آیات قرآن معانی ای را قصد کردهاست که ارتباطی با معنای ظاهری آن
ندارد ،الزم بود به این شیوهی بیانی اشاره میکرد که معانی دیگری نیز منظور او بوده
که قابل فهم برای انسانها نیست ،در حالیکه خداوند در قرآن مردم را به تفکر دعوت
کرده تا به مقاصد و مفاهیم آن پی ببرند( .قیوم زاده )97 :1394 ،با این بیان مشخص
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میشود که باید بین معنای ظاهری و باطنی آن ،رابطه و سنخیت وجود داشتهباشد؛ چرا
َقضوا
که نمیتوان هر چیزی را معنای باطنی آیه قرار داد؛ برای مثال در باره آیه « ُثمَّ لی ُ
تَفَتهُم» (حج )29/کوتاه کردن ناخن و شارب ،از مصادیق ظاهر آیه و «لقاء امام»
از مصادیق باطن آیه بیان شد ه است؛ زیرا لقاء امام ،باعث پاک شدن آلودگیهای
باطنی میشــود( .همان) ارتباط بین معانی باطنی و معنای ظاهر ،ممکن است لفظی یا
از لحاظ معنایی باشد تا بتوان قاعده و ضابطهای را برای کشف معانی باطنی پیدا کرد.
(رستمی )171-172 :1380 ،حاصل این مبنا ،این است که معنای ظاهری و باطنی در
طول هم مراد هستند ،نه در عرض هم؛ نه اراده ظاهر لفظ ،اراده باطن را نفی میکند و
نه اراده باطن ،مزاحم اراده ظاهر است( .رضایی اصفهانی)200 :1392 ،
به نظر میرسد از نگاه عالمه طباطبایی و عالمه جوادی آملی معانی باطنی را در طول
معانی ظاهر قرآن کریم دانسته که معانی باطنی به دنبال معانی ظاهری نمایان میشود
و بیانکننده ارتباط تنگاتنگ معانی ظاهری با معانی باطنی از نگاه ایشان است؛ چرا که
نمیتوان هر چیزی را مصداق آیه قرار داد ،بلکه باید میان مفهوم و مصداق ،تناســب و
سنخیت برقرار باشــد .با همین مؤلفه ،سست بودن این نظریه که بین معانی باطنی و
ظاهر قرآن ارتباط داللتی برقرار نیســت ،آشکار میشود .روایات هم اثباتکننده ارتباط
زبانشــناختی و داللتی بین ظاهر و باطن قرآن است؛ بهخصوص آن دسته از روایاتی
کــه از باطن قرآن با وصف «عمیق» یادکردهاســت؛ چرا که وصف عمیق برای باطن
قرآن؛ یعنی همان معنای دقیقتر و لطیفتری که در ورای معنای ظاهری نهفته است.
همچنین تدبر و عمل به قرآن که در روایات به آن اشارهشد ،پس از فهم داللت ظاهر
آیات بر معانی صورت میگیرد.
 .4ضوابط و شــرط فهم معارف باطنی از نگاه عالمه طباطبایی و عالمه
جوادی آملی
در ماهیت بطن گفته شد که عالمه طباطبایی و عالمه جوادی آملی ،بطن داشتن آیات
قرآن را میپذیرند و شــاخصههایی را هم در تأیید دیدگاه خود بیان میکنند .نکته مهم
دیگری که باید در این قسمت به آن پرداخته شود ،این است که شرط دستیابی به معانی
باطنی قرآن چیست؟ از اینرو یکی از مسائل مهم در موضوع باطن قرآن ،امکان درک
معارف باطنی توسط غیر معصوم است .دانشمندان شیعه در این رابطه نظرات مختلفی
را ارائه کردهاند .در این میان عالمه طباطبایی و جوادی آملی ،جزء افرادی هســتند که
معتقد اند فهم باطن قرآن کریم برای غیر معصوم با شرایطی امکانپذیراست .به همین
منظور ،ادعای گروهی از اخباریان که معتقد اند آیات قرآن چون رمزگونه هستند ،فقط
حضرات معصومان که مخاطبان اصلی آن هستند ،میفهمند و دیگران از درک و
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فهم قرآن محروم هستند را رد میکنند.
عالمــه جوادی آملی تأکید میکند که فهم قرآن در حــد ظاهر الفاظ نصیب همگان
میشــود ،ولی فهم مجموعه قرآن؛ اعم از ظاهر و باطــن باهم و احاطه به حقیقت و
َّ ْ َ
ََ
{الی ُّس ُــه ِإل الُط َّهرون}» مقدور مطهران و معصومان
باطن قرآن را با توجه به آیه
میدانــد( .جوادی آملی )102-103/1 :1391 ،معرفــت باطنی هم خود دارای مراتبی
است؛ مرتبهای از آن منحصر به معصومان است و مرتبه دیگر ،برای هر شخصی
که شــرایط برای او فراهم شود ،میتواند معارف باطنی را درک کند( .قیومزاده:1394 ،
 )103اگر قرار بود بطن قــرآن را فقط عدهای خاص مانند معصومان درک کنند،
هرگز پیامبر به عموم مســلمانان و اندیشمندان خطاب نمیکرد که قرآن بطنی و
ظهری دارد؛ یعنی این که میتوانید آن بطن را هم درک کنید( .همان) البته باید به این
نکته توجه ویژهای داشــت که فهم تمام مراتب بطونی آیات ،برای غیر معصومان
امکانپذیر نیست؛ چون فهم مراتبی از معارف باطنی آیات ،فراتر از قواعد ادبی و اصول
محاوره عقالنی است( .نجارزادگان )75 :1388 ،جوادی آملی بر این باور است که برای
دســتیابی به تفســیر باطن قرآن دو بال نیرومند الزم است :یکی از آن «عرفان قلبی»
اســت و از آن به «علم حضوری» تعبیر میکند( ،جوادی آملی )128 /1 :1391 ،برای
این که قرآن آن کتاب ســاده و معمولی مثل دیگر کتابها نیســت تا انسان با آشنایی
با قواعد عربی به همه معارفش دســتیابد ،بلکه از نگاه جوادی آملی ،راه فهم معارف
باطنی بدون تقوا ،ارتباط با خدا و قلب پاک و طاهر امکانپذیر نیست .انسان باید رذایل
اخالقــی و انحــراف فکری و اعتقادی را که موجب آلودگی روح میشــود از خود دور
کنــد و دلو جان خود را صیقل دهد تا معــارف بلند و عمیق قرآن در آن نقش ببندد.
(جوادی آملی )371 :1395 ،امام خمینی (ره) نیز شهود قلبی و سلوک معنوی را که در
اثر مجاهده و تهذیب نفس بهدســتآمده باشد ،شــرط اصلی رسیدن به باطن میداند.
(رستم نژاد)157 – 172 :1393 ،
نکته قابلتوجه در این مورد این اســت که عالمه طباطبایی برخالف امام خمینی (ره)
و جوادی آملی که عرفان قلبی و تهذیب نفس را شــرط اصلی دستیابی به باطن قرآن
میدانند ،تقوا و طهارت را نه شــرط اصلی ،بلکه این امــور را یاریدهنده فهم معارف
باطنی دانســته و راه اصلی فهم معارف باطنــی را تدبّر ،تیزبینی ،خوشفهمی و تحلیل
و تأمل دقیق در آیات میداند( .طباطبایی ،بیتا )48/3 :ایشــان معتقد است که تدبر در
آیات به دو گونه انجام میشــود :تأمل در آیهای پس از آیات دیگر و یا تأمل و دقت در
آیــات برای چند مرتبه( .همان )19/5 ،بنابراین ،مراد از تأمل و تیزبینی این اســت که
انسان ،هوش و ذکاوت خودش را به کار گیرد و آیه را از جهات مختلف ،تجزیه و تحلیل

نتیجه
برخورداری قرآن از معانی باطنی از مبانی مهم در فهم و تفسیر قرآن است که میتوان
دالیل عقلی و نقلی گوناگونی برای اثبات آن بیان کرد .آنچه از بررســی دیدگاه عالمه
طباطبایی و عالمه جوادی آملی در موضوع بطن قرآن حاصل شد این است که:
 تعالیم قرآن در عین این که برای همه مخاطبان است ،اما میزان فهم و درک انسانهانسبت به معارف قرآن کریم ،با توجه به ظرفیتها متفاوت است.
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کند و به معانی عمیقی دست یابد .بال نیرومند دوم برای فهم باطن قرآن از نگاه ایشان،
ســ ّنت معصومان است که ناظر به معارف درونی و باطنی قرآن است؛ زیرا آنان از
معارف ویژهای برخوردارند که دیگران از آن محروماند؛ زیرا «وحی» و «والیت» باهم
مرتبط و متناســب هستند و همین پیوند والیی میتواند به مفسر ،جامع بین ظاهرها از
یکسو و باطنها از سوی دوم و ظاهر و باطن هر مرتبه از سوی سوم ،جرأت فتوا دهد
و این مخصوص بهشتیان نیست ،بلکه شامل مفسران ژرفاندیشی است که از هرگونه
خلــط ظاهر و باطن مصون و از هر خطر امتزاج درون و بیرون و التقاط تنزیل و تأویل
محفوظاند( .جوادی آملی)129 :1395 ،
مؤیّد تمام مطالب گفتهشــده در این قســمت ،این روایت از امام محمدباقر است
که فرمودهاند« :ما یَس َتیطع احدٌ ان یَدَّعِیَ أَنَّ عِ َندهُ جمیعَ القرآنِ کلَّهِ ظاهره و باطنه غَیرُ
االوصیاء؛ جز اوصیاء پیامبر کســی نمیتواند ادعا کند که به تمام قرآن؛ اعم ازظاهر
و باطن آن علم دارد( ».کلینی )288 /1 :1407 ،از طرفی با توجه به مطالب گفتهشده که
قرآن برای هدایت عموم مردم فرستادهشدهاست و انسانها در حدِّ ظرفیت و توان خود
از آن بهره میبرند ،اما این عمومی بودن فهم قرآن و قابلدرک بودن معارف قرآن برای
همگان ،به آن معنا نیست که هر کس ،گرچه با قواعد ادبیات عرب آشنا نباشد و از علوم
پایه دیگر که در فهم قرآن دخیل اســت ،آگاه نباشد ،حق تدبّر در مفاهیم قرآن را داشته
باشد؛ لذا این امور میطلبد تا برای به دست آوردن بطن آیات ،عالوه بر طهارت و استمداد
از اهلبیت ،ضوابط و قواعدی معیّن گردد که این ضابطه با توجه به مبانی که جوادی
آملی در مورد بطن پذیرفته است؛ ازجمله ذو وجوه بودن قرآن و این که هر کدام از ظاهر
و باطن دارای سطوح معنایی متفاوتی هستند و میان معنای ظاهری و باطنی تناسب وجود
دارد ،قابلاستخراج است .برای تفسیر یک آیه ،ظاهر و باطن قرآن هر دو باهم لحاظ شود
و فهم ظاهر قرآن ،مقدمهای برای فهم باطن آن شود و توجه به باطن ،مفسر را از دقت
بهظاهر بازندارد .همچنین باید معنای باطنی که از آیه بهدستآمده است ،باروح کلی قرآن
هماهنگ و ســازگار باشد؛ زیرا معانی باطنی همانند ظاهر الفاظ چون کالم خداوند است،
نباید هیچ اختالفی و تناقضی میان دو معنا وجود داشته باشد.
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 معانــی و معارف قرآن ،ذو وجــوه و مترتّب بر یکدیگر بوده کــه در طول هم ارادهشــدهاند .مرحله اعالی آن نزد خداوند متعال و مرحله پاییــن آن به لفظ درآمده و در
اختیار انســانها قرار دارد و اختالف تعابیری که در قرآن و روایات نسبت به مخاطبان
وجود دارد را دلیل بر این امر میداند.
 با توجه به تفاوت و اختالف در ســطح فهم انســانها ،فهم بطون قرآن امری نسبیاست؛ زیرا هریک از ظاهر و باطن ،سطوح معنایی متعددی را متحمل میشود؛ بهگونهای
کــه مرحلهای از فهم آیه ،برای برخی ظاهر و برای برخی باطن محســوب میشــود.
مخاطبان قرآن با توجه به درجه علم و طهارتشــان به بطون قرآن دســت مییابند که
هــر چه این علم و طهارت افزایش یافت ،میزان درک آنان از بطن نیز افزایش مییابد.
برخی از انســانها نیز قادر به برقراری ارتباط بین معنای ظاهری و باطنی نیستند؛ چرا
که از همه قرائن حاکم بر آیات اطالع ندارند.
 میان معنای ظاهری و باطنی ارتباط و تناســب عمیقی برقرار اســت و هیچ تضاد وتباینی میان آنان وجود ندارد؛ چون هر دو وجه آن ،کالم خداوند است.
 برخالف بسیاری از اندیشمندان که درک معانی باطنی را فقط برای معصومانمیدانند و دیگران از فهم آن معارف محروماند ،این دو بزرگوار معتقد هســتند ،امکان
دستیابی بطون برای غیر معصوم وجود دارد .از نگاه عالمه جوادی آملی دیگر انسانها
بهشرط طهارت و صفای باطنی به معارف عمیق و بطون آیات دست مییابند .همچنین
پیروان راســتین علمی و عملی آن معصومان به مقدار ظرفیت و به میزان پیروی
از آنان ،سهمی از ادراک باطن ،خواهند داشت ،اما از نگاه عالمه طباطبایی ،شرط اصلی
تیزبینی خود شــخص است و طهارت باطنی نه
دســت یافتن به معانی باطنی ،تأمل و
ِ
شرط اصلی ،بلکه یاریگر فهم معارف باطنی است.
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قرآن کریم
1.1ابن فارس ،ابوالحسین احمد (1404ق)« :معجم مقاییس اللغه» ،قم :مکتب االعالم االسالمی.
2.2بحرانی،سید هاشم (1416ق)« :البرهان فی تفسیر القرآن» ،قم :بنیاد بعثت ،چاپ سوم.
3.3پهلوان ،منصور؛ قاســم فائز و عباس خبیری (« :)1393مفهوم شناسی جری و انطباق و باطن قرآن بر اساس
روایات» ،سراج منیر ،ش  ،13ص . 7-30
4.4جوادی آملی،عبداهلل (« :)1370در مکتب استاد جوادی آملی» ،کیهان اندیشه ،ش ،39ص.3-23
5.5جوادی آملی ،عبداهلل (« :)1391تسنیم» ،تحقیق علی اسالمی ،قم :اسراء ،چاپ سوم.
6.6جوادی آملی ،عبداهلل (« :)1395قرآن در قرآن» ،تنظیم :محمد محرابی ،قم :اسراء ،چاپ هشتم.
7.7حر عاملی ،محمد حسن (1409ق)« :تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه» ،قم :موسسه آل البیت (ع ).
8.8خویی ،ابوالقاسم (1410ق)« :محاضرات» ،قم :دارالهادی للمطبوعات.
9.9ذهبی ،محمد حسین (1976م)« :التفسیر المفسرون» ،قاهره :دار الکتب الحدیثه.
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1010راغب اصفهانی (« :)1381المفردات فی غریب القرآن» ،ترجمه سید غالمرضا خسروی حسینی،تهران :مرتضوی.
1111رســتم نژاد  ،مهدی (« :)1393ویژگی های روشی امام خمینی در تاویل و تفسیر قران» ،مطالعات تفسیری،
ش ،17ص .157 – 172
1212رستمی ،علی اکبر (« :)1380آسیب شناسی و روش شناسی تفسیر معصومان ،»تهران :کتاب مبین.
1313رضایــی اصفهانی ،محمد علــی (« :)1392مبانی و قواعد تفســیر» ،قم :مرکز بین المللی ترجمه و نشــر
المصطفی.
1414رضایــی اصفهانــی ،محمد علی (« :)1392منطق تفســیر قــرآن ،»1قم :مرکز بین المللی ترجمه و نشــر
المصطفی ،چاپ پنجم.
1515زرکشی ،بدرالدین (1421ق)« :البرهان فی علوم القرآن» ،بیروت :دار الفکر.
1616سیوطی ،جالل الدین (بیتا)« :االتقان فی علوم القرآن» ،بیروت :دار المعرفه.
1717شاکر ،محمد کاظم (بیتا)« :روشهای تاویل قرآن» ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
1818شریف رضی ،محمد (بیتا)« :نهج البالغه» ،تهران :فیض االسالم.
1919شریفانی ،محمد (« :)1394تحلیل باطن قرآن کریم از دیدگاه عالمه طباطبایی» ،فصلنامه مطالعات تفسیری،
ش ،21ص .179-192
2020صدوق ،ابوجعفر محمد بن علی (1413ق)« :من ال یحضره الفقیه» ،قم :جامعه مدرسین.
2121صفار ،محمد بن حسن (« :)1362بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد ،»تعلیق و تصحیح میرزا
محسن کوچه باغی ،تهران :موسسه العلمی.
2222طباطبایی ،سید محمد حسین (« :)1379شیعه در اسالم» ،قم:جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ دوم.
2323طباطبایی ،سید محمد حسین (« :)1387قران در اسالم» ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ سوم.
2424طباطبایی ،محمد حسین (بیتا)« :المیزان فی تفسیر القرآن» ،قم:جامعه مدرسین حوزه علمیه ،چاپ پنجم.
2525طریحی،فخرالدین (1989م)« :مجمع البحرین» ،بیروت:دارو مکتبه الهالل.
2626طوسی،محمد بن حسن (1376ق)« :التبیان فی تفسیر القرآن» ،نجف:المطبعه العلمیه ،چاپ سوم.
2727فیض کاشــانی ،مالمحســن (1419ق)« :الصافی فی تفسیر القرآن» ،تحقیق ســید محسن امینی ،تهران:
دارالکتب االسالمی ،چاپ دوم.
2828قیوم زاده ،محمود (« :)1394مبانی فهم و اســتنباط باطنی قرآن کریم» ،فصلنامه پژوهش های اعتقادی –
کالمی ،ش ،7ص.95-120
2929کالنتری ،ابراهیم (« :)1382ظهر و بطن قرآن کریم» ،قبسات ،ش ،29ص.249-266
3030کلینی ،محمد بن یعقوب (1407ق) ،الکافی ،تهران :دارلکتب االسالمی.
3131مجلسی  ،محمد باقر (« :)1374بحار االنوار» ،تهران :اسالمیّه.
3232مدبراسالمی،علی (« :)1396مدرسه تفسیری عالمه جواد آملی» ،معارج ،ش اول ،ص.5-33
3333مصباح یزدی ،محمد تقی (« :)1394قرآن شناســی» ،تحقیق :غالمعلی عزیزی کیا ،قم :انتشــارات موسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
3434مصطفوی ،حسن (« :)1365التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
3535معرفت ،محمد هادی (« :)1380تفسیر و مفسران» ،قم :موسسه فرهنگی التمهید.
3636محمود غراب ،محمد (1410ق)« :رحمه من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآن» ،دمشق :مطبعه نفر.
3737مظفر،محمد رضا (« :)1381اصول فقه» ،ترجمه علیرضا هدایی ،تهران :حکمت ،چاپ هیجدهم.
3838معرفت،محمد هادی (« :)1379علوم قرآنی» ،تهران:موسسه فرهنگی التمهید و سازمان سمت ،چاپ سوم.
3939مودب ،سید رضا (« :)1396مبانی تفسیر قرآن» ،قم :دانشگاه قم.
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و دانشگاه،چاپ سوم.
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Examining the status of consultation with women in the
Qur’an and hadiths with emphasis on the interpretations
of contemporary commentators
(Al-Manar - in the shadow of the Qur’an - Al-Mizan - Tasnim)
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Zahra Dayani Dardashti1
Abstract
Consultation in the religion of Islam and the biography of the
Imams (as) is of special importance. The Holy Qur’an advises
Muslims to consult in personal, family and social affairs, and
considers consulting as one of the prominent characteristics of
Muslims, and warns them against the tyranny of opinion. In
this article, the dimensions of consultation in the Qur’an and
the narrations of the Infallibles (AS) from the point of view of
contemporary commentators of the two sects (Rashid Reza in
Al-Manar and Sayyid Qutb in Fi Zelal Al-Quran from contemporary Sunni commentators and Allameh Tabatabai in Al-Mizan
It is studied by descriptive-analytical and comparative methods
and deals with the position of consultation in Islam and examines the narrations forbidding consultation with women. In this
regard, it has been concluded that from both points of view in
Islam, consultation with women, like men, is approved if they
have the opinion, experience and piety in the matters being consulted, and the narrations forbidding consultation are not absolute and special cases And the order to consult does not include
items that have a text and ruling in the Qur’an.
Keywords: Consultation with women - Quran - Narrations - Interpretations of contemporary Shiite and Sunni commentators
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نوع مقاله :پژوهشی

بررسی جایگاه مشورت با زنان در قرآن و روایات
با تأکید بر تفاسیر مفسّران معاصر فریقین
(تاریخ دریافت - 1400/01/16 :تاریخ پذیرش)1400/09/06 :
DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2021.6.1.5.7

زهرا دیانی دردشتی

1

چکیده
مشــورت در دین اسالم و سیرهی ائمه معصومین ،اهمیّت ویژهای دارد.
قرآن کریم ،مســلمانان را به مشــورت در امور فردی ،خانوادگی و اجتماعی
توصیه میکند و مشــورت کردن را یکی از خصوصیات بارز مسلمین دانسته و
آنها را از استبداد رأی بر حذر میدارد .در این نوشتار ،ابعاد و جایگاه مشورت
در قرآن و روایات معصومین ،و همچنین روایات منع مشــورت با زنان از
دیدگاه مفسّــران معاصر فریقین (رشیدرضا در المنار و سیّدقطب در فی ظالل
القرآن از مفسّــران معاصر اهل تس ّنن و عالمه طباطبایی در المیزان و آیتاهلل
جوادی آملی در تسنیم از مفسّــران معاصر شیعه) با روش توصیفی -تحلیلی
و تطبیقی مورد بررســی قرار گرفته است .از رهگذر این بررسی تطبیقی ،این
نتایج به دســت آمده است که از دیدگاه مفسران فریقین ،در اسالم مشورت با
زنان همچون مــردان ،در صورتیکه صاحب رأی ،تجربه و تقوا در امور مورد
مشورت باشــند ،مورد تأیید است و روایات منع مشورت ،مطلق نبوده و موارد
خاصی را در بر میگیرد و امر به مشــورت ،شــامل مواردی که دارای نص و
حکمی در قرآن است ،نمیباشد.
کلید واژهها :مشورت ،زنان ،قرآن ،روایات ،تفاسیر معاصر ،فریقین

 .1دانشآموخته دکترای رشته علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه آزاد اسالمی یادگار امام (ره) شهرری ،تهران ،ایران.
bahmanm9840@gmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
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مقدمه
اصل شورا و مشورت ،یکی از بزرگترین دستورات اجتماعی اسالم است .در سیرهی پیامبر
اکرم و پیشــوایان بزرگ اســام ،دارای اهمیت باالیی است و یکی از اصول اصلی
مدیریت و ادارهی امور جامعه به شمار میرود که در تحکیم روابط اجتماعی نقش بسزایی
ن
دارد.اسالم بر مشورت کردن در امور فردی ،خانوادگی و اجتماعی تأکید فراوانی دارد و آ 
را در شــمار فضایل اخالقی قرار داده است .وجود سورهای در قرآن به نام «الشّ وری» نیز
بر این امر صحه میگذارد .این امر مهم و حیاتی ،معیارهایی دارد که رعایت آنها ،آدمی
را در تصمیمگیریها ،از خطا و لغزش مصون میدارد و تالش وی را در دفع ضرر و جلب
منفعت و مصالح عمومی به نتیجه میرساند .از اینرو ،کسی از مشورتجویی ،نظرخواهی
متخصص بینیاز نیست.
و بهرهگیری از آرا ،افکار و تجارب مشاوران متعهّد و
ّ
عالوه بر آیات صریح قرآن کریم در بارهی شــورا و مشورت و ترغیب به آن ،در تعالیم
پیشــوایان معصوم بدین مهم از زوایای گوناگون پرداختهشده و از اصول و آداب
و شــرایط آن سخن رفته اســت .با توجّه به آیاتی که به موضوع شور و مشورت اشاره
دارد ،بهخوبی میتوان جلوههای گوناگون اخالقی ،سیاســی ،اجتماعی و نظامی آن را
مالحظه کرد و به نقش ســازنده و سودمندش در اجرای امور واقف شد .این همه توجّه
و اهتمام به شــورا ،داللت بر آن دارد که اســام ،نه تنها به در بند کشــیدن اندیشهها
در محدودهی خاص  -چه حزبی و چه مکتبی -فرا نمیخواند ،بلکه بر آزاداندیشــی و
ّ
َّ
الذ َ
ین
بادی
اســتماع آرای گوناگون و پیروی از نیکوترین آنها تأکید میورزدَ{ :ب ِش ِ
ــرع ِ
َ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ
ون ا َ
حس َن} (زمر )18/و بر این اساس ،انسان را از خود رأیی و تک
یست ِمعون القول ویتبع
ِ
روی بر حذر میدارد .در واقع مشــورت ،موهبتی الهی اســت که استعدادها را شکوفا،
ذهنها را نیرومند و اندیشهها را بارور میسازد .سطح درک ،دریافت و فراگیری را ارتقا
میبخشد و زمینهی نظارت عمومی را در امور جامعه فراهم میآورد و به انسانها امکان
میدهد که در قبال مسائل اجتماعی که در آن به سر میبرند ،احساس مسؤولیت کنند.
از آنجا که مشورت و هماندیشی ،آدمی را به خود متکی میسازد و از داشتن امکانات و
مقدرات ســازنده ،آگاه میکند و او را به اصل تفاهم و ایجاد هماهنگی در زندگی واقف
میگرداند ،میتوان به شایستگی وی در برخورداری از حیات مستند به عقل و شعور پی
برد( .ر.ک :میرزامحمّد)1389 ،
برغم اهتمام دین مبین اسالم به امر مشورت ،لیکن در بعضی از روایات ،مشاهده می گردد
که از مشورت با زنان نهی شده است .حال این سؤال مطرح است که آیا نهی این روایات از
مشورت با زنان به نحو مطلق است یا مقید؟ و اینکه واژه امر در «شاورهم فی االمر» ،در
این آیات به چه اموری اطالق میشود؟ در این خصوص ،تحقیقات فراوانی انجامگرفته است.

پیشینه تحقیق
در مورد مشورت و شــوری ،تحقیقات متعددی انجامگرفته است .ازجمله به موارد زیر
اشاره میشود:
 -1ریعان ،معصومه (« ،)1398نقد روایات مشــورت با زنان در تفاسیر روایی (با تأکید
بر تاریخ ظهور روایات)» ،مجله مطالعات قرآنی و فرهنگ اســامی ،سال سوّم ،شماره
چهارم ،ص.114-95
 -2مجموعه آثار چهارمین همایش بینالمللی دکترین مهدویت با رویکرد سیاســی و
حقوقی ،ج ،2مؤسسه آینده روشن ،مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی.
 -3علیزاده ،قدســی (« ،)1390جایگاه و ابعاد مشــورت در سیرهی عملی امام خمینی
(ره)» ،فصلنامه علمی -پژوهشــی ،پژوهشــنامه انقالب اســامی ،ســال اول ،ش،1
زمستان ،90کارشناسی ارشد جامعهشناسی اسالمی ،دانشگاه شاهد.
 -4مصطفی پور ،محمدرضا (« ،)1384قلمرو شورا در منابع اسالمی» ،گنجینه معرفت،
شماره .22
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این مقاله مشورت با زنان را از منظر قرآن و روایات ،با توجّه به دیدگاه مفسّران معاصر
فریقین در ذیل آیات مربوط به شورا بررسی مینماید و به روایات منع مشورت با زنان
میپردازد .پژوهــش حاضر با رویکردی نو و با نگاه تطبیقی ،با بهرهگیری از تفاســیر
مفسّران معاصر فریقین ،مسألهی مورد نظر را بررسی کرده و ذیل آیات مورد بحث ،به
بیان اشــتراکات و افتراقات دیدگاه آنان در زمینهی مشورت با زنان میپردازد .انتخاب
این تفاسیر برای بررسی ،به این جهت است که تفاسیر مورد نظر صبغه تربیتی ،اجتماعی
و هدایتی دارد؛ بهویژه بخشهایی که مربوط به محمد عبدُه در المنار است و در زمرهی
تفسیرهای اصالحی است که به مسائل زمان و پرسشهای بروندینی در بارهی اسالم
و قرآن و از جمله به نظاممندی معارف و آموزههای قرآنی با فطرت و طبیعت انســانی
و به برنامه زندگی مســلمانان توجّه داشــته و شبهاتی که در قرن بیستم در اثر برخورد
فرهنگ غرب با جوامع اســامی در میان روشــنفکران مسلمان به وجود آمده را پاسخ
داده است .تفسیر فی ظالل القرآن ،نیز در بین اهل تس ّنن دارای جایگاه مطلوبی است.
المیزان یکی از مهمترین تفاسیر قرون اخیر در بین مسلمانان و بزرگترین و جامعترین
تفسیر شیعی از نظر قوّت علمی و مطلوبیت روش تفسیری بعد از تبیان شیخ طوسی و
مجم ع البیان طبرسی به شمار میرود .مفسّر تفسیر تسنیم نیز یکی از شاگردان عالمه
طباطبایی بوده که تفســیرش از تفاسیر مهم در زمان حاضر بوده و در زمان شکوفایی
انقالب اسالمی ،پاسخگوی بسیاری از شبهات در عصر حاضر است.
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 .1مفهومشناسی واژهی شورا
شورا در لغت ،از کلمه شور میآید و در لغت به معنی مشورت ،رایزنی ،چارهجویی ،اندیشه
کردن ،تبادل فکر و نظر ،شُ ور و کنکاش است .در كتابهای لغت؛ شور ،مشورت ،شورا،
مشاوره و تشــاور ،به معنای بیرون كشیدن ،برداشتن و استخراج كردن است( .دهخدا،
 )1799/2 :1377همچنین به معنی اســتخراج عســل از کندو و عرضه کردن یا نشان
دادن چیز نفیسی است که پوشیده و پنهان باشد( .ابن منظور)233/7 :1435 ،
شورا در اصطالح ،هیأتی است که برای مشورت کردن در باب موضوعی گرد یکدیگر جمع
شوند و به نظری متفّق و نتیجهای معقول دست یابند( .معین )2088/ 2 :1371 ،در اصطالح
اسالمی برگرفتهشده از آیهی قرآن «وَ اَمرُهُم شُ وری بَی َنهُم» است و سورهای در قرآن نیز
به نام «الشّ ــوری» وجود دارد .همچنین در اصطالح ،به معنای تعاطی افكار ،تضارب آرا ،به
دست آوردن رأی و نظر دیگران با مراجعه به آنان و نیز كشف و استنباط آرای اهل درك و
د ّقت است( .قرشی )88/4 :1352،اگرچه از نظر لغت و اصطالح ،شورا و مشورت به یك معنا
بهکار رفتهاند ،باید در مفهوم آن دو ،تفكیك قائل شد .توفیق الشّ اوی ،در اینباره میگوید:
واژهی شــورا ،نشاندهندهی دو مفهوم است :یكی عام و دیگری خاص .مفهوم عام شورا،
هرگونه همفكری و تبادلنظر را در بر میگیرد ،هرچند فاقد جنبه الزامی باشد[ ،ولی] مفهوم
محدود شــورا ،نشانهی پیمان الزامی است كه از سوی مجموعهای از افراد [جمع منتخب]
صادر میشود و نظر اکثریت معتبر است( .بافکار)24 :1383 ،
 .2جایگاه شورا در قرآن
مشــورت به معنای بهرهمندی از عقول و تجربیات دیگران است؛ زیرا هر کسی در زندگی
با توجّه به تجربیات علمی و عملی نسبت به اموری به رشد رسیده است که دیگری شاید
در گام اوّل این راه باشد .از همینرو ،در آیات بر مشورت و مشاوره تأکید شده است .قرآن
کریم مسلمانان را به مشورت در امور فردی ،خانوادگی و اجتماعی توصیه میکند و مشورت
کردن را یکی از خصوصیات بارز مسلمانان دانسته و آنها را از خودرأی بودن ،به دور میدارد.
 .1-2امر به پیامبر در مورد مشورت با مردم
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تو با آنان نرمش نمودی و اگر درشــتخوی و ســنگدل بودی از پیرامون تو پراكنده
میشــدند .پس از آنان درگذر و برایشــان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت

َ ًّ َ َ ْ َ ْ
َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ُِ َ
ُْ
ْ َ ُّ
ْ َ َ َ َْ َ
َ
فظا غ ِلیظ القلب النفضوا ِم ْن ح ْولك فاعف عن َواســتغ ِف ْر ل ْم َوشاو ْره ف األمر فإذا عزمت
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ َّ ْ َ َ َّ ِ َّ َّ َ ُیح ُّ ْ ُ َ َ ّ َ
نی} (آل عمران)159/؛ از پرتو رحمت الهی اســت كه
الل إن الل ِ ب التو ِك ِل
فتوكل ع
ِِ
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و رایزنــی كن و هنگامی كه تصمیم به انجــام كاری گرفتی بر خدا تو ّكل كن؛ چراكه
خداونـد تو ّکلکنندكان را دوست میدارد.
رشیدرضا در تفسیر المنار مینویسد :آیه به یکی از مهمترین قوانین جامعهی اسالمی؛
یعنی مســألهی مشورت اشــاره مینماید .خداوند ابتدا به ســرزنش مسلمین به خاطر
نافرمانی و اشتباهاتشان میپردازد .در این میان نیز پیامبر را برای آنها نعمت میخواند.
در ادامه به پیامبر میفرماید :نرمخویی و مهربانی اوســت که ســبب شده ،مسلمین از
گردش پراکنده نشوند و کنارش بمانند ،پس باید از اشتباهات آنها درگذشته و همچنان
با آنها مهربانی پیشه کند و در امور با آنها مشورت کند (رشیدرضا.)198 /4 :1414 ،
ســیّد قطب در تفسیر فی ظالل القرآن بیان میدارد :در این آیه ،اصل نظامی را خواهیم
یافت کـه زندگی اجتماعی اســـامی بر آن استوار میگردد .این اصل ،شوری است که
چنگ زدن بدان در جایی دستور داده میشود كه در ظاهر امر ،شوری نتایج تلخی را به بار
آورده است! روند گفتار در اینجا به رسول خدا رو میکند که از پیروان خـود چیزی به
دل ندارد (آیه به تفسیر عواقب نافرمانی مسلمین در جنگ احد میپردازد) ،خداوند سپس
دلداریش میدهد و بار دیگر ،بر سر شفقّتش میآورد و به مسلمانان رو میكند و آنان را به
یاد نعمت خدا بدیشان به سبب وجود محمد مصطفی میاندازد ،برای او و برای آنان
رحمت خدا را متذ ّكر میشود .پـس از آن ،پیغمبر را دعوت به عفو و گذشت از آنان میكند
و از او میخواهد كه برای ایشان از خدا طلب آمرزش کند و با آنان در كارها مشـــورت
نماید؛ هـمـانگونه کـــه قب ً
ال مشورت میكرد و آنكه این موقعیّت ،کوچكترین اثری
در باطل قلمداد كردن این ركن اساسی در زندگی اسالمی به جای نگذارد و كـــمترین
رخنهای بدان وارد نسازد( .س ّیِد قطب)500 /1 :1412،
ّ
علمه طباطبایی در تفسیر المیزان در مورد این آیه بیان میدارد :در این آیه شریفه التفاتى
بهكار رفته و مىخواهد بفرماید :رســول ما به رحمتى از ناحیه ما نسبت به شما مهربان
شده است و به همین جهت به او امر كردیم كه از شما عفو كند و برایتان استغفار نماید و
با شما در امور مشورت كند و وقتى تصمیمى گرفت بر ما تو ّكل كند .آیه آمیخته با لحنی
عتابآمیز و سرزنش است .در این جمله ،خداى تعالى ،رسول گرامى خود را مأمور كرد تا
آنان را عفو كند تا درنتیجه بر اعمال ایشــان اثر معصیت مترتّب نشود .این دو امر :یعنى
(عفو) و (مغفرت) در چارچوب والیت و تدبیر امور عامه بوده؛ چون اینگونه امور است كه
مشورت برمىدارد؛ پس عفو و مغفرت هم در همان امور ادارهی جامعه است .دستور الهى
به پیامبر مبنى بر گذشــت از مردم و مشورت با آنها ،شامل احكام الهى نمىشود،
توجّه به این امر؛ به ویژه برای کسانی که مسؤولیت رهبری جامعه را به عهده دارند ،بیش
از دیگران اســت .عالوه بر توجّه به مشورت در امور فردی ،درحیطهی حکومت نیز این
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امر مورد تأکید قرار گرفته اســت .جایگاه مشورت در تصمیمگیریهای کالن حکومت و
احکامی که از مقام والیت صادر میشود ،از راه شورا و با رعایت صالح اسالم و مسلمین
صادر خواهد شد(.طباطبایی)84-83 /4 :1374 ،
آیتاهلل جوادی آملی در تفســیر تسنیم ،در مورد این آیه بیان میدارد :در باب مشورت
در آیه ،به چند نکته میتوان اشاره نمود:
مطلب اوّل :بیان مشــورت؛ آنچه از احادیث آل عصمت مستفاد میشود ،صحت
این مورد در امور دنیویه اســت نه در امور دینیه .مطابق دستور شرع مطهر ،با اشخاص
مه ّذب و م ّتقی.
مطلب دوم :حدود مشورت است .از امام صادق نقل است :مشورت نباشد مگر به حدود
آن ،پس هرکه معرفت حدود آن را دارد ،فایده دارد وگرنه ضرر آن برای مستشیر بیشتر از نفع
آن است .آنکه با او مشورت کنند :عاقل ،حرّ ،متدیّن ،صدیق با أخوت و ّ
مطلع بر سِر باشد.
مطلب ســوم :امر الهی به مشورت به حضرت نبوی .این مطلب بر اساس عقل و
وجدان منصف ،مسلّم است که انسان کامل ،محتاج به ناقص و عالِم ،محتاج به جاهل
نخواهد بود؛ پس چگونه خداوند ،کسی را که عقل کل و معصوم از خطا باشد ،در امورات
به کســانی که ناقص العقل و جایز الخطا باشــند ،رجوع میدهد؟ پس امر به مشورت
حضرت نبوی در آیه ،نه برای اســتفاده و استعانت به رأی و تدبیر دیگران باشد،
بلکه به جهت تألیف قلوب و توجّه نفوس اســت؛ بدین خاطر که وقوع فعل را به عزم
خود حضرت ،نه رأی و مشورت آنان ،معلّق ساخته است( .جوادی آملی ،سایت االسراء)
 .2-2مشورت شیوهی اهل ایمان
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خداوند در سورهی شوری ،ضمن برشمردن صفات نیک مؤمنان ،به مطلب مهم و اصلی در
اسالم ،به نام شوری اشاره دارد که عقلها و درایتها با هم ترکیب میشود و یک نظریهی
پختهای را ارائه میدهد .مسألهی شوری ،نه تنها در تشکیل مجلس شوری و مشورت در
جنگ و صلح ضرورت دارد ،ح ّتی در امور معمولی زندگی هم کارساز است .خداوند در قرآن
کریم ،صفات مؤمنان را بر میشمارد و یکی از بارزترین این صفات را اصل شوری در امور
اجتماعی آنها میداند که بعد از اقامه نماز که ارتباط با خداوند اســت ،به مشورت کردن
آنان در امور اشــاره کرده است و سپس اهتمام آنها به پرداخت زکات را متذ ّکر میشود.
از نظر قرآن ،مؤمنان ّ
موظفاند تا در امور زندگی خویش با هم مشــورت کنند؛ زیرا َقرآن
َ
ّ
ْ
َ
ُ
{والذ َ
مشــورت کردن را جزء شیوه زندگی اهل ایمان میشمارد و میفرمایدَ :
ین استجابا
ِ
َ
َ
َّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ّ ْ َ ُ
ون} (شوری)38/؛ مؤمنان کسانی
ل َرب َوأقامواالصلة وأمره شورى بین و ِمارزقناه ین ِفق
ِ ِِ
هستند که ندای پروردگارشان را پاسخ مثبت دادهاند و نماز به پا کردهاند و کارهایشان در
میانشان با مشورت است و از آنچه روزیشان دادهایم ،انفاق میکنند.
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سیّد قطب ،در تفسیر فی ظالل ،در مورد این آیه بیان میدارد که این امر ،الهام میدارد
که کار شورا در زندگی مسلمانان ژرفتر و مهمتر از این استکه سیستم اسالمی فقط
یک نظام سیاســی باشد و بس؛ زیرا شــورا قالب اساسی و پیکرهی اصلی همهی گروه
مسلمانان است .کارو بار گروهی ایشان ،بر شورا استوار و پایدار میگردد .آنگاه ،از گروه
به دولت ســرایت میکند؛ یعنی مســلمانان همگروه آنان و هم دولت ایشان ،بر پایهی
شورا استوار و برقرار میگردد .طبیعی است که شورا ،وجه تمایز گروه مسلمانان باشد و
ایشان را از دیگران مستقل گرداند( .سیّدقطب)38/6 :1412،
عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان ،در مورد این آیه بیان میکند که كلمهی (استجابت)؛
به معناى اجابت و پذیرفتن اســت ،و منظور از ایــنكه فرمود( :مؤمنین پروردگار خود را
استجابت مىكنند) ،اعمال صالحى كـه خـدا از ایشان خواسته انجام مىدهند و اگر بعد از
آن ،در بین همهی تـكـالیف الهـى ،نـام نماز را به میان آورد ،بهخاطر اهمیت و شرافتى
اســت كه نماز دارد( .مشورت) به معناى استخراج رأى صحیح است؛ به اینكه آدمى در
مواقعى كه خودش در بارهی كارى رأى صحیح ندارد ،به دیگرى مراجعه كند و از او ،رأى
صحیح بخواهد .كار مؤمنان مشاورت در بین خویش است(.طباطبایی)83-79/18 :1374،
آیتاهلل جوادی آملی در تفسیر تسنیم ،در مورد این آیه بیان میدارد :این خَ یرات که عنداهلل
است ،نصیب کسی میشود که از نظر عقیده مؤمن باشد و از نظر عمل ،این امور را داشته
باشد .این نشان میدهد که هیچکسی نمیتواند بگوید من دخالتی در سیاست ندارم ،دخالتی
در کارهای اجتماعی ندارم ،من در انتخابات بی رأی هســتم یا من در فالن امر اجتماعی
بیتفاوت هستم؛ قرآن فرموده؛ این امر شماست و شما باید حتمًا در مشورت دخالت کنید!
پس هم از نظر عبادی باید مؤمن بود و صوم و صالت را داشت و هم کارها را با مشورت
انجام داد .در مشورت شرکت کند و رأی خاص خودش را بدهد؛ حاال هر کسی را که قبول
کــرد! امّا اینکه فاصله بگیرد از جامعه و دخالت در امور اجتماعی نکند ،این آیه آن را روا
نمیدارد .قرآن فرموده است :این امرتان را با مشورت انجام بدهید؛ یعنی حتمًا در مشورت
شــرکت کنید .فرق بین سقیفه و غدیر این اســت که اینها «امرُاهلل» را با «امرُال ّناس»
اشــتباه گرفتند .خیال کردند حکومت بر مردم و تدبیر امور مردم جزء «امرُالناس» است
که با مشــورت حلّ میشود؛ بنابراین هیچ کسی حقّ ندارد که در کارهای جامعه بگوید به
من چه! یعنی همه باید شرکت کنند ،کارهای جامعهی اسالمی اینطور است .در سورهی
مبارکهی «آل عمران» فرمود که تصمیم نهایی را پیغمبر میگیرد .در پایان همان
آیه هم فرمود :تصمیم نهایی با توست ،ولی آرای مردم محترم است .مردم را در مشورت
شرکت بدهید ،هم در این آیه میفرماید ،مردم شرکت میکنند و هم در آیهی سورهی «آل
عمران» .وجود مبارک پیغمبرّ 
موظف بود که آرای مردم را محترم بشــمارد .هرگونه
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حکومتی باشــد ـ دربارهی موضوعات ـ با مشورت انجام میشود و اینها غیر از «امرُاهلل»
است( .جوادی آملی ،سایت االسراء ،سوره شوری)
 .3-2مشورت با زنان در خانواده
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قرآن کریم در مســألهی تدبیر امور خانواده ،برای رعایت مصلحت و مصالح فرزندان و
اینکه ضرری متوجّه آنها نشــود ،به پدر و مادر که متولّی امور تربیتی فرزندان هستند
و از هر کس دیگری نســبت به سعادت کودک دلسوزتر و آشناترند ،دستور به مشورت
میدهد و ایشــان را از خودرأیــی در مورد آنها به دور مــیدارد .ح ّتی در مواقعی که
ن دو نتواننــد با هم زندگی کنند و طالق گرفتهاند ،اگر زن حامله باشــد ،باید تا وضع
آ
حمل و شــیردادن فرزند ،در خانهی همســر بماند و اگر بخواهد میتواند ،فرزند را شیر
َ
ُ َ َ
َ
ً َ َ
َ َ َ
ُ
{و ِان ارادا ِف
ناح َعل ُیهما} (بقره،)233/
صال عن تراض ِمنهما َو تشــاور فال ج
دهد .در آیهی:
ِ
ِ
ٍ
میفرماید :اگر آندو ،با رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند کودک را زودتر از دو سال
از شیر باز گیرند ،گناهی بر آنها نیست؛ زیرا در واقع پدر و مادر باید صالح فرزند را در
نظر بگیرند و با هم فکری و توافق برای باز گرفتن کودک از شیر برنامه ای تنظیم کنند
و در این کار از کشــمکش و مشاجره و پرداختن به مصالح خود و پایمال کردن مصالح
کودک بپرهیزند .اینجا است که باب مشورت باز می شود و توافق حاصل می شود.
رشــیدرضا در تفسیر المنار مینویسد :این آیه ،در باب رسیدگی به امور زناشویی ،خانواده و
تربیت اوالد است و بر چهار پایه قرار دارد -1 :قیام زنان به اموری که وظیفهی ایشان اقتضا
میکند؛ مانند شیر دادن و مشابه آن که از کارهای تربیتی اطفال باشد و مرد الزم است که
تمام نفقات و خرج ها را بپردازد –2 .هر یک از زن و مرد نباید ،سبب مخارج اضافه و بیش
از حد وظیفه بر دیگری گردد –3 .هر یک از طرفین نباید به فرزند و نه به غیر از او ،آسیب
رسانند یا با دیگری مخالفت نماید -4 .با رضایت و مشورت یکدیگر ،امور قطعی را به انجام
رسانند .از این آیهی قرآن معلوم میشود ،دین در کمترین مسائل تربیتی مربوط به کودک که
امری جزئی است ،به مشورت اهتمام ورزیده و از هرگونه استبداد رأی پرهیز کرده است ،و در
ُ
ّ َ َ َ َ
قو َ
ادامهی آیه میفرمایدَ :
{و ّات ُ
لونبصری} و از مخالفت خدا بپرهیزید
ااهلل َواعل ُمواإناهللباتعم
ِ
ِ
و بدانید خدا به آنچه میکنید ،بیناست و نتیجه میگیرد که اگر پدر و مادر با تراضی و مشورت
به ادای حقوق کودک قیام کنند ،آن کودک مایهی روشنی چشم آنها خواهد بود وگرنه ،اگر
با خودخواهی دنبال خواهشهای نفسانی باشند ،همان کودک باعث فتنه در دنیا و استحقاق
عذاب درآخرت خواهد شد( .رشیدرضا)408/2 :1414 ،
ســیّد قطب در تفسیر فی ظالل ،در مورد این آیه مینویسد :بیگمان ،مادر مطلّقه در برابر
فرزند شیرخـوارش وظیفهای دارد .وظیفهایکه خداوند آن را به او واجب میدارد و نمیگذارد
که مادر به سبب فطرت و عـاطفهاشکه چهبسا اختالفات زناشویی آن را جریحهدار و تباه
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نماید ،فرزندش را رها ســازد و زیان آن ،متوجّهکودک بیچارهگردد .این اســت که خداوند
کودک را تحتکفالت خویش میگیرد و او را ب ه گردن مادرش میاندازد و پـرورش وی را
بر او واجب میگرداند که دو سال تمام او را شیر دهد؛ زیرا خداوند میداند که این مدّت ،از
لحاظ همهی جنبههای تندرستی و روانی برای کودک یک دورهی مهم و درخور توجّه است.
مادر در مقابل آنچه خداوند به او واجب فـرموده است ،بر پدر حقّی دارد؛ یعنی اینک ه خوراک و
پوشاک او را بهخوبی و نیکی تأمینکند .هر دوی ایشان شریک رنج و زحمت بوده و در برابر
ن کودک شیرخوار مسؤول هستند .مادر با شیر دادن و پرورش کردن و نگهداری نمودن،
ای 
ب ه کودککمک و یاری میکند و پدر با تهیهی خوراک و پوشاک ،به مادر مدد میرساند تا
از کودک نگهداریکـــند و هر دوی ایشان ،در حدّ توان خود ،به انجام وظیفه میپردازند.
هیچکس ّ
موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست .شایسته نیست که هیچیک از والدین،
کودک را وسیلهی زیان دیگری قرار دهد .حقوقی که بر عهدهی پدر است ،بعد از وفات او،
ت که خوراک و پوشاک مادر و شیرده را
متوجّه وارث بزرگ او میگردد .وارث ارشد ،مکلّف اس 
به خوبی و نیكی تأمینکند تا ضمانت خانوادگی تحقّق یابد .بدین منوال،کودک اگر پدرش
بمیرد ،ضایع نمیشــود و از دست نمیرود .بلکه حقّ او و مادرش در همهی احوال تضمین
شده است(.سیّد قطب)253/1 :1412،
عالمه طباطبایی در تفســیر المیزان مینویسد که آیه ،پدر را به علّت اینكه فرزند براى او
متولّد مىشود و در بیشتر احكام زندگیاش ملحق به اوست ،صاحب فرزند مینامد؛ بنابراین
پدر میبایست مصالح زندگى و لوازم تربیت و از آن جمله ،خوراك و پوشاك و نفقهی مادری
كه او را شــیر مىدهد به عهده بگیرد و این هم به عهدهی مادر او اســت كه پدر فرزند را
ضرر نزند و آزار نكند .حضانت و شیر دادن حقّ مادر طالق دادهشده و موكول به اختیار او
است؛ اگر خواست مىتواند كودكش را شیر دهد و در دامن بپرورد و اگر نخواست مىتواند از
این كار امتناع بورزد .همچنین رساندن مدت دو سال را به آخر ،حقّ اوست .این آیه به بیان
احكامى چند درخصوص بچه شیرخوار و وظایف والدین او پس از طالق پرداخته است .شوهر
نمىتواند بهزور ،میان مادر و طفل جدایی بیندازد .زن نیز نمىتواند ،در مورد بچهی شوهر ،به
شوهر ضرر وارد آورد؛ مث ً
ال نگذارد ،پدر فرزند خود را ببیند .كلمه (فصال) به معناى از شیر جدا
كردن كودك است و كلمه تشاور به معناى اجتماع كردن در مجلس مشاوره است .حضانت
و شیر دادن بر زن واجب و غیر قابل تغییر نیست ،بلكه حقّى است كه مىتواند از آن استفاده
كند و مىتواند تركش كند و به پدر و مادر امر می کند که در بارهی فرزند خود ،با مشورت به
توافق برسید که هیچیک از شما متضرّر نشود( .طباطبایی)350-243/2 :1374 ،
آیتاهلل جوادی آملی در تفســیر تســنیم ،در مورد این آیه بیان مــیدارد :مادرانی که
بخواهند بر اساس حقّالحضانه و حقّاالرضاع ،دوران شیردهی نوزاد خود را تمام کنند،
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دو سال کامل ( 24ماه قمری) او را شیر دهند .پدر کودک تا دو سال یا کمتر از آن که
مادر نوزاد خود را شیر میدهد ،هزینههای زندگی آن مادر را عهدهدار است؛ مانند هزینه
خوراک و پوشاک ،هرچند آن مادر مطلّقه باشد و عدّهی او بهسر آمده باشد .چنانچه پدر
بمیرد ،این هزینه بر عهدهی وارث اوست .هیچ یک از والدین نمیبایست به فرزندشان
آسیب برساند؛ یا هر یک به بهانهی کودک ،به دیگری زیان برساند .از شیر گرفتن نوزاد،
با رضایت و مشــورت پدر و مادر و لحاظ مصلحت کودک اشکالی ندارد و گناه نیست.
رعایت تقوا در همه امور ،مخصوصًا در احکام خانواده ،الزم است و باید دانست که خدا
به اعمال بندگانش بیناست( .جوادی آملی ،سایت االسراء)
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 .3جایگاه مشورت در روایات
ن رو است که برای رشد و کمال انسانی ،چارهای جز بهرهگیری از
ضرورت مشــورت از آ 
اندوختههای دیگران وجود ندارد .پیامبر اسالم بنای حکومت اسالمی را بر مشورت
قرار داد .ایشــان با اینکه از علم لدنی برخوردار و به دانش غیبی م ّتصل بود ،برای اشاعه
این اخالق و دوری از اســتبداد رأی در امور مهم با مســلمانان مشورت میکرد .پیامبر
اسالم ،مشورت را باعث حیات جامعه و عدم آن را موجب نابودی جامعه میداند« :اذا کان
االرض خیرٌلکم من
اُمَرائُکم خیارَکم و اغنیا ُءکم سُمَحائَکم و امرُکم شورى بی َنکم فظهرُ
ِ
بطنها و اذاکان اُمَرائُکم شَ رارَکم و اغنیائُکم بُخَ الئَکم و لم یکن اَمرَکم شورى بی َنکم فبطن
االرض خیرٌلکم من ظهرها»؛ هنگامی که زمامداران شــما ،نیکان باشند و توانگران شما
ِ
سخاوتمندان و کارهای نیک با مشورت انجام گیرد ،در این موقع روی زمین ،از زیر زمین
برای شما بهتر است(. ...ابن شعبه حرّانی )36 :1365،نیز فرمودند« :احدی در کارهای خود
مشــورت نمیکند ،مگر این که به راه راست و مطلوب هدایت می شود( ».طیّب:1386 ،
 )40/3همچنین فرمودند« :هرگاه انســان عاقل خیرخواه به تو مشــورت داد ،بپذیر و از
مخالفت به آن بپرهیز که بی گمان ،نتیجه آن هالکت است( ».مجلسی-99/75 :1403 ،
 )120ایشــان با وجود اتصال به وحی در غزوات خود ،به مشــورت با یاران میپرداختند؛
چنان که در غزوهی اُحد ،نتیجهی مشــورت با یاران به زیان مســلمانان انجامید ،امّا در
شورای نظامی که در آستانه غزوهی خندق برگزارگردید ،نظر سلمان فارسی مورد پذیرش
قرار گرفته و پیروزی مسلمانان را در پی داشت( .سبحانی ،بیتا 34 /2 :و « )126مشاوره
موجب رشد اندیشه و تفکر در جامعه اسالمى و مشارکت مردم در سرنوشت خویش ،سبب
تحکیم پیوندهاى اجتماعى و تقویت روحیه مسؤولیتپذیرى در امور و از بین رفتن روحیه
بىتفاوتى و انزوا گرایى مىگردد .مهمترین جنبهی یک حکومت مردمى ،آن اســت که
نقش پشتوانه را اجرا مىکند و مردم با اعتبار یافتن و شرکت در امور ،نقش واقعى خود را
ّ ّ
ّ
حسبک ّ ُ
االنىب ُ
مىیابند و لذا در قرآن خطاب به پیامبر فرمود{ :یاای
الل و من اتبعک من
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املؤمننی} (االنفال)64/؛ اى پیامبر خداوند و مؤمنان که از تو پیروى مىکنند براى حمایت
تو کافى است و با کمک آنان مىتوانى به هدف خود نائل شوى .یکى از راههاى مشارکت
مردم در امور ،در قالب مشاوره با آنهاست و لذا مشارکت در قالب مشورت ،پشتوانهاى بس
عظیم براى هر نظامى است( ».مصطفی پور)6 :1386 ،
حضرت على فرمود« :المُظاهِرهَ اُوثِقُ مّنَ المُشا ِورهِ»؛ هیچ پشتیبانى مطمئنتر از
مشورت نیست( .نهجالبالغه ،ح )113به لحاظ اینکه مشاوره با صاحبنظران و عاقالن،
باعث دریافت حقیقت و دورى از خطاء و لغزش اســت و نیز فرمود« :االستِشــارهُ عینُ
الهدایهِ و قد خاطر مَن اســ َتغنى بِرأیه»؛ مشورت عین هدایت است و کسى که تنها به
فکر خود اکتفا کند خویشتن را به خطر انداخته است( .مجلسی)109/72 :1403،
جامعهاى که فاقد ســ ّنت مشــورت اســت ،در تبوتاب خودمحوریها و خودسریها
مىســوزد و دچار عدم تعادل مىشــود و لذا براى ســامت در تصمیمگیرىها ،پیامبر
اســام فرمود« :مَن اَرادَ اَمرًا َفشاور فیه و َقضى ،هُدِىَ َلرشدَ االمو ِر»؛ هر کس
تصمیم به اجراى کارى گیرد و ســپس براى آن مشورت کند و انجام دهد ،به بهترین
مت
راه دســت یافته است( .ســیوطی ،بیتا )10/6 :حضرت على فرمود« :اذا عَ َز َ
َف َاس َتشِر»؛ هرگاه عزم کارى کردى مشورت کن( .آمدی)275/1 :1366 ،
«مشورت کردن مایهی پشت گرمى و رسیدن به حقّ و دورى از خطا و لغزش و درنتیجه؛
دورى از ندامت و پشیمانى است( ».مصطفی پور )7 :1386 ،از حضرت امیر روایت
اس لِلشَّ ی َْطانِ َكمَاأَنَّ
اســت که هیچکسی نمیتواند از جامعه جدا شودَ « :فإِنَّ الشَّ ا َّذ مِنَ ال َّن ِ
الشَّــا َّذ مِنَ الْغَنَمِ لِل ِّذئْب.» (نهج البالغه ،خ )127این بیان نورانی در نهجالبالغه حضرت
امیر هست؛ فرمود :همانطوری که گوسفند تَکچَر و تَکرو ،طعمهی گرگ میشود ،انسانی
که بگوید به من چه! به تو چه! هم به دیگری میگوید چرا شرکت میکنی و هم خودش
شــرکت نمیکند ،این انسان طعمهی شیطان است ،این کسی که «شذوذ» فکری دارد و
از جامعه جدا میشود ،این مشکل را دارد( .جوادی آملی ،سایت االسراء ،سوره الشّ وری)
همچنین فرمود« :التَس َتبدِل بِرأیِکَ َفمَن اِس َت ّبَدَ بِرأیِه هَلَکَ»؛ خود رأی مباش که هر که
خودرأیی کند هالک میشود( .آمدی« )296/6 :1366 ،الیَس َتغنی العاق َِل عَن مُشاورَهٍ»؛
خردمند از مشورت کردن بینیاز نیست( .همان)246/3 ،
امام حسن مجتبی در تبیین فلسفه و اهداف و آثار مشورت میفرماید« :ماتشاورَ
قومَا ًاِال هُدوا الِی الرُشــدِهِم»؛ هیچ گروهی در کارهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی و مانند آنها با یکدیگر مشــورت نکردهاند ،مگر آنکه به رشد رسیدهاند( .ابن
شــعبه حرّانی )233 :1365 ،امام باقر فرمود« :إنّ المشــاورهَ مُبارکُ»؛ مشورت
کردن خجسته و مبارک است( .مجلسی)103/75 :1403 ،
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 .4شرایط مشاور در روایات
از امام صادق نقل است« :مشورت نباشد مگر به حدود آن ،پس هرکه معرفت حدود
آن را دارد ،فایده دارد وگرنه ضرر آن برای مستشیر بیشتر از نفع آن باشد .آنکه با او مشورت
کنند :عاقل ،حر ،متدیّن ،صدیق با أخوت و ّ
مطلع بر سِر باشد ».نیز میفرماید« :در کارهایت
بنا به مقتضیّات دینی با شخصی مشورت کن که دارای این پنج خصلت باشد :عقل ،علم،
تجربه ،خیرخواهی و تقوا( ».مجلسی )103/72 :1403،از سوی دیگر ،قاعده فقهی مشورت،
همان قاعدهی رجوع جاهل به عالم است .این قاعده ،مؤیّد این است که در اموری که انسان
نســبت به آن علم ندارد ،به اشخاص خبره و کارشناس رجوع میکند .حضرت علی
العقول تأمنُ ال َّز َ
لل والندمَ»؛ با صاحبان خرد مشورت کن تا از لغزشها و
فرمود« :شا ِورذوى
ِ
پشــیمانیها ایمن گردى( .آمدی )179/4 :1366 ،پیامبر به امیرمؤمنان فرمود :با سه
گروه مشورت مکن« :یا علی ال تَشاوَرنَ ِجبانًا َفإنّهُ یَضیقُ عَلَیکَ المَخرَج ،وَال تَشاوَرنَ البَخ َ
ِیل
َفإنّهُ یَقصِرُعَن غایَ َتک ،وَالتَشاوَرنَ حَ ِریصًا َفأنّهُ یَ ِزینَ لَکَ شَ رّها»؛ یا علی با آدم ترسو مشورت
نکن که راه بیرون شدن از دشواریها را بر تو تنگ میسازد؛ با بخیل رایزنی نکن که تو را از
نیل به مقصود باز میدارد و از حریص مشورت مخواه که حرص و آز را در نظرت میآراید.
(صــدوق )102/10 :1367 ،پیامبر همانطوری که از طرف خداوند مأموریت یافت تا
با مردم مشورت کند ،سیرهی عملی آن حضرت نیز حکایت از مشورت آن حضرت مىکند.
حضرت امام رضا مىفرماید« :انّ رسول اهلل کان یَس َتشیر اصحابَه ثمُ یَعزم على
ما یُرید»؛ رسول خدا با اصحابش مشورت مىکرد ،سپس بر آنچه که اراده مىکرد ،تصمیم
مىگرفت( .برقی )601 :1396 ،این روایت استفاده مىشود که سیرهی مستمر و همیشگى
پیامبر مشورت با مردم بود( .بیهقی)45/7 :1414 ،
واب»؛ هرکه با
َالص ِ
امام علی فرمود« :مَن شــاوَرَ َذ ِوی ال ُنهی وَ ا َال ِ
لباب فا َز بِال ُن ِ
جح و َ
خردمندان مشــورت کند ،پیروزی یافته و به راه صواب میرود( .آمدی)179/5 :1366 ،
نیز فرمود« :التَشــاورنَ فی اَم ِرکَ مَن یَجهَل»؛ در کار خویش با نادان مشــورت مکن.
(همان« )270/6 ،مُشا ِو ِرالحا ِز ِم المُشف ِِق َظ َفرٌ»؛ مشورت کردن با دوراندیش مهربان مایهی
پیروزی است( .همان« )196/6 ،شاوَر فِی ُأمُو ِرکَ الّذینَ یَخشَ وُنَ ا َ
هلل تَرشِد»؛ در کارهایت
فض َل مَن شاوَرَت
با خداترســان مشــورت کن تا به حقیقت برســی( .همان« )179/4 ،ا َ َ
ُذوال َتجار ُِب»؛ تجربهدیده ،بهترین کس است که با او مشورت کنی( .همان)456/2 ،
 .5منع مشورت در احکام الهی
نکتهای که تذکرش در اینجا الزم میباشــد ،این است که پیامبر اکرم در اموری
که حکم شــرعی آنها از ســوی خداوند متعال بیان شــده بود ،به مشورت با اصحاب
نمیپرداخت؛ زیرا در مواردی که حکم شــرعی معلوم است ،نیازی به مشورت نیست و

 .6هدف از مشورت
با توجّه به آنچه که در اهمیّت شــورا و ماهیّت شــورا گفته شد ،هدف شورا به طورکلى
دو چیز است:
 -1اجتنــاب از خودمحورى و خودکامگى و انحصارطلبى که در نتیجه از پیامدهاى آن؛
از دست دادن ارزشهاى انسانى ،ندامت و لغزش است.
 -2رســیدن به معرفت و آگاهى و غنا بخشیدن به اندیشه و فکر در پرتو تضارب آراء و
دستیابى به توافق جمعى.
بنابر این ،در تفاســیر قرآن در اینکه چرا پیامبر با اینکه از منبع وحى حقایق را
دریافت مىکرد ،مأمور به مشــورت شد ،وجوهى ذکر کردهاند که همه آنها به این دو
هدف برمىگردد .آنها عبارتاند از:
 -1مشاوره براى شــخصیت دادن به افراد؛  -2براى رشد فکرى مردم؛  -3براى این
که مردم بدانند ،حکومت او اســتبدادى نیســت؛  -4براى اینکه خلق خدا بدانند ،نزد
خدا احترام دارند؛  – 5به ســبب آنکه نظرخواهى از دیگران عادی اســت؛  -6براى
اقتدا و تأسى امّت به حضرت؛  -7براى آزمایش افراد و اینکه افراد صاحبنظر و عاقل
تشــخیص داده شوند؛  - 8براى اســتفاده از تأیید مردم و توافق جمعى؛  -9در صورت
شکست ،انتقاد بىجا نکنند -10 .براى آگاهى مشورت شوندگان به اینکه نظر صحیح
کدام اســت( .ر.ک :استادی 31 :1360،و 36؛ فرح1387 ،؛ مؤسسه آیین روشن1388 ،؛
یاوری راد)1395 ،
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اصو ًال رجوع به مشورت در چنین مواردی به معنای بیاعتنایی به حکم شرعی و ناقص
دانســتن آن و اســتمداد جستن از عقول بشــری برای تکمیل آن است و میدانیم که
هیچ مسلمان معتقدی ،مرتکب چنین عملی نمیگردد تا چه رسد به پیامبر عظیمالشان
اســام .بنابر این ،اگرچه کلمه «االمر» در آیه« :و شــاورهم فی االمر» مفهوم
وســیعی دارد ولی شامل احکام تشریعی نیست .سیرهی پیامبر اکرم نیز چنین بود
که هرگز در احکام الهی با مردم مشــورت نمیکرد و در این موارد ،فقط تابع وحی بود.
نتیجه آنکه موارد مشورت ،تنها طرز اجرای قانون و تطبیق (پیاده کردن) احکام الهی
بود .به عبارت دیگر ،پیامبر هرگز در امر قانونگذاری مشورت نمیکرد ،بلکه فقط
در چگونگی اجرای قانون نظر اصحاب را جویا میشد .از اینرو ،گاهی که پیامبر
پیشنهادی را طرح میکرد ،مسلمانان نخست میپرسیدند :آیا این یک حکم الهی است
تا قابل اظهار نظر نباشد یا رأی خود شما و مربوط به چگونگی تطبیق قوانین است؟ در
صورتی که میدانستند ،از قبیل قسم دوّم است ،اظهارنظر میکردند وگرنه (در صورتی
که از قبیل قسم اوّل بود) در برابرحکم الهی تسلیم میشدند( .ر.ک :فتحی)1395 ،
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 .7بررسی نظر قرآن و روایات در خصوص مشورت با زنان
قرآن در مورد بلقیس ملکه ســبا ،از درایت و هوشــمندی این زن در امور مهم کشورش
ســخن میگوید ،وقتی نامهای از حضرت ســلیمان به او رسید ،به درباریان و مشاورانش
گفت :ای مهتران ،مرا در کارم نظر دهید که من تاکنون بیحضور شــما هیچ تصمیمی
نگرفتهام .عالمه طباطبایی در مورد این آیه در تفسیر المیزان بیان میدارد :موضوع بحث
در این آیه ،رایزنی ملکه ســبا با بزرگان قوم خویش است تا از این طریق بتواند در پاسخ
حضرت سلیمان در دعوتش به یکتاپرستی ،چارهاندیشی کند .او با افراد سرشناس قومش
(مأل) که در امور سیاســی دستی توانا داشتند ،مشــورت کرد .واژه (إفتا) به معنی فتوی
نت قاطِ َعهَ أمرًا» حکایت از این دارد که ملکۀ سبا در
دادن و اظهار نظردادن اســت« .ما ُک ُ
تصمیمگیریها ،مشــورت میکرده اســت و از خودرأیی اجتناب میورزیده است .در این
آیه ،به دو ویژگی در مشورت اشاره دارد :اوّل اینکه ،مشورت با کسانی رواست که دارای
عقل سلیم ،تدبیر ،فضیلت ،تقوا و دانش کافی باشند؛ و دیگر اینکه ،از خودرأیی در کارها
احتراز شــود؛ چراکه خودرأیی ،جز لغزش و ندامت در پی نخواهد داشت .بر اساس دیدگاه
اســام ،در مسأله مشورت ،مالک این اســت که طرف مشورت اهل خبره باشد ،در این
صورت ،تفاوتی بین زن و مرد نیســت و اسالم این معنا را الزمه یک جامعه رو به رشد و
بالنده میداند و معتقد است که زنان چون مردان ،حقّ شرکت در تمامی اموری که اسالم
بهطور خاص منع نکرده را دارند و تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد ،به دایره تکالیف و
وظایف هریک در عرصههای مختلف اجتماع مربوط میشود؛ لذا در اموری مثل امر جهاد
و شیوه تعامل با آنان که زنان تکلیفی ندارند ،مشورت با آنان موضوعیّت ندارد( .طباطبایی،
 )40-31/16 :1374در این جا ممکن اســت این ســؤال مطرح شود که اصل مشورت
در اســام و تأکید قرآن بر این مســأله پذیرفتنی است ،ولی در برخی روایات ،مشورت با
زنان مذمّت شده است .در این صورت آیا در امور مربوط به سرنوشت جامعه ،جایی برای
مشــورت با زنان باقی میماند؟ پاسخ این است که اصو ًال اسالم ،در آن بخش از مسائل
که مردم حقّ اظهارنظر دارند؛ نظیر شــیوه برخورد با دشــمنان ،مسائل مهمّ اجتماعی در
عرصههای مختلف ،مشــورت را ممدوح دانسته و سفارش کرده است ،ولی ویژگی مهمّ
این است که طرف مشورت باید اهل خبره باشد که قدرت و توان تحلیل موضوع و اظهار
نظر کارشناسانه را داشته باشد .از اینرو ،پیامبر اکرم بر اساس دستور قرآن کریم که
فرموده است« :و در کارها با آنها مشورت کن ».به عنوان مثال؛ پیامبر اکرم در امور
نظامی و جهاد ،با افراد صاحبنظر مشورت میکرد.
با تأکیداتی که اسالم در مورد مشورت دارد ،در نهجالبالغه ،حضرت علی در نامه
( )31که برای فرزندشــان امام حسن نوشتهاند ،به ایشان چندین توصیه راجع به

َ ِّ
َّ َ ُ َ
 .8بررسی روایت {إیاك َو مش َاو َرة الن َس ِاء}
ِ
َ ِّ
َ
َ

َّ َ ُ
َ
َ َ
ــاء} ،چند نظر وجود دارد كه به بیان هر یك
در خصــوص روایت:
{إیاك و مشــاورة النس ِ
ِ
میپردازیم:
الف -آیــتاهلل جوادی آملی در کتاب زن در آینه جالل و جمال ،بیان میدارد« :چنین
تعبیرهایى به لحاظ غلبه خارجى موضوع ،در زمان بیان آن است؛ یعنى در آن زمان كه
زنان از تعلیم و تربیت صحیح محروم بودهاند ،منشــأ نكوهش گردید؛ یعنى اگر زنان در
پرتو تعلیم صحیح و تربیت وزین پرورش یابند و چون مردان بیندیشــند و چون رجال
تعقّل و تدبّر داشته باشند ،تمایزى از این جهت با مردها ندارند و اگر گاهى تفاوت یافت
شد ،همانند تفاوتى است كه در این مورد بین خود مردها نیز مشهود است.
ب -مث ً
ال اگر زنان مســتعد به حوزهها و دانشــگاههاى علمى راه یابند و همانند مردان به
فراگیرى علوم بپردازند و در دروس مشترك آگاهى كامل یابند ،دیگر نمىتوان گفت ،روایاتى
كه در نكوهش زنان آمده و احادیثى كه در پرهیز از مشورت با آنها واردشده و ادلّهاى كه در
نارسایى عقول آنان رسیده ،اطالق دارد و هیچگونه استثنایى نسبت به زنان دانشمند و محقّق
ندارد ،بلكه قطعًا اینگونه زنان ،مستثنی خواهند بود و در این زمینه تمایزى با مردها ندارند.
ج -روایت در مقام نهی از مشــورت در امور خــاص (مانند حکومتداری یا قضاوت و
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زنان مینمایند و در زمینهی مشــورت با زنان میفرماید« :وَ ایّاکَ وَ المُشــاورهَ النسا ِء
َهن»(نهج البالغه ،نامه)31؛ (در مســائل سیاسی) از
َفإنّ رأیَهُنّ اِلی اَ َف ٍن و عَزمَهُنّ الی و ٍ
مشورت با زنان خودداری کن؛ زیرا نظر آنان زود سست میشود و تصمیم آنان ناپایدار
است( .دشتی )383 :1379،امّا در مواردی خاص که زنان تجربه خوبی دارند ،میتوان با
آنان مشــورت کرد؛ چرا که نهی از مشورت ،غالبی و عمومی است و میتوان برای آن،
مواردی اســتثنایی پیدا کرد .حضرت على فرمود« :ایّاکَ و مُشاورة النسا ِء اِال مَن
بکمال عقل»؛ از مشــورت با زنان اجتناب کنید مگر آنکه کمال عقالنى او به
جَرَبَت
ِ
ثبوت رسیده باشد( .مجلسی)253/100 :1403،
مراد از این کالم ،مشورت با تمامی زنان نیست ،بلکه مراد زنانی هستند که یا کمخردند و یا
تجربه و آگاهی الزم در امور مورد مشورت را ندارند و شامل زنان آگاه و شایسته نمیشود؛
چنانکه پیامبر فرمودند« :پیرامون دخترانتان با زنان مشــورت کنید» ،از محتوای این
ســخن برمیآید که در هر موردی که زنان از آگاهی یا تخصص بهرهمند باشند ،میتوان
با آنان رایزنی کرد .امام علی در حکمت ( )161میفرماید« :هرکه خودرأی شــد ،به
هالکت رسید .هرکه با دیگران مشورت کرد ،در عقل آنان شریک شد ».و در حکمت ()173
میفرماید« :آن کس که از افکار و آراء گوناگون استقبال کند ،صحیح را از خطا خوب شناسد»
و در حکمت ( )86میفرماید« :اندیشه پیر در نزد من از تالش جوان خوشایندتر است».
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 )...است ،نه مطلق مشورت .به عدم بهکارگیری زن بهعنوان کارگزاری حکومت اشاره
میشود و از عدم قبول شــفاعت زن در امور حکومتی ،سخن به زبان میرود .ازاینرو
ممکن اســت منظور از مشورتی که درصدر خطبه ،مورد نهی قرارگرفته است ،مشورت
در امور حکومتی و سیاســی و قضایی باشد؛ چرا که این امور ،نیازمند عقالنیت محض،
شــجاعت و دوراندیشی ویژهای است و چهبسا لطافت روحی و روانی زنان ،سبب اتخاذ
تصمیم احساسی گردد .البته زنانی که تصمیمات عقالنی آنها تجربهشده است ،از این
مشاوره ،مستثنا هستند( .جوادی آملی36 :1375،و)37
موارد مشــورت نیز باید شناخته شود زیرا به دلیل تفاوتهای فکری در مردان و زنان،
باعث میشود که جنبههایی از موضوع پوشیده بماند و با مشورت واضح شود .مشورت
کردن ،مخصوصًا در خانواده و در راستای رسیدن به هدف ،بسیار سازنده است و تالش
و همفکری اعضای خانواده بســیار ستودنی است .ویژگیها و تفاوتهایی که از لحاظ
روحی ،روانی ،جسمی و توانایی که بین هر یک از زن و شوهر وجود دارد و شناخت این
تفاوتها در زندگی و در بســیاری از زمینهها مانند واگذاری مسئولیتها و رعایت حال
طرف مقابل بسیار سودمند است.
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 .9ارزیابی دیدگاههای مفسّران فریقین
پس از بیان دیدگاههای مفسّــران ،ارزیابی نظرات آنها ضرورت دارد .در مقالهی حاضر با
روش تطبیقی ،در دیدگاه رشیدرضا و سیّد قطب از مفسّران اهل س ّنت ،در مورد حضانت زنان
بر فرزندان شیرخوارشان ،با نظر مفسّران شیعه تفاوت دیده میشود .مفسّران اهل تس ّنن در
این خصوص حکم به وجوب میکنند؛ بدین معنا که واجب است زنان با توجّه به جدایی از
همسر ،دو سال تمام فرزندانشان را شیر بدهند ،درصورتیکه بر طبق نظر عالمه طباطبایی
و آیتاهلل جوادی آملی ،در مورد حضانت بیان میدارند که حضانت طفل حقّ زنان است ،نه
تکلیف آنان .زنان میتوانند در مورد شیر دادن و ادامه زمان آن به اختیار عمل کنند و تا هر
زمان که بخواهند ،اجباری ندارند و مرد نمیتواند آنان را مجبور کند و اگر موافق شیر دادن
بودند ،پدر طفل باید نفقه آنان را بپردازد ،ولی در مورد بازگرفتن طفل از شیر ،باید با پدر طفل
مشورت کنند که چه زمان انجام شود .در برداشت از سایر آیات مورد استناد ،در نظر مفسّران
اهل تســ ّنن با نظرات مفسّران شیعه تناقضی دیده نمیشود و تمامی این مفسّران ،بر اصل
اجرای مشورت در جامعهی اسالمی و همچنین مشورت با زنان وحدت نظر دارند.
نتیج ه
با بررســی آیات و روایات و مطالعهی تفاسیر مفسّران معاصر فریقین که در مطالب باال
مطرح گردید ،این پژوهش به این نتایج رســیده است که در امور خانوادگی ،مشورت با
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زنان ،طبق آیه ( )233بقره و در امور اجتماعی طبق آیهی ( )38ســورهی شوری که از
خصوصیات مؤمنان ســخن گفتهشده اســت و بر طبق نظر معصومان که شرایط
مشــاور را تجربــه و صاحب رأی بودن آنان در امور مورد مشــورت و اهل خبره بودن
میدانند ،اساس آموزههای دینی ،مشــارکت زنان در تمام زمینهها ،مورد تأیید قرآن و
س ّنت اســت .در این صورت تفاوتی بین زن و مرد نیســت و بر اساس دیدگاه اسالم،
مشــورت ،در تمامی اموری که فاقد حکمی از احکام خدا و رسول است ،جایز میباشد.
زنان میتوانند ،دوشــادوش مردان در اجتماع ایفــای نقش کنند و این حکم در تمامی
فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی ،تعیین سرنوشت جامعه و انتخابات ساری و جاری است،
تخصص و تقوای الزم باشــند .روایات منع مشــورت با
در صورتیکه دارای تجربه و ّ
زنان که در توصیههای حضرت علی به فرزندشــان بیانشده است ،طبق شواهد
تاریخی به زنانی اشاره دارد که در پی منافع دنیوی و جوّ حاکم در زمان ایشان و در بیت
آن حضرت ،حضورداشــتهاند و این پیشگویی امام المتقین ،حکایت از آن دارد .چنانچه
در بعضی از متون روایی ،ایشان مشورت با زنان با تجربه را توصیه نمودهاند .با توجّه به
مطالب بیانشده ،زنان هم مانند مردان ،بهعنوان فردی از جامعهی مؤمنان ،در صورت
داشتن شرایط ثبوتی و نداشتن شرایط سلبی ،میتوانند مورد مشورت قرار گیرند.
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The effect of perfumes on promoting spiritual health with
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Abstract
Perfumes with global popularity are beneficial in physical, mental
and social health to the extent that aromatherapy has been accepted
as a complementary medicine and one of the branches of medical
sciences. On the other hand, the general concept of spirituality is
also universally accepted; however, the delicacy, breadth, and differences of opinion of scientists in the concept of spirituality have
led to differences in the concepts and definitions of spiritual health.
The purpose of this study was to investigate the effect of perfumes
on promoting spiritual health and was done by library method and
descriptive-analytical method. Findings indicate that perfumes
have positive effects on improving the soul and psyche and have
a great effect on promoting spiritual health. Spiritual health can
be examined in both religious and non-religious approaches. In
religious spiritual health, one of the main foundations of which is
communication with God, the human soul gradually attains great
peace and perfection by communicating with God. In secular spiritual health, the human psyche is calmed by perfumes. The result
is that perfumes prepare and strengthen spiritual health in general,
in three areas of mind, emotion and behavior. Perfumes, because
they soften . the soul in worship and communication with God,
promote the perfection of the soul and promote spiritual health.
From a non-religious point of view, perfume because it causes
freshness and mental freshness; It will be effective in spirituality
in the general sense. However, it plays a greater role in religious
spiritual health due to the importance of communication with God
(origin) and attention to the Hereafter (resurrection).
Keywords: health, mental, spirituality, perfume, spiritual health.
1. Assistant Professor, Department of Islamic Education, Kashan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. Ha_yousofi@kaums.ac.ir
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نوع مقاله :پژوهشی

تاثیر عطریات بر ارتقای سالمت معنوی
با تأکید بر دو رویکرد دینی و غیردینی

حبیب اله یوسفی
مرضیه عبدالکریمی نطنزی

1
2

چکیده
عطریاتبامحبوبیتیجهانی،درسالمتجسمانی،روانیواجتماعی،مفیداندتاجائیکه
رایحهدرمانی بهعنوان طب مکمل و یکی از شاخههای علوم پزشکی ،پذیرفته شده
است .از طرفی مفهوم کلی معنویت نیز مقبولیتی جهانی دارد ،لکن ظرافت ،گستردگی
ف نظرهای دانشمندان در مفهوم معنویت ،موجب اختالف در مفاهیم و تعاریف
و اختال 
سالمت معنوی گردیده اســت .کاوشها برای رسیدن به مفهوم و تعریفی جامع و
راهکارهای ارتقای آن ادامه دارد .مسأله و هدف این تحقیق ،بررسی تأثیر عطریات
بر ارتقای سالمت معنوی بوده و بهروش کتابخانهای و شیوه توصیفی ،تحلیلی انجام
پذیرفت .یافتهها حاکی است عطریات در تلطیف روح و روان دارای اثرات مثبت بوده
و در اتقای سالمت معنوی تأثیر بسزایی دارند .سالمت معنوی در دو رویکرد دینی
و غیردینی قابل بررسی است .در سالمت معنوی دینی ،که یکی از مبانی اصلی آن
ارتباط با خدا اســت ،روح انســان با برقراری ارتباط با پروردگار ،تدریجًا به آرامش و
کماالت عالی میرســد .در سالمت معنوی غیردینی ،استفاده از عطریات ،میتواند
یکی از وجوه آرامش درونی باشد .نتیج ه آنکه عطریات باعث تمهید و تقویت سالمت
معنوی به طور عام ،در سه ساحت ذهن ،هیجان و رفتار هستند .عطریات از آن جهت
کــه در عبادات و ارتباط با خدا روح را تلطیف میکنند ،موجب کمال نفس و ارتقای
سالمت معنوی میشوند .از نگاه غیر دینی نیز ،عطر چون موجب طراوت و شادابی
روان است ،موثر در معنویت به معنای عام خواهد بود .لکن در سالمت معنوی دینی،
بهخاطر اهمیت ارتباط با خدا (مبدأ) و توجه به آخرت (معاد) ،نقش بیشتری ایفا میکند.
واژگان کلیدی :سالمت ،روان ،معنویت ،عطر ،دینی ،غیر دینی.
 .1استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،اصفهان ،ایرانHa_yousofi@kaums.ac.ir .
 .2دانش آموخته کارشناســی ارشد رشته روانشناسی مثبتگرا ،دانشــگاه علوم پزشکی کاشان ،اصفهان ،ایران،
(نویسنده مسؤول)abdolkarimi313@gmail.com .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
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 .1مقدمه
با توجه به اثبات اثربخشــی عطر بر سالمت جســم و روان ،اثربخشی عطر بر سالمت
معنوی نیز مورد مداقه نویســندگان قرار گرفت .مسأله تحقیق حاضر «تاثیر عطریات بر
سالمت معنوی» است .با توجه به اهمیت سالمت معنوی به عنوان هدف نهایی سالمت،
بررسی تاثیر استعمال عطر بر معنویت و سالمت معنوی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا این
تحقیق به هدف «بررســی تاثیر عطریات بر سالمت معنوی» متکفل پاسخ به این سوال
است که اثرگذاری عطر بر مطلق سالمت معنوی بهویژه سالمت دینی چگونه است؟
ماحصل جست و جوی فراوان در آثار علمی حوزه عطر ،معرف مقاالت و کتبی است که
غالبا در مورد استحباب استعمال عطر یا تاریخچه عطر در جهان و ایران پرداختهاند .از
جملــه این آثار ،ثواب عطر :عطر زینت نماز و زندگی (عزیزی ،)1378 ،دیدار با محبوب
(نوری شــهرضایی)1386 ، ،جایگاه پنهان عطر در ایران (شریف زاده ،)1382 ،العطر و
الطیب فی الســنة و األدب و التاریخ (محمد ســام1406 ،ق) میباشــد .درباره تاثیر
اسانسها بر بیماریهای جسمی و روانی ،تحقیقات مفصلی در دنیا صورت گرفته که در
جای خود مورد بحث و گفت و گو قرار خواهد گرفت .تحقیقی که بهطور خاص در باره
ارتباط عطر و معنویت صورت گرفته باشــد ،یافت نشد؛ لذا مقاله حاضر از موازیکاری
بهدور است.
عطریــات از قدیم ،جایگاه واالیی در اقتصاد بهویژه در کشــورهای هند ،آفریقا ،یمن،
عربســتان ،اروپا و نیز در رفتارهای دینی نظیر بخور در معابد داشــته اســت .گستره
جهانی اســتعمال عطریــات اهل علم را ترغیــب به آزمون علمــی باورهای کهن و
تجربی اجداد خویش و معرفی شــاخه جدیدی در علم پزشــکی بهنــام رایحهدرمانی،
( )Aromatherapyبه عنوان طب مکمل شد .رایحهدرمانی حواس را از طریق بو
تحــت تأثیر قرار میدهد و میتواند اثری مانند داروها بر مغز و سیســتم عصبی ایجاد
نماید (.)2006 ,Muzzarelli et al
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 .2روش کار
این تحقیق به شــیوه توصیفی ،تحلیلــی و گردآوری داده هــا در آن ،کتابخانه ای و
با اســتفاده از مقاالت علمی داخلــی و خارجی ،کتابخانههای مجــازی ،نرمافزارهای
جامعالتفاسیر و جامعاالحادیث نور صورت گرفت.
 .3مفهومشناسی
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 .1-3عطر:

اکثر معاجم لغوی معتقداند ،عطر اســم جامعی اســت برای هر چیز َطیّب (ابن منظور،

 .2-3سالمت:

از بیمــاری ظاهری و باطنی مصون بودن (راغب اصفهانی1412 ،ق) و رهایی از آفت
و بیماری (بســتانی .)1375 ،در اساســنامه سازمان بهداشت جهانی عبارت است از تامین رفاه
کامل جســمی ،روانی و اجتماعی ،و نه فقط نبــودن بیماری و نقص عضو,WHO(.
)1997
 .3-3معنویت:

در لغت به معنای معنویبودن ،منســوب به معنا ،مقابل لفظی (دهخدا ،ج )1385 ،2و
حالتی از نفس و باطن انســان است( .بستانی )1375 ،امروزه طیف وسیعی از تعاریف برای
معنویت وجود دارد .از عالیترین رابطه انسانی تا جست و جوی یك معنای وجودی ،تا
بعد متعالی انســان ،تا نظرات و رفتارهای شخصی كه حس تعلق به یك بعد متعالی یا
چیزی فراتر از خود را بیان میكند( .دماری)1388 ،
تاثیر جهانبینی بر معنویت
معنویت ،برای افراد مختلف بسته به نگرش یا جهانبینیشان ،معانی مختلفی دارد .در
نظر برخی ،زندگی حتی بدون خدا یا روح میتواند معنادار باشد؛ یعنی حتی با جنبههای
مادی ،هرچند ناچیز و كوچك میتوان به زندگی معنا بخشید .این جنبه مادی میتواند
دوست داشتن چیزی هرچند بیارزش و یا غیرمنطقی باشد .حتی اگر كسی فرضًا دچار
مرض خودآزاری باشــد و از به رنج انداختن خود لذت ببرد و از اینكه خود را در سختی
و مرارت قرار دهد ،اشــباع و خرسند باشد ،میتوان گفت به زندگی معنادار دست یافته
است)2003 ,Metz( .
مجموع نظرات مربوط به معنویت در دو رویكرد كلی قابل تبیین است:
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1414ق؛ حســینی زبیدی1414 ،ق؛ فراهیدی1409 ،ق و کبیر مدنی  )1384و طیب
آن اســت که نفس و حــواس از آن لذت برند( .راغب اصفهانــی1412 ،ق) همچنین
عطر آن اســت که طبیب برای معالجه بهکار میبرد( .االزهــری و الهروی2001 ،م)
کرم ،لوســیون ،ژل ،افشــانه و حتی خمیردندان با پایه اســانسهای گیاهی ،از موارد
کاربری اســانسها هســتند( .بخردی و خیاط )1385،همچنین اسانسهای مصنوعی
چــون کومالین و لینالول با قابلیت کاربری در آروماتراپی نیز در تعریف عطر میگنجند.
نکته قابل ذکر اینکه گاهی بوهای مطبوع ،برای برخی بیماران روحی یا روانی خوشایند
نیســت .کما اینکه گاهی بعضی بوهای خوش نیز ،برای حواس سالم خوشایند نیست؛
لذا در تعریف عطر ،مراد از «هر چیز طیب برای حواس» ،منظور حواس عموم و ســالم
است ،نه حواس استثنایی.
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الف) معنویت بهعنوان مفهوم عام معنایابی؛
ب (معنویت بهعنوان بهم پیوستگی با خدا  /الوهیت( .سام آرام و همکاران)1392 ،
 .4-3سالمت معنوی

ســامت معنوی ازلحاظ اختالف در مفهوم معنویت ،جهانبینی و نظامهای ارزشــی،
مقولة پیچیدهای اســت که با توجه به بینش خاص هر گــروه ،تعریفی خاص مییابد.
(عزیزی و همکاران )1397 ،اختالف در معنا و مفهوم معنویت ،مبنای اختالف در تعریف
سالمت معنوی است؛ زیرا تعاریف موجود در باره معنویت ،بر اساس موازین شناختهشدة
آن فرهنگ و جهانبینی افراد ،شــکل گرفتهاند .ســازمان بهداشت جهانی()WHO
در تعریفی جدید از ســامت ،عنوان «ســامت معنوی» را به تعریف ســامت افزود
و در مصوبهای اعالم کرد« :بُعد معنوی ،بخش جدانشــدنی در راهبردهای ســامت
در کشــورهای عضو سازمان جهانی بهداشت اســت )1997 ,WHO( ».اندیشمندان
مســلمان و غیر مسلمان تعاریف مختلفی از «سالمت معنوی» دارند .در ادامه ،به یکی
از این تعاریف اشاره میشود:
ســامت معنوی قرآنی حالتی از نفس اســت که قرآن کریم از آن به «قلب سلیم» و
«نفس مطمئنه» تعبیر کرده و مهمترین مبانی آن شــامل انسانشناســی ،خداشناسی
و معادشناســی است .شــناخت صحیح این مبانی و توجه به آنها موجب رفتار ارزشی و
هدفمند در زندگی و سالمت ابدی در بهشت است .به عبارت دیگر« ،سالمت معنوی»
مجموعهای از باورهای صحیح به مبدأ و معاد اســت که رفتار انسان را برای رسیدن به
سالمت ابدی تنظیم میکند( .یوسفی و همکاران)1398 ،
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ارتباط سالمت معنوی با سایر ابعاد سالمت
طبق مصوبه سازمان بهداشت جهانی ،سالمت معنوی در کنار سالمت جسمانی ،روانی
و اجتماعی ،چهارمین بعد از ابعاد ســامت میباشــد )1997 ,WHO( .جهت نمایش
ارتباط این بعد با ســه بعد دیگر ســامت ،مدلهای مختلفی پیشنهاد شده است .از نظر
عزیزی و همکاران ( )1393و مصباح ( ،)1392سالمت معنوی مهمترین بعد سالمت و
محاط بر سایر ابعاد است ،اما یوسفی ( )1399نظر دیگری دارد .به اعتقاد وی ،سالمت
معنوی بعدی از ابعاد ســامت نیست ،بلکه هدف ســامت جسمی ،روانی و اجتماعی
است؛ زیرا از نظر قرآن انواع سالمت برای رسیدن به قلب سلیم و نفس مطمئنه است و
خود قلب سلیم مقدمه برای رسیدن به سالمت ابدی در دارالسالم الهی است .بنابر این،
ســامت معنوی قسیم انواع سالمت نیست ،بلکه هدف انواع سالمت در دنیا و مقدمه
سالمت ابدی در بهشت است.

سالمت ابدی در
دارالسالم

سالمت معنوی
یا قلب سلیم در دنیا

سالمت

سالمت

سالمت

سالمت

سالمت

سالمت

جسمانی

روانی

اجتماعی

خانواده

فرهنگی

اقتصاد
ی

جامعه

فرد

ینیدریغ و ینید درکیور ود رب دیکأت اب یونعم تمالس یاقترا رب تایرطع ریثات

مرگ سالم و بانشاط

سالمت

نمودار انواع سالمت و هدف نهایی آن

 .4جایگاه عطریات در دین و معنویت
بررسیها حاکی است ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی در مناسک مذهبی خویش از بوی
خوش در قالب تعطر ،تدهین ،تدخین و  ...استفاده میکردهاند( .توفیقی1379 ،؛ صادقی
عسکری و نظری1396 ،؛ ویر و بخشنده )1382 ،از آن جا که نویسندگان مقاله حاضر،
مسلمان هستند ،اقدام به بررسی جایگاه عطر در قرآن و روایات نمودهاند.
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 .1-4عطریات در قرآن

یافتهها حاکی اســت واژه عطر صراحتًا در قرآن کریم ،استفاده نشده؛ ولی ماده «رَوْحْ»
کــه معانی مختلفی دارد ،گاهی بهعنوان چیز خوشــبو بهکار رفته اســت؛ نظیر {ری َح
ْ
ْ ِ
ْ
ْ
ُ ُ َ
َ َ ْ ٌ َ َ یح ٌ
َ َّ ی َح ُ
ان وَ
ف} (یوســفَ ،)94/
{وا ل َح ُّ
ب ُذو ال َع ْ
ف والر ان} (الرحمن{ )52/فروح و ر
ص
یس
ِ
َ َّ ُ َ
جنة ن ِعمی} (واقعه .)89 /البته مصادیق عطریات بهعنوان نعمتهای بهشــتی در برخی
ٍ
آیات بیان شده است؛ نظیر زنجبیل (انسان ،)17/مِسْک (مطففین )26/كافور (انسان،)5/
رَیحان (واقعه .)89/گرچه لفظ عطر در قرآن بهکار نرفته ،اما شاید بتوان گفت ذکر مواد
خوشبو به عنوان پاداش نیکوکاران و در قالب نعمتهای بهشتی ،دال بر اهمیت ،مقبولیت
و جایگاه رفیع آنها است.
 .2-4عطریات در روایات

اســتعمال عطریــات از اخالق انبیای ســلف ،مایه تقویت قلب و عقــل (کلینی ،ج،6
1407ق) و نیز غفران الهی (طبرســی1412 ،ق) است .مداومت بر استعمال عطرهای
مختلف (همان؛ کلینی ،ج1407 ،6ق) ،در مواقع و مواضع گوناگون (طبرسی1412 ،ق؛
کلینی ،ج  )6 ،5 ،3جزئی از سیره ائمه معصومین بوده است.
 .1-2-4فراوانی استعمال عطر در سیره ائمه

کثرت اســتعمال عطر در ســیره ائمه به حدی بوده که نقل شده هزینه عطریات
پیامبراکرم بیش از هزینه خوراکشــان بود( .طبرسی1412 ،ق) ایشان هر مبلغی
براى خریدن (انواع) عطر مصرف شــود را اسراف نمیدانســتند( .همان؛ کلینی ،ج،6
1407ق) همچنین مکان و زمان عبور پیامبر و موضع سجود امام صادق از بقای
بوی عطرشان معلوم بود( .کلینی ،ج1407 ،6ق)
 .2-2-4عطریات پرتکرار در سیره ائمه
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از جمله عطریات پرتکرار در سیره ائمه عبارت بود از مُشک ،عنبر ،زعفران ،غالیه
(غالیه عطری شاهانه ،حاصل از ترکیب مشک آهو و عود و روغن است) (کلینی)1363 ،
خَ لوق (کلینی ،ج1407 ،6ق) (خلوق ترکیبات معطری که عمده آن زعفران بوده است)
(ابن بابویه )1367 ،عود هندی ،عود قِماری (طبرسی1412 ،ق؛ کلینی ،ج1407 ،6ق)،
روغن بنفشه و روغن زنبق( .رازقی) (کلینی ،ج1407 ،6ق)
 .3-2-4شیوههای استعمال عطر در سیره ائمه
استعمال عطر در روایات ،بهصورت روغنمالی بدن و موی و محاسن ،استشما م (�Inha

 ،)lationمســح ،لبزدن و چشیدن با سر انگشت )Internal/oral use( ،تدخین و بخور
( )vaporisationبوده است( .طبرسی1412 ،ق؛ کلینی ،ج1407 ،6ق)

 .4-2-4موارد مصرف عطر در سیره ائمه

 .5جایگاه عطریات در علم
عطر از قدیماالیام در طب سنتی جایگاه متقنی داشته است .جالینوس ،بقراط ،زکریای
رازی و بهویژه جناب ابوعلیســینا از جمله اطباء سنتی هستند که به درمان با گیاهان
دارویــی و روغنهای معطر پرداختند .مصرف خوراکی ،استشــمام ،بخور ،حمام گرفتن،
کمپرس ،ماســاژ و پاشویه از تکنیکهای ساده آروماتراپی در طب سنتی هستند که در
طب سنتی هر تمدنی ،بهکار میرفته است( .بخردی و خیاط)1385 ،
مداخــات درمانی برخی عطریات بــر بیماریهای مختلف از جمله بر شــدت درد بعد از
عمل جراحی (ســیروسفرد و همکاران  ،)1393 ،اختالالت شــناختی چون اضطراب بعد
از عمل جراحی (کامرانی و همکاران ،)1395 ،افســردگی (یادگاری و همکاران،)1396 ،
کمخوابــی و نیز عوامل شــناختی چون حافظــه کوتاه مدت ،دقــت ،تمرکز (فیضیپور
و همکاران )1390 ،تایید شــده اســت .تأثیر مثبت برخی عطریات بر مشکالت پوستی،
چربی خون ،فشــار خون ،پانســمانهای ســوختگی ،زایمان ،عالئم ســندروم پیش از
قاعدگی ،عملکرد جنســی زنان یائسه و دفع بعضی حشرات مزاحم زیست انسان از دیگر
یافتههای علمی موجود اســت .البته در باره تأثیر رایحههــای مختلف در برخی مقاالت
موجود ،تناقض وجود دارد و مکانیســم دقیق چگونگی اثر آروماتراپی شناخته نشده است
( )Kim et al, 2011; Kutlu et al, 2008; Kyle, 2006نظیــر وجــود تناقضات درباره اثر
اسانس اسطو خودوس بر كیفیت خواب (نجفی و همکاران ،)1393 ،اما بنابر شواهد تاریخی
و علمی ،تاثیر مثبت عطریات بر درمان و ارتقای سالمت و زیبایی ،قابل انکار نیست و چه
بسا تناقضات موجود ،مربوط به حجم نمونهها ،مقاطع زمانی اندازهگیری و  ...باشد.

ینیدریغ و ینید درکیور ود رب دیکأت اب یونعم تمالس یاقترا رب تایرطع ریثات

موارد مصرف عطر در روایات مختلف است که رسول خدا در سفر و حضر با خود
عطر داشتند( .طبرسی1412 ،ق) در پی توصیه اکید به استعمال روزانه عطر یا یک روز
در میــان و یا حداقل روز جمعه ،اگر روز جمعه عطر در دسترسشــان نبود ،از عطردان
همسرانشــان استفاده مینمودند یا پوشــش معطر آنها را مرطوب نموده و بر صورت
مبــارک خویش مینهادند( .کلینی ،ج1407 ،6ق) پیداســت پیامبر اکرم به تعطر
همســران خویش نیز اهتمام داشــتند .امام علی چنانچه عطری به ایشان هدیه
میشــد رد نمیکردند( .همان) امام حسن محاسن مبارک خویش را روغنمالی
کردند( .کلینی ،ج1407 ،5ق) امام ســجاد هنگام ورود به مسجد و نماز (کلینی،
ج1407 ،6ق) ،امام صادق هنگام دعا و طلب حاجت (کلینی ،ج1407 ،3ق) تعطر
میکردند .امام موسیکاظم بعد از حمام لباسهایشان را بخور میدادند( .طبرسی،
1412ق) امام رضا با عود هندی و مشک و گالب بخور میدادند( .همان)
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 .6یافتهها
 .1-6مکانیسم تاثیر عطریات بر سالمت معنوی با نگرش دینی

بر اســاس مطالعات صورت گرفته محورهای اســتعمال عطر در اســام؛ هنگام نماز
(کلینی ،ج1407 ،6ق) ،بعد از وضو (طبرســی1412 ،ق) ،استعمال روزانه ،یک روز در
میــان و روزهای جمعه یا هفتگی(کلینــی ،ج1407 ،6ق) ،هدیه دادن و هنگام عیادت
بیمار ،دعا (کلینی ،ج1407 ،3ق) و طلب غفران (طبرسی1412 ،ق) است.
 .1-1-6عطر ،نماز و سالمت معنوی

سال ششم
شمارة اول
پیاپی11 :
بهار و تابستان
1400

124

یکی از مو َّکدات اســام در باب اســتعمال عطر ،هنگام نمازخواندن اســت .نماز ذکر
خداست (طه ،)14/ذکر خدا نیز موجب اطمینان نفس میشود( .رعد )28/نفس مطمئنه،
صاحب ســامت معنوی در دنیا ،مجاز به ورود در بهشــت (فجر )27/و مقیم ابدی در
«دا ِر السَّالم» الهی( ،یونس )25/است .بنابر این ،نماز به جهت ارتباط و امتثال امر خدا،
مهمترین گام در تحقق و تقویت ســامت معنوی است .طبق یافتهها ،بین پایبندی به
نماز و مرتبه سالمت معنوی ،ارتباط مستقیم و معنادار برقرار است( .یوسفی و همکاران،
 )1398عطر به چهار طریق بر اقامه نماز و ترویج فرهنگ نماز خوانی تأثیر دارد:
اول؛ بر اســاس نظریه شرطیســازی عاملی (کنشــگر) هرگاه پیامد رفتاری برای فرد
مطلوب باشــد ،رفتار تکرار میشود( .مهرمحمدی )1387 ،نمازگزاری که میداند بابت
اســتعمال عطر ،ثوابی  70مرتبه بیش از نماز بدون عطر دریافت میکند (کلینی ،ج،6
1407ق)  ،این محرک خوشایند ،باعث تقویت و تکرار رفتار نماز خواندن میگردد.
دوم؛ بر اساس نظریه شرطیسازی کالسیک (پاسخگر) ،یادگیری میتواند از شرطیشدن
و برقــراری پیوند بین پدیدهها یا رفتارهــا مانند برقراری رابطه بین نماز و اذان ،یا نماز
و عطر ایجاد شــود( .مهرمحمدی )1387 ،بنابر این ،تعطر هنگام نماز ،باعث یادگیری
اطرافیان و ترغیب آنها به نماز است.
ســوم؛ بر اساس اصل مجاورت ،استعمال عطر ،در ترویج فرهنگ نماز موثر است .اصل
مجاورت داللت بر اموری میكند كه با هم یا پیدرپی در ذهن تجربه میشوند كه بعدها
حضور یكی سبب تداعی دیگری میشــود .تداعی معانی یكی از مهمترین تواناییهای
ذهن انســان اســت كه طی آن موضوعات مرتبط ،یكدیگر را بــه ذهن فرامیخواند.
(اســماعیلی )1396 ،مجاورت میتواند زمانی یا مكانی باشد .بنابر این ،نمازگزار معطر،
یا ســجدهگاه معطر ،تداعیگر چهره مطلوبی از نماز بــرای نمازگزار و اطرافیان در هر
زمان و مکانی است.
چهارم؛ بر اســاس اصول روانشناسی مثبتگرا ،احساسات مثبت در مورد یک موضوع،

 .2-1-6عطر ،استعمال روزانه و سالمت معنوی

کســیکه مدام در معرض استنشاق عطر باشد ،در اثر تحریکات عطر بر اعصاب بویایی
و سیســتم لیمبیک مغز ،اضطرابش کاهش یافته (کامرانی و همکاران )1395 ،و باعث
افزایش حافظه کوتاه مدت ،دقت و تمرکز (فیضیپور و همکاران )1390 ،و بهبودی خلق
و خوی او (یادگاری و همکاران )1396 ،میگردد .حســن خُ لق یکی از توانمندیهای
بســیار مهم در برقراری ارتباط موثر ،نفوذ اجتماعی بهمنظــور تغییر یا تقویت نگرش
( )Attitudeاســت .مؤید این کالم ،سخن خداوند خطاب به پیامبراکرم است که
میفرمایــدَ « :فبِما رَحْمَةٍ مِنَ َّ
ــت لَهُم وَ لَوْ ُك ْن َت َف ًّظا َغل َ
ِیــظ الْ َقلْ ِب النْف َُّضوا مِنْ
اللِ لِ ْن َ
َحوْلِك...؛ [اى پیامبر!] پس به مهر و رحمتى از ســوى خدا با آنان نرم خوى شــدى ،و
اگر تو ســنگدل بودی مردم از دورت پراکنده میشدند( ».آلعمران )159/پس عطر،
باعث تقویــت هیجانات مثبت ،کاهش هیجانات منفی ،تنظیــم روابط با خدا و مردم،
تقویــت رفتارهای مرضیّ خداوند و لذت از انجام فعل میشــود .بنابر این ،زمینهســاز
دســتیابی به قلب ســلیم و نفس مطمئنه شــده ،منجر به تقویت سالمت معنوی می
گردد .همچنین عطر با آزادسازی هورمونهایی چون نورآدرنالین ،سروتونین و آندروفین
زمینهساز تنظیم احساسات و هیجانات و ایجاد آرامش میگردد .نقش حیاتی احساسات
در هدایت انســان انکارناشدنی اســت ،اما پردازش افراطی عالئق و احساسات ،مانع از
هدایت انســان میشوند( .یوســفی و عبدالکریمی )1399 ،آرامش حاصل از استشمام
بوی عطر ،زائلکننده موانع حضور قلب و بســتری برای کسب سه ضلع عبودیت؛ یعنی
معرفت ،محبت و طاعت میشــود .تحصیل «قلب ســلیم» (شعراء ،)89/ضمیری آرام
و «نفس مطمئنه» (فجر ،)27/همان ســامت معنوی است که در دنیا برایش محقق
شده است( .یوسفی و عبدالکریمی )1398 ،همچنین استعمال مداوم عطر از طریق فن
«تکرار» ،باعث تلقین حس خوب و تسهیل فرآیند ارتباط با مخاطب میشود .برقراری
ارتباط با دیگران ،یکی از حوزههای چهارگانه سالمت معنوی است.

ینیدریغ و ینید درکیور ود رب دیکأت اب یونعم تمالس یاقترا رب تایرطع ریثات

فرد را بهسوی آن جذب میکند( .سلیگمن )1398 ،تعطر برای نماز ،هم بهلحاظ التذاذ
حواس و هم بهلحاظ کسب ثواب ،باعث بروز احساس مثبت و تکرار الگوهای رفتاری
دینی بهویژه نماز میشــود .از طرفی ماهیت عطر ،تلطیف روح است .نمازگزار معطری
که با روحی لطیف ،متوجه درگاه الهی شــده و با آمادگی و توجه خوبی ،شروع به نماز
خوانــدن میکند ،ارتباط قویتری با خداوند برقرار کرده و مراتب باالتری از ســامت
معنوی را کســب مینماید .بهطور کلی تعطر نمازگزار ،عالوه بر کسب معنویت فردی،
جنبــه ترویج فرهنگ نماز هم دارد که خود ،عامل مضاعفی در جهت کســب توفیقات
معنوی فرد است.

The sixty year
The first number
Consective 11
Spring and Summer
2021

125

 .3-1-6عطر ،هدیه و سالمت معنوی

یکی از بهترین هدیهها نزد ائمه عطر بوده اســت( .طبرســی1412 ،ق؛ کلینی،
ج1407 ،6ق) هدیه دادن ،تالشــی مطلوب برای حفظ یک رابطه ارزشمند بوده و نوع
هدیــه ،تصویــری از رابطه بین هدیهدهنده و هدیهگیرنده میباشــد .از طرفی عطر از
قدیم ،بهعنوان یک کاالی لوکس اقتصــادی و اجتماعی ،ارزش واال و محبوبیتی عام
روانشــناختی هدیه دادن ،اهدا شود ،مقبول
دارد .بنابر این ،اگر هدیه بر اســاس اصول
ِ
همــگان خواهد بود .از اینرو ،حدیث نبوی مذکور که بهترین هدیهها را عطر میداند،
در تمام فرهنگها صادق اســت .اهدای عطر از یکسو باعث نفوذ در مخاطب ،تنظیم و
تقویت روابط و نهایتًا رضایتمندی طرفین میشود .تنظیم روابط با دیگران یکی از ابعاد
ســامت معنوی است .از دیگر سو ،آثاری که عطر بر سالمت جسمی ،روانی و معنوی
هدیهگیرنده میگذارد نیز ،خود عامل مضاعفی در جهت تقویت سالمت معنوی او است.
 .4-1-6عطر ،عیادت بیمار و سالمت معنوی

چهارمین محور اســتفاده از عطر در اسالم ،اهدای عطر به بیمار است .مضمون حدیثی
از امام صادق ،ســفارش به عیادت بیمار و اهدای هدیه به او ب ه ویژه ســیب ،به،
نارنج ،چیزی خوشــبو یا عود بخــور (کلینی ،ج1407 ،3ق) دارد .تمــام موارد مذکور،
حاوی اســانسهای معطر و مؤثر بر سالمت روان هستند .عالوه بر اینها ،اثرات روانی
و اجتماعی اهدای عطر که از آن بحث شــد ،بر بهبود حال بیمار بســیار موثر است .از
طرفی ،روایات متعددی دال بر کســب ثواب عیادتکننــده و بیمار وجود دارد (کلینی،
ج3و1407 ،5ق) .یقینا عیادتی که همراه با اهدای عطریات باشد ،باعث تلطیف ،تنظیم
و تقویت روابط دوســتانه ،خوشــحالی و دلگرمی و امیدافزایی بیمار و خانوادهاش شده،
روند بهبودی بیمار تســریع مییابد و از همه مهمتر رضایت خداوند حاصل میشــود.
توفیقات معنوی عائد و بیمار ،گاه مقدمه و گاه تکملهای بر سالمت معنوی ایشان است.
 .5-1-6عطر ،غفران الهی و سالمت معنوی
سال ششم
شمارة اول
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استعمال عطر اگر همراه با صلوات بر پیامبر و خاندان مکرم ایشان (صلواتاهللعلیهماجمعین)
باشد ،باعث غفران الهی اســت( .طبرسی1412 ،ق) با توجه به اهمیت تزکیه بهعنوان
اولین و مهم ترین عامل فالح انســانها (شمس )9/و تقدم تزکیه بر تحلیه ،تعطر همراه
با صلوات در تقویت ســامت معنوی فرد موثر است .در یک جمعبندی ،اثرگذاری عطر
بر سالمت معنوی دینی به شرح زیر است:
َ
َ
امام ســجاد در مناجاتالمحبین خطاب به خداوند میفرمایند« :أسْألُكَ حُبَّ ُك ِّل
ى ُقرْبِكَ»...؛ خدایا از تو میخواهم دوستداشــتن هر عملی که مرا به
عَم ٍَل یُوصِ ُلنِی إِلَ 
قرب تو برساند( .مجلســی1423 ،ق) پیداست مبنای عمل ،باید قربه الی اهلل باشد .بر

این اســاس ،هر عملی که بر اساس شریعت ،انســان را به خدا نزدیک کند ،طریقی بر
دستیابی به ســامت معنوی دینی است .عطر نیز اگر به چنین نیتی استعمال شود ،در
تقویت ،ارتقا و تکمیل سالمت معنوی دینی اثرگذار است.
 .2-6مکانیسم تاثیر عطریات بر سالمت معنوی با نگرش غیردینی
ینیدریغ و ینید درکیور ود رب دیکأت اب یونعم تمالس یاقترا رب تایرطع ریثات

 .1-2-6برخی متفكران مادیگرا معنویت را دســت یابی به احساسات ملموسی چون
امید ،آرامش و نشــاط دانســته و ســامت معنوی را در فعالیتهــای هنری ،ورزش،
تكنیكهــای تمدد اعصاب و تمركز و ابزاری برای کســب آرامش میدانند( .مصباح،
 )1389با این نگاه ،آرامبخشی ،لذتبخشی و لذتورزی ،همان تحقق سالمت معنوی
است.
 .2-2-6در نگاه برخی دیگر نظیر راســل ،معنویت و ســامت معنــوی میتوانند به
طــرق مختلف تظاهر كنند .از نگاه آنها معنویت؛ یعنی تبادالت ( )Interchangesروزانه
با دیگران ،تعامالت معنوی مشخص بهوسیله عشــق ،احترام ،یکپارچگی()Integrity
اعتماد ،فداكاری و دلســوزی ،تجربیاتی در مورد طبیعت كه احساس نزدیكی و اتحاد با
دنیای طبیعی را ایجاد كند ،ارتباط با ارواح جداشده از جسم ،ارتباط غیرشخصی با برخی
نیروهــای برتر یا قدرتی( )Impersonalكه جهــان را ،هدایت میكند یا با یك خدای
شــخصی كه فرد را میشناسد و از او مراقبت میكند )Kearns et al, 1998(.بر اساس
این تعاریف ،عطر از طریق تنظیم خلق و خو و روابط ،میتواند عشق ،احترام و احساس
نزدیکی با طبیعت یا قدرت برتر را سبب شود.
 .3-2-6رخی معتقد اند معنویت یك تجربه شــخصی اســت كه از فردی به فرد دیگر
شــكل آن متفاوت است .در این دیدگاه ،زمینههای مشترك كه در تمام تظاهرات معنوی
گســتردهاند ،عبارت اند از :احساس دوست داشتن و دوست داشته شدن ،كمككردن به
دیگران ،لذت را تجربه كردن ،یك هدف( )Fulfillmentاساسی در زندگی داشتن ،تجربه
كمال و آرامش در زندگی( .امیدوار )1387 ،در این نگاه نیز ،چون رفتارهای عطرافشــان
ت داشتن و دوست داشته شدن و زمینهساز ارتباط
تأمینکننده و تقویتکننده حس دوســ 
حسنه با دیگران است ،میتواند بستر تحقق یا تقویت سالمت معنوی باشد.
 .4-2-6معنویتگراییهای جدید از رهگذر «جســم ،ذهن ،روح» از طریق مدیتیشــن،
مراقبه ،بوییدن عطر و ماساژ ،فنگشویی و  ...به خود یاریگری و خود درمانگری میپردازند.
(ترابی و رمضانی )1395 ،عطر میتواند به سالمت معنوی ایشان نیز کمک کند.

The sixty year
The first number
Consective 11
Spring and Summer
2021

127

نتیج ه
عطریات چه در موضع فاعلی و چه در موضع مفعولی ،در ایجاد ســامت معنوی نقشی
ندارند ،لکن اســتعمال عطریات بهعنوان نماد و تداعیگری محبوب ،وسیله اتصال به
منبعی متعالی و باعث اقناع نیاز فرد به آرامش اســت .هرچه خاستگاه این نیاز فطریتر
باشــد ،شیوه استعمال عطریات ،صبغه الهی بیشتری به خود گرفته و بر ارتقای سالمت
معنوی تاثیر بیشــتری دارند .عطریات از طریق تقویت رابطه فرد با خدا ،خود ،جامعه و
طبیعت که حوزههای سالمت معنوی هستند ،موجب تقویت ،تکمیل و ارتقای سالمت
معنوی به معنای عام میشــوند .منتها در نگرش دینی ،استعمال عطریات باعث تعالی
معرفتــی ،تقرب الهی ،تنظیم هیجانات و رفتارها و ارتقای ســامت معنوی در دنیا به
منظور تأمین سالمت ابدی در بهشت میگردند ،ولی در نگرش غیردینی و مادیگرایی
اســتعمال عطریات صرفا منجر به تقویت هیجانات مثبــت ،تنظیم روابط با دیگران و
تقویت سالمت معنوی قطع نظر از ابدیت و جاودانگی انسان میشوند .نهایتًا همانطور
که آروماتراپی بهعنوان طب مکمل در حوزه پزشکی اثرگزار است ،عطریات نیز بهعنوان
مکمل در حوزه ســامت معنوی اثرگزارند .مقالهای که با نتایج مقاله حاضر درخصوص
ارتباط سالمت معنوی و عطر مطابق باشد ،یافت نشد .پیشنهاد میشود اثرگزاری عطر
بر ســامت معنوی به صورت مداخالت درمانی و آموزشــی یا اســتفاده از پرسشنامه
سالمت معنوی پولتزین مورد بررسی قرار گیرد.
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Abstract
One of the theological foundations of the religion of Islam is the
absolute supervision of religion over society and history, and its
inclusion in all times and places. The theory of “comprehensive
review”, based on this inclusion and comprehensiveness, has
been proposed by Ayatollah Mohammad Hossain Malekzadeh.
This theory is related to the field of theology, religious knowledge and Islamology. Comprehensive study means research in
all religions, observing the realization in all life; The description
“comprehensive” in the title “comprehensive study” refers to “religion”, “man”, “life”, “source and reason”, “method” and “output”. This theory has a comprehensive logic called the “principles
of jurisprudence in the general sense.” In this logic, “epistemological sources” have been developed to achieve Islamic sciences.
The most fundamental source of inference of Islamic knowledge
is the Holy Qur’an, and the logic of comprehensive study, with
special attention to indirect Qur’anic expressions through the “interpretation of the Qur’an”, has expanded the scope of use of the
Qur’an. This article, after presenting a picture of the theory of
comprehensive study and its relevance to the subject of the present study (Qur’anic narration), first explains the principles, conditions and quality of using the Qur’anic narration as a religious
reason. Then, in the adaptation stage, he mentions three examples
of non-interpretations of the Qur’an, and in the next step, he will
apply seven examples of the interpretations in the Qur’an.
Keywords: Comprehensive Review, Comprehensive Logic
Logic, Narration, Indirect Address, Quran Recitation Resources
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تبیین نسبت بین تقریر القرآن و تفقه جامع
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2

چکیده
یکی از مبانی کالمی مربوط به دین اســام نظارت دیــن بر جامعه و تاریخ
به نحو مطلق ،و شــمول و فراگیری آن نســبت به همــه زمانها و مکانها
میباشــد .نظریۀ «تفقّه جامع» ،بر اســاس همین شــمول و جامعیت ،توسط
آیتاهلل محمدحســین ملکزاده ارائه شده اســت .این نظریه مربوط به حوزۀ
دین پژوهی ،معرفت دینی و اسالمشناســی میباشد .تفقه جامع یعنی تحقیق
در همــه دین ،ناظر به تحقّق در همه زندگی .وصف «جامع» در عنوان «تفقّه
جامع» ناظر به «دین»« ،انســان»« ،زندگی»« ،منبــع و دلیل»« ،روش» و
«خروجی» میباشــد .این نظریه ،دارای منطقی جامع است که به آن «اصول
الفقه بالمعنی االعم» گفته میشــود .در این منطــق« ،منابع معرفتی» برای
دست یابی به علوم اسالمی توسعه یافتهاند .بنیادیترین منبع استنباط معارف
اســامیْ قرآن کریم اســت و منطق تفقه جامع با توجه ویژه به خطابات غیر
مســتقیم قرآنی از طریق «تقریر القرآن» ،دامنۀ استفاده از قرآن را توسعه داده
اســت .این مقاله پس از ارائۀ تصویری از نظریۀ تفقه جامع و ربط منطق آن با
موضوع پژوهش حاضر (تقریر القرآن) ،ابتدا به تبیین مبانی ،شــرایط و کیفیت
اســتفاده از تقریر القرآن ،به مثابۀ یک دلیل شرعی میپردازد .سپس در مرحلۀ
تطبیق ســه نمون ه از عدم تقریرهای قــرآن را ذکر میکند و در گام بعدی ،به
تطبیق هفت نمونه از تقریرهای موجود در قرآن خواهد پرداخت.
کلیــد واژه ها :قــرآن کریم ،دین پژوهی ،منطق تفقــه جامع ،خطاب غیر
مستقیم ،تقریر القرآن.
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 .2طلبه سطح چهار رشته فقه و اصول ،حوزه علمیه ،قم ،ایرانmojtaba.zeini64@gmail.com .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

عماج هقفت و نآرقلا ریرقت نیب تبسن نییبت

سید محمد سیدی فرد
مجتبی زینی

1

The sixty year
The first number
Consective 11
Spring and Summer
2021

135

سال ششم
شمارة اول
پیاپی11 :
بهار و تابستان
1400

136

 .1مقدمه
از آنجا که دین اســام ،از یک سو فرا مکانی و دارای جهانشمولی جغرافیایی است ،و از
ســوی دیگر ،دینی فرا زمانی و دارای جهانشمولی تاریخی میباشد ،برای همۀ تاریخ و
شناسی
جغرافیای بشر طرح و برنامهای جامع دارد .کالننظریۀ« 1تفقّه جامع» یا «اسالم
ِ
اجتهادی جامع» بر اساس همین جامعیت ،به وسیله آیتاهلل محمدحسین ملکزاده سامان
یافته اســت .در توضیح این نظریه میتوان گفت« :تفقّه جامع ،عبارت اســت از تحقیقی
همهجانبه و فراگیر در تمام دین الهی و معارف ربّانی ،مشــتمل بر کلیۀ آموزههای اسالم
در ابعاد اندیشگی ،شناختی ،بینشی ،و پوششدهندۀ باورهای بنیادین ،ارزشها ،گرایشها
و رفتارها ،به غایتِ تحقّق در جان و کالبد فرد و جامعه ،و اجرا و عملیاتی شدن در تمامی
اجزا ،جوانب و ســطوح حیات( ».ملکزاده 1399 ،الف )47 :تفقه جامع دارای منطقی به
نام «اصول الفقه بالمعنی االعم» میباشــد .قوام تفقه جامع ،به اجتهاد است و امتیاز آن،
جامعیّتش میباشد .این جامعیّت در دو مقام «تحقیق» و «تحقّق» مورد توجه قرار گرفته
است .متعلَّق جامعیت در ایننظریه ،ناظر به شش امر میباشد:
 -1جامعیت ناظر به دین؛ که شامل عقائد ،شریعت و اخالق است.
 -2جامعیت ناظر به انسان؛ که شامل همۀ انسانها در همۀ اعصار و اَمصار است.
 -3جامعیت ناظر به زندگی؛ که شــامل دو بُعد عمودی (شامل همۀ سطوح حیات بشر؛
اعمّ از فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،حکومتی و تمدنی) و اُفقی (شــامل تمامی ساحات
و ســطوح زندگی؛ اعم از امرار معاش ،خوراک ،پوشش ،امنیت ،سالمت ،آداب و رسوم،
تعلیم و تربیت ،مدیریت و  )...میباشد.
 -4جامعیت ناظر به منبع و دلیل؛
 -5جامعیت ناظر به روش؛
 -6جامعیت ناظر به خروجی.
یکــی از ابعاد جامعیت در منطق تفقّــه جامع ،جامعیت ،تنوع و تکثــر در منابع و ادله
میباشــد .که عالوه بر استفاده حداکثری از ادلۀ نقلی ،عقلی ،شهودی ،عقالئی ،حسّی
و تجربی ،به توســعۀ بهرهگیری از منابع رایج و متداول نیز پرداخته است .یکی از این
موارد ،بهرهمندی حداکثری از آیات قرآن میباشد(.ملکزاده 1399 ،الف)50-48 :
باید توجه داشــت که خطابات قرآن کریم ،به دو دستۀ «خطابات مستقیم» و «خطابات
گستردگی قلمرو آن است .و بهرهگیری از عنوان فرانظریه برای
 .1توصیف این نظریه با عنوان کالننظریه ،به جهت
ِ
آن ،با لحاظ این نکته اســت که تفقه جامع ،خود به تنهایی دربردارنده نظریات متعددی در حوزه دینپژوهی و معرفت
دینی و شامل طراحی چارچوبها و الگوهایی جهت جریان و تحقق دین در حیات فردی و اجتماعی بشر ،و در واقع ،یک
بسته نظری ،معرفتی و روشی ،و مجموعهای از نظریات ،چارچوبها ،الگوها ،تبیینها ،تعریفها ،بازتعریفها ،تقسیمها و
صورتبندیها در زمینه اسالمپژوهی و اسالمشناسی تخصصی و اجتهادی ،در گستردهترین پهنۀ ممکن است.

 .2تفقه جامع
یکی از مبانی کالمی اســام ،جهانی و جهانشمول بودنِ «اسالم» است .این جامعیت
که بر اســاس آیات(سوره انبیاء ،21 :آیه  .107سوره فرقان ،25 :آیه  .1سوره سبأ،34 :
آیه  .28سوره اعراف ،7 :آیه  .158سوره یوسف ،12 :آیه  104و  )...و ادلۀ متعدد روایی؛
مانند « َق َ
ل مُحَمَّدٍ ح ََل ٌل أَبَدًا إِلَى یَوْ ِم الْقِیَامَــةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَدًا إِلَى یَوْ ِم
ــال ع  :ح ََل ُ
الْقِیَامَةِ لَ یَكُونُ غَیْرُهُ وَ لَ یَجِیءُ غَیْرُه» (كافی ،ج ،1ص )58و عقلی 1اثبات میشود را
میتوان اینگونه بیان کرد:
«نظارت دین بر جامعه و تاریخ به نحو مطلق ،و شــمول و فراگیری آن نسبت به همه
اَعصار و اَمصار»
شناســی اجتهادی جامع» بر اســاس همین
کالن نظریــۀ «تفقّه جامع» یا «اســام
ِ
جامعیت ،به وسیله آیتاهلل محمد حسین ملکزاده طرح شده است .تفقّه جامع ،به طور
شناســی اجتهادی جامع ».به تعبیر دیگر ،تفقّه جامع؛
خالصه ،عبارت اســت از «اسالم
ِ
یعنی «تحقیق در همه دین ،ناظر به تحقّق در همه زندگی ».بر این اســاس و در بیانی
تفصیلیتر دربــاره تفقّه جامع ،میتوان گفت :تحقیقی همهجانبه و فراگیر در تمام دین
الهی و معارف ربّانی ،مشــتمل بر کلیۀ آموزههای اســام در ابعاد اندیشگی ،شناختی،
بینشی ،و پوششدهندۀ باورهای بنیادین ،ارزشها ،گرایشها و رفتارها ،به غایتِ تحقّق
 .1در مباحث «هدف خلقت و فلســفۀ آفرینش» ادلهای عقلی ،مبنی بر اینکه «هدف تشریعی خداوند از خلقت»،
هدایتِ «نوع بشر» است ،بیان شده است .برای تفصیل استداللها به کتاب «آفرینش و انسان» ،تألیف «عالمه
محمد تقی جعفری» مراجعه کنید.
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غیر مســتقیم» تقسیم میشوند .اکنون این پرسش مهم مطرح میشود که آیا استفاده از
معارف قرآن کریم منحصر در خطابات مستقیم است ،یا در مواردی که خداوند در قرآن به
حکایتِ اقوال ،افعال و آرای اشخاص یا اقوام گذشته پرداخته ،و ذمّ و نکوهشی نسبت به
آنها اظهار نمیدارد ،نیز میتوان از معارف الهی با استفاده از تقریر القرآن بهره برد .روشن
است در صورت اثبات چنین مطلبی ،عرصۀ بسیار مهمی برای بهرهگیری از آیات قرآن در
اجتهاد و فقاهت باز میشــود؛ زیرا در صورت عدم بهرهمندی از تقریر القرآن ،بخش قابل
توجهی از خطابات قرآنی ،از محل استفاده فقاهی خارج میشود .این پژوهش ،نخست به
نقل گفتار ،رفتار
بررسی امکانِ استفادۀ فقاهی و حجیّت محور ،از سکوت قرآن ،نسبت به ِ
ت استفاده از
یا دیدگاههای مطرح شده در قرآن میپردازد .سپس به تبیین شرایط و کیفی ِ
تقریــر القرآن خواهد پرداخت .در انتها و در مقام تطبیق ،امثلۀ متعددی از تقریرها و عدم
تقریرهای قرآن را مورد بررســی قرار میدهد .به طور طبیعی ،با توجه به موضوع فقاهی
پژوهش ،روش معتبر در این تحقیق ،همان روش حجیّت محور اصولی خواهد بود
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در جان و کالبد فرد و جامعه ،و اجرا و عملیاتی شــدن در تمامی اجزا ،جوانب و سطوح
حیــات( .ملکزاده 1399 ،الــف )61-60 :قوام تفقه جامع ،به اجتهاد و تفقه اســت و
امتیــاز آن ،به جامعیّت؛ هم جامعیّت در مقام تحقیق ،و هم جامعیّت در مقام تحقّق .بر
این اســاس میتوان همۀ عرض عریض کالننظریۀ تفقه جامع را وجود بسط یافته و
تفصیلی نام و عنوان آن (تفقه جامع) دانســت؛ کلمه «تفقه» بیانگر مایه قوام آن است
ِ
و کلمــه «جامع» بیانگر وجه امتیاز( .ملکزاده 1399 ،الف )45 :همچنین تفقّه جامع به
لحاظ منابع و ادلۀ مورد اســتفاده و روش تحقیق نیز از تنوّع و جامعیت برخوردار است.
به طور خالصه میتوان گفت :متعلَّق جامعیت در تفقّه جامع ،شــش امر است .1 :دین؛
 .2انسان؛  .3زندگی؛  .4منبع و دلیل؛  .5روش؛  .6خروجی.
 .1-2منطق تفقه جامع

«علم اصول
نظریۀ تفقه جامع ،دارای یک
منطق جامع میباشــد که از آن در اصطالح به ِ
ِ
جامع» تعبیر میشود .این منطق ،تنها ناظر به «احکام شریعت» نمیباشد ،بلکه به کل دین
با گسترۀ وسیعی که بیان شد ،نظر دارد ،و به نوعی بازنگری و توسعه در «علم اصول فقه»
موجود پرداخته اســت .به طور مثال در این منطق به بازتعریف اموری مانند «دین و قلمرو
آن»« ،فقه و فقاهت و سطوح آن»« ،حجّیت»« ،علم»« ،ظنّ»« ،حکم شرعی»« ،اجتهاد»،
«نظامسازی اسالمی»« ،علم دینی» و  ...پرداخته شده است( .ملکزاده ، 1399 ،ج )8
 .2-2جایگاه قرآن در منابع تفقه جامع
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در تفقه جامع ،جامعیت در منابع و ادله نیز لحاظ شــده است؛ به طوری که برای دست
یابی به علوم اســامی از منابع معرفتی و ادلۀ نقلی ،عقلی ،شهودی ،عُقالئی ،حسّی و
تجربی ،هر کدام به فراخور مورد و متناســب با شرایط و ظرفیتهای خاصی که دارند
بهرهبرداری میگردد .از آن جا که بنیادیترین منبع اســتنباط معارف اســامی ،قرآن
کریم میباشد ،در منطق تفقه جامع نسبت به بهرهگیری از آیات قرآن نیز توسعه ایجاد
شده است .این توسعه ،حداقل از دو جهت صورت پذیرفته است.
جهت اول ،در یکی از مهمترین فرایندهای تفقه جامع؛ یعنی فرایند «نظامسازی اسالمی»
اســت؛ زیرا تغییر مفهو ِم «نظامســازی فقهی» به «نظامسازی اسالمی» در تفقه جامع،
سبب میشود این فرایند تنها مبتنی بر فقه الشریعه نباشد ،بلکه اخالق و عقائد نیز سهم
روی
قابل توجهی در شکلگیری نظامهای اسالمی داشته باشد 1،در حالی که تمرکز بر ِ
 .1البته اگر مراد از فقه« ،الفقه بالمعنی االعم» که شــامل عقائد و اخالق هم هســت ،باشد ،تعبیر «نظام سازی
فقهی» صحیح خواهد بود ،اما اینگونه نیســت؛ زیرا اوال ،در حال حاضر از کلمه فقه« ،فقه الشــریعه» در اذهان
متبادر میباشد .ثانیا ،مراد مطرح کنندگانِ تعبیر «نظام سازی فقهی» از این واژه« ،فقه الشریعه» است.
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نظامسازی فقهی ،بهرهگیری از منابع و ادله را محدود به ادلۀ فقه الشریعه میکند و بر این
اساس ،اســتفادۀ آیات قرآن برای فقیه در این عرصه ،منحصر به حدود پانصد آیه؛ یعنی
آیات االحکام می شود (البته این پانصد آیه نیز ،با حذف مکررات به حدود سیصد آیه تقلیل
پیدا میکند) ،اما در نظامســازی اســامی که مبتنی بر همۀ دین؛ اعم از عقائد ،اخالق و
شریعت میباشد ،به نوعی از همۀ آیات قرآن استفاده خواهد شد.
جهت دوم« ،تقریر القرآن» میباشد .باید توجه داشت که خطابات آیات قرآن کریم ،به دو
دسته تقسیم میشود .الف) خطابات مستقیم؛ ب) خطابات غیر مستقیم .معمو ًال در فرایند
اســتنباط و تفقه ،بیشترین توجه به خطابات مســتقیم میباشد .در حالی که با استفاده از
تقریر القرآن عالوه بر خطابات مســتقیم ،زمینۀ بهرهگیری از خطابات غیر مستقیم قرآن
کریم نیز فراهم میشود .تقریر القرآن؛ یعنی قرآن کریم ،اقوال ،افعال ،آرا و عقائد شخص،
اشخاص ،اقوام و یا پیروان یک دین و شریعت را مورد اشاره قرار دهد ،اما هیچ قرینۀ سابقه
یــا الحقهای؛ اعم از قولی یا مقامی بر ردّ و انکار آن نیاورد .بنابر این ،عد ِم وجود قرینه بر
معنای تقریر مطلب به وسیله قرآن میباشد .با این بیان میتوان گفت :اگر تقریر
ردع ،به
ِ
القرآن مطرح نشود ،و فقیه تنها به خطابات مستقیم قرآن اکتفا کند ،خود را از بخش قابل
توجهی از آموزههای قرآنی محروم کرده است( .ملکزاده 1399 ،ب)13-11 :
 .3تقریر القرآن
 .1-3مبنا ،شرایط و کیفیت استفاده از تقریر ،به مثابه دلیل شرعی

«تقریر» در بیانات فقها که از آن به «امضا»« ،تایید»« ،اقرار»« ،ســکوت المعصوم»،
امضایی شارع» میباشد .تحقّق تقریر
«رضا» و «تصحیح» نیز یاد شده است« ،سکوت
ِ
معصوم متوقف بر حصول چهار رکن زیر میباشد:
 -1رفتار یا گفتار در پیشگاه معصوم انجام شده باشد؛
 -2معصوم نسبت به آن رفتار یا گفتار توجه داشته باشد؛
 -3شــرایط برای تنبّه دادنِ خطاکار به وسیله معصوم فراهم بوده ،و مانعی وجود
نداشته باشد؛
 -4معصوم سکوت کرده باشد( .ملکزاده :1399-1395 ،ج)107
همچنین در بحثهای اصولی توضیح داده میشــود ،داللت سکوت معصوم بر
امضا بر دو مبنا استوار است :مبنای عقلی و مبنای استظهاری.
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 .1-1-3مبنای عقلی

مبنای عقلی از دو طریق قابل اثبات میباشد:
الف) معصوم به مثابۀ مُک ِّلف (به کسر کاف) و شارع در نظر گرفته میشود؛
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 معصوم به مثابۀ مُکلَّف (به فتح کاف) و مخاطب تکلیف در نظر گرفته میشود.در توضیحی موجز و مختصر برای مبنای عقلی ،میگوییم این مبنا مبتنی بر «کشفِ یکی
از متالزمین از دیگری» و «انتقال از ملزوم به الزم» شکل گرفته است .حال این مطلب
را در هر دو حالت مذکور؛ یعنی مک ِّلف و مکلَّف بودن معصوم توضیح میدهیم.
مکلِّفبودن معصوم

َ َ َ َّ َ
الل ق ْص ُد َّ
الســبیل} (نحل)9 /؛ بنابراین اگر جایی منکری
قــرآن کریم میفرماید{ :و ع ِ

انجام شــود ،بر شارع الزم اســت که ورود کرده ،و ردع و منع انجام دهد .از آن جا که
شــأن معصومین پیگیری اهداف و غایات شارع مقدس؛ یعنی اشاعه و گسترش
دین میباشد ،ایشان نیز ملحق به شار ِع غرضمند هستند .بنابر این ،اگر معصوم
بدون هیچ محذوری ،در مقابل منکری ســکوت کرده ،ردع و منعی انجام ندهد ،نقض
غرض کرده اســت .به این ترتیب ،میتوان نتیجه گرفت که در صورت اجتماع شروط
تقریر ،سکوت معصوم به عنوان شارع و مک ِّلف نشان از تقریر و رضایت او نسبت
به گفتار یا رفتار اشخاص دارد.
مکلَّف بودن معصوم

بر اساس مبانی اصولی ثابت شده ،1بر معصومین نیز مانند سایر مکلفین ،تکالیفی
همچون «تعلیم جاهل» و «امر به معروف و نهی از منکر» واجب اســت .پس به حکم
معصوم بودن ایشــان ،اگر رفتار یا گفتاری در پیشــگاه معصومین اتفاق افتد و
امکان ردع هم داشته باشند و در عین حال ،سکوت کنند ،به معنای امضای آن رفتار یا
گفتار از جانب شارع میباشد.
 .2-1-3مبنای استظهاری
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این مبنا به خالف مبنای عقلی ،از طریق استظهار و حجیت ظهور اثبات میشود .مطالعۀ
تاریخ معصومین نشان میدهد ،ایشان در مقام تبلیغ شریعت و از بین بردن انحرافات
و تصحیح خطاها میباشــند ،و ظهور حال ایشــان ،برخورد و مانع شدن از این گونه امور
است .بنابر این ،سکوت آنها نسبت به سلوکی که در مقابل ایشان انجام شود ،بیانگر عدم
مخالفت آن سلوک با شریعت میباشد( .ملکزاده :1399-1395 ،ج)109
 .2-3مبنای تقریر القرآن و حجیت آن

پس از بررسی مبنا ،شرایط و کیفیت استفاده از تقریر معصوم ،اکنون مبنای تقریر القرآن
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 .1در محل خود ثابت شــده است ،یکی از مصادیق «قاعده اشتراک» ،اشــتراک معصوم و غیرمعصوم در
احکام و حقوق است .بر اساس این قاعده ،یا «قاعدۀ مثلیت» ،معصومین نیز محکوم به احکام سایر مکلّفین
هستند .مگر ایشان با دلیل قطعی یا معتبری ،از حکمی شرعی استثنا شوند.
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را بررسی خواهیم کرد .روشن است که قسم دو ِم مبنای عقلی؛ یعنی فرض «مکلَّف بودن
قرآن» قابل تصور نیســت؛ زیرا قرآن کالم اهلل است و مکلَّف بودن خداوند معنا ندارد ،اما
مک ِّلف و شارع بودن قرآن کریم قابل فرض است .با این فرض به توضیح مبنای سکوت
قرآن بر تقریر میپردازیم .میدانیم که قرآن کریم ،کتاب هدایت بشر است(بقره )185/و
هیچ کجی و نادرســتی و سخن باطل ،لغو ،عبث و بیثمری در آن وجود ندارد(زمر28 /؛
فصلت)42 /؛ لذا همۀ مطالب قرآن از جمله حکایات ،قصص و منقوالت آن ،برای هدایت
بوده ،و غرض خداوند نیز از نزول قرآن هدایت میباشد .با توجه به استدالل مذکور ،روشن
شد که نقض غرض (غرض هدایت) بر حکیم محال است .مبتنی بر این اصل ،اگر خداوند
در قرآن کریم مطلبی را بیان کند که سبب انحراف ،اغراء به جهل و مشتبه شدن امر بر
غرض هدایت کرده است .به عبارت روشنتر ،اگر قرآن مطلبی
مخاطبانش شــود ،نقض ِ
را که مورد رضایت خداوند نیست نقل کرده ،و در عین حال تذکری به نادرست بودن آن
ندهد ،آن مطلب لغو است؛ حتی باالتر میتوان گفت ،اغراء به جهل و اضالل میباشد .در
نتیجه نقض غرض صورت پذیرفته اســت .بر اساس مبنای ظهور حال نیز ،تفاوت زیادی
میــان معصومین و قرآن کریم وجود ندارد؛ یعنی مطالعه و بررســی مجموع کالم
خداوند با بشــر در قرآن کریم؛ اعم از حکایات ،قصص ،تمثیالت و  ...بیانگر ظهور حال
خداوند در هدایت بشر و از بین بردن انحرافات عقیدتی و عملی مردم میباشد .بنابر این،
سکوت قرآن و نیاوردن قرینهای مبنی بر عدم رضایت نسبت به افعال ،آرا و اقوالی که خود
نقل میکند ،بیانگر عدم مخالفت قرآن با آن فعل ،عقیده و قول میباشد.
 .3-3شرایط تقریر القرآن

مهمترین ویژگی و شــرط تحق ِّق تقریر القرآن این است که این تقریر در موردی صدق
میکند که قرآن مطلبی را از دیگران نقل کرده باشــد؛ یعنی در مواردی که قرآن کریم
اقوال ،افعال ،آرا و عقائد شخص ،اشخاص ،اقوام و یا پیروان یک دین و شریعت را مورد
اشــاره قرار داده ،اما در عین حال ،هیچ قرینۀ سابقه یا الحقهای اعم از قولی ،سیاقی و
مقامی بر ردّ و انکار آن نیاورده باشــد .در این صورت ،از همین عدم وجود قرینه بر رد
و انکار ،میفهمیم که آن مطلب مورد تایید قرآن بوده اســت .بر این اســاس ،موردی
را کــه ظاه ِر قرآن 1به صراحت متعرض آن نشــده ،و نفیًا و اثباتًا در مورد آن موضعی
اتخاذ نکرده است را ،نمیتوان موردِ تقریر و سکوت امضایی قرآن تلقی کرد( .ملکزاده،
 :1399-1395ج )112بنابراین میتوان شرایط تقریر القرآن را اینگونه بیان کرد:
 -1مطلبی ،اعمّ از قول ،حکایت فعل و حکایت دیدگاه دیگران ،در قرآن آمده باشد؛
 .1از آنجا که دسترســی به بواطن قرآن برای ما میسر نیســت ،نمیتوان نسبت به بطون قرآن از سکوت قرآن،
تقریر استفاده کرد.
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 -2آیات قرآن در آن مطلب ظهور داشته باشد؛
 -3هیچ قرینۀ ســابقه یا الحقهای؛ اعم از قولی ،سیاقی و مقامی بر ردّ و انکار یا تأیید
آن مطلب در قرآن وجود نداشــته باشد؛ زیرا در صورت تأیید صریح ،آن مسأله از دائره
سکوت خارج خواهد شد.
 .4-3تنافی و تعارض تقریر القرآن با ادله دیگر همچون خبر واحد
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گاهی مطلبی به وســیله قرآن تقریر شده است ،و نســبت به آن ،ردع و منعی؛ اعم از
متصل و منفصل در قرآن نیامده اســت ،اما دلیــل معتبر دیگری مانند خبر واحد آن را
رد کرده اســت .در این حالت «تنافی حجج» پیش میآید 1.تنافی حجج در ســه مقام
بررسی میشود:
الف) تنافی در مقام داللت که خود دارای دو حالت کلی میباشد؛
 -1تعارض بدوی و غیر مســتقر :این موضع محل و مجرای قواعد جمع عرفی اســت.
مهمترین قواعد جمع عرفی ،حکومت ،تقیید و تخصیص میباشند.
 -2تعارض مستقر:
قاعده اولیه :حکم عقل بدون لحاظ ادله نقلی خاص و اخبار عالجیه؛
قاعــده ثانویه :حکم به مقتضای ادله نقلی .در این جا دیدگاههای متفاوتی وجود دارد و
اموری از قبیل تساقط ،تخییر ،توقف ،انتخاب احوط ،ترجیح یکی از دو دلیل بر دیگری
بر اساس مزایای مخصوص و مرجحات منصوص و  ...مطرح شده است.
تخصص نیز میگویند.
ب) تنافی در مقام فعلیت :در اصطالح به آن ورود و ّ
ج) تنافی در مقام امتثال :تنافی در این مقام با دو فرض متصوَّر مورد بررسی قرار میگیرد:
 -1مع المندوحه (اجتماع امر و نهی)؛
 -2بال مندوحه (باب تزاحم).
عنوان «تنافی بین حجج» خود گویای این اســت که تنها دلیل دارای حجیت ،میتواند
وارد عرصه تنافی در هر یک از ســه مقام مذکور شــود .در مورد قرآن کریم میگوییم،
هرچند آیات قرآن ،قطعی الصدور اســت ،اما اکثر آیات آن ظنی الداللة میباشند .بنابر
این ،ظهور آیات مختلف قرآن ،میتوانند با یکدیگر در سه مقام داللت ،فعلیت و امتثال
تنافــی پیدا کنند .همچنین عام یــا طِلق قرآنی میتواند به وســیله خبر واحدِ حجت،
تخصیص یا تقیید بخورد .تقریر القرآن نیز اســتظهاری اســت که فقیه از آیه ،مبنی بر
تأیید و امضای قرآن نسبت به یک قول ،فعل یا عقیده انجام میدهد .بر این اساس ،اگر
 .1در «منطق تفقه جامع» ،به جای عنوانِ «تعادل و تراجیح» (تعبیر مشهور تا پیش از کفایه) ،یا «تعارض األدله
و األمارات» (تعبیر آخوند خراسانی) ،یا «تعارض األدله» (تعبیر شهید صدر) ،عنوان «التنافی بین الحجج فی مقام
الداللة أو الفعلیة أو االمتثال» به کار میرود.

 .4تطبیق اندیشۀ «تقریر القرآن»
یکی از موضوعاتی که در بحثهای اصولی از اهمیت ویژهای برخوردار اســت ،میزان
کاربــرد و تطبیق آن قاعده ،اصل یا نظریۀ اصولی میباشــد؛ لــذا بعد از طرح و تبیین
اندیشۀ تقریر القرآن و بیانِ کیفیت و شرایط آن ،به تطبیق این نظریه خواهیم پرداخت
و با طرح امثلۀ متعددی از تقریرها و عدم تقریرهای قرآنی ،کاربرد گستردۀ تقریر القرآن
در عملیات استنباط نشان داده خواهد شد.

عماج هقفت و نآرقلا ریرقت نیب تبسن نییبت

ایــن ظهور با ظهور دلیل حجتی مانند خبر واحد ،تنافی پیدا کرد ،قواعد تنافی حجج در
مورد آن اعمال میشــود .بررسی آیات قرآن از زاویه نگاه تقریر القرآن روشن میسازد
که میتوان از آیات بسیاری در عرصههای مختلف علوم و معارف اسالمی بهرۀ فقاهی،
حجیّــت محور و کاربردی بــرد؛ به طوری که بدون اســتفاده از تقریر القرآن از چنین
مُعطیات و دادههای قرآنی محروم خواهیم شد .در ادامه با بررسی نمونههای متعددی از
آیات قرآن ،نشان داده خواهد شد که چگونه میتوان به وسیلۀ تقریر القرآن به استنباط
معارف و احکام الهی پرداخت( .ملکزاده :1399-1395 ،ج)114

 .1-4عدم تقریر یا تصحیح برخی از مواضع ،بیانات یا درخواستهای پیامبران

در ابتــدا و قبــل از ذکر نمونههایی از تقریر القرآن ،و برای روشــن شــدن چگونگی
بهرهگیری از این تقریر ،دو نمونه از عدم تقریر در قرآن بیان میشــود .نکته قابل توجه
این که ،این عدم تقریرهای قرآنی ،نسبت به مواضع ،بیانات یا درخواستهای پیامبران
بزرگ الهی انجام شده است.
نمونه اول :عدم تقریر درخواست حضرت نوح
خداوند در ماجرای عذاب قوم نوح ،در سوره هود میفرماید:
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لیل} (هود)40/؛
الق ْول َو م ْن آم َن َو ما آمن معه إال ق
ِ

چه بســا برداشت حضرت نوح در استثنا در ام ِر «خاندانت را (بر آن سوار كن) مگر آنها
كه قبال وعده هالك آنان داده شده» همسرش بوده است ،و فرزندش را از اهل خویش
میدانسته(طوسی ،ج  ،5ص )493؛ به همین جهت ْخطاب به خداوند میگوید:
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(هود)46-45/
البته حضرت نوح در خطاب خود به خداوند نمیگوید ،خداوندا تو وعده داده بودی ،بلکه
تنها عرض حال میکند و درخواســت نجات فرزندش را از خدا دارد ،اما خداوند در این
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آیات ،چنین درخواستی را تقریر نکرده ،بالفاصله در آیه بعد فرموده است« :او از اهل تو
نیست»؛ یعنی اهل تو بودن ،رابطهای نَسبی یا سَببی نمیباشد ،بلکه اهلیّت ،جنبههای
معنوی نیــز دارد( .طباطبائی )234 ،10 ،بنابر این ،در این مورد ،خداوند دعای حضرت
نوح را به مثابــۀ «فعل دعا کردن» رد کرده ،آن را کاری جاهالنه میداند .همچنین با
رد متعلق دعای ایشان ،به تصحیح باور پیشینی حضرت نوح مبنی بر این که پسرش از
اهل اوست میپردازد .همان باوری که منشأ صدور این دعا از حضرت نوح شده است.
نمونه دوم :عدم تقریر دعای حضرت ابراهیم
در برخی از آیات قرآن ،با تصحیح دعا مواجه هســتیم؛ یعنی دعا از اســاس رد نشده ،بلکه
تصحیح شده است .یک نمونه از این موارد ،دعای حضرت ابراهیم است .قرآن کریم میفرماید:
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ال َی ْوم ال ِخر قال و من كفر فأمتعه قلیال ث أضطره ِإىل عذاب الن ِار و بئس الصری} بقره)126 /
ِ
ِ
ِ
ِ

خداونــد در این آیه ،بالفاصله دعای حضرت ابراهیم را تصحیح میکند(قمی )60 ،1 ،و
میفرماید :ما عالوه بر مومنین به کفّار نیز روزی میدهیم؛ یعنی روزی دادن برای همه
است .همانطور که مالحظه شد ،دعای حضرت ابراهیم ،محدود است ،اما قرآن این دعا
را تقریر نمیکند .بلکه تصحیح کرده و توسعه میدهد.
اجمالی معارف و مطالب آن ادعیه
 .2-4جواز اصل دعا با تقریر القرآن و تأیید
ِ

سال ششم
شمارة اول
پیاپی11 :
بهار و تابستان
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آیات فراوانی در قــرآن کریم وجود دارد که به دعا اختصاص دارد .تنها واژه «ربَّنا» در
قرآن کریم ،که عمومًا بیانگر دعا میباشــد 72 ،مرتبه تکرار شــده است( .ر.ک :بقره/
286 ،285 ،250 ،201 ،129 ،128 ،127؛ آل عمران 53 ،16 ،8 /و  )...همچنین مُعظم
تکرار واژههای «ربِّ» یا «اللّهُم» در قرآن کریم نیز ،بیانگر دعا میباشد .میزان فراوانی
دعاهــای قرآنی ،اهمیت بهرهگیری ضابطهمنــد و حجیّت محور از معارف این آیات را
بیش از پیش روشــن میکند .بر اســاس نظریۀ تقریر القرآن ،هر دعایی که در قرآن با
ردع و منع ،یا حتی اصالح و تصحیحی مواجه نشده باشد ،دعایی مشروع میباشد .این
بیان حداقل دارای دو نتیجه و اثر میباشد:
 ثمــرۀ فقهی بالمعنی االخص :ما از تقریر دعا در قرآن ،نتیجه میگیریم که این دعا،چه در حالت عادی ،و چه در حال عبادتی مانند نماز ،مشروع و جایز است.
 ثمرۀ معارفی :اگر دعایی در قرآن مطرح شود ،و هیچ اشکال یا تصحیحی بر آن واردنشده باشد ،نشان میدهد مفاد این دعا ،مورد رضایت پروردگار است.
الزم به تذکر اســت که توجه و اســتفاده از تقریر القرآن در ادعیۀ قرآنی ،باب بزرگی از
معارف را به روی فقیه میگشاید.
نمونه اول :تقریر دعای عدهای از بندگان (اهمیت طلب خیر دنیا ،به همراه خیر آخرت)

گاهی در قرآن کریم ،خداوند به طور مستقیم به نقل دعای افراد یا گروههایی میپردازد.
به طور مثال:

االخص این آیات ،مشــروعیت و
همانطور که پیشتر بیان شــد ،ثمرۀ فقهی بالمعنی
ّ
مطلوبیتِ دعای گروه دوم در آیات میباشد .البته در این مقام ،اثبات شیء ،نفی ما عدا
نمیکند؛ یعنی با عدم تقریر دعای دســته اول ،نمیتوان برداشت کرد که دعای صرفًا
دنیایی ،شرعا جایز نیست .در این حالت نیز ،شاید بتوان به کمک اصول عملیهای مانند
اصالة البرائة ،عدم حرمت و جواز آن را برداشــت کــرد .عالوه بر این فایده ،رجحان و
مطلوبیتِ معارف مطرح شــده در دعای مورد تقریر ،قابل اســتفاده و بهرهگیری است.
در ایــن دعا مهمترین نکتۀ مطرح ،طلب خیر و نیکی دنیا به همراه خیر و نیکی آخرت
میباشــد .این دعای مورد تقریر ،در مقام بیان اهمیت دنیا در کنار آخرت میباشــد ،و
َ ُُ
طلب هر یک را بدون دیگــری ،مطلوب نمیداند .چنین معنایی در آیاتی مانندِ {فآتاه
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ــب ال ِســننی} (آل عمران )148 /و {ف ِعند
ــن ث
الل ثــواب الدنیا و حس
ــواب ال ِخر ِة و الل ِ
ِ
ْ
َّ َ ُ ُّ ْ
الدنیا َو ال ِخ َر ِة} (نســاء )134/بیان شده است و همچنین در ادعیه و زیارت ما
الل ثواب
ِ
بــا تکرار تعبیر «خیر الدنیا و اآلخرة»؛ مانند دعــای « ُتعْطِی ِهمْ بِهِ خَ یْرًا مِنْ خَ یْ ِر الدُّنْیَا وَ
ْالخِرَةِ أَنْ ُتوَ ِّفرَ ح َِّظی وَ نَصِیبِی مِ ْنهُ»؛ (صحیفه ســجادیه ،دعای )48یا «عافیة الدنیا و
اآلخرة»؛ مانند دعای «اللّهُمَّ إِنِّی أَس َْألُكَ الْعافِیَ َة عافِیَ ًة تَ ْتبَعُها عافِیَ ٌة ،شافِیَ ٌة كافِیَ ٌة ،عافِیَ َة
الدُّنْیا وَ االخِرَةِ».؛ (اإلقبال باألعمال الحسنة ،ج ،3ص .)39مورد تأکید قرار گرفته است.
امیرالمومنیــن امام علی نیز در عهد محمد بــن ابی بکر ،در اینباره میفرماید:
«اعْلَمُوا عِبَادَ َّ
اللِ أَنَّ الْمُ َّتقِینَ َذهَبُوا بِعَا ِج ِل الدُّنْیَا وَ آ ِج ِل ْالخِرَة» (نهج البالغه،ص)383
نمونه دوم :تقریر سخن قوم حضرت موسی به قارون (بهرهگیری از دنیا در عین تالش
برای آخرت)
در جریان هالکت قارون در قوم بنی اســرائیل ،هنگامی که قارون با آن ثروت عجیب،
از روی غرور به شادی میپرداخت ،عدهای از مردم به وی خطابی کردهاند .قرآن کریم
جریان را اینگونه نقل میکند:
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عماج هقفت و نآرقلا ریرقت نیب تبسن نییبت
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در این آیات ،خداوند ســخن قوم موســی به قارون را نقل میکند که گفتند« :در آنچه
خدا به تو داده ،ســراى آخرت را بطلب و بهرهات را از دنیا فراموش نكن ».هرچند این
قول ،از ســوی معصوم صادر نشده ،بلکه ســخن قوم حضرت موسی میباشد .در عین
حال قرآن اشــکالی به این سخن نکرده است ،و آن را تقریر میکند .مفاد «وَ ابْ َت ِغ فیما
آتاكَ ا ُ
هلل الــدَّارَ ْالخِرَةَ» ،تقریبا همان مفاد «الدنیا مزرع ُة اآلخرة» (ابن ابی جمهور،1 ،
 )267است .همچنین این سخن ،نسبت به دنیا نیز بیتفاوت نبوده و میگوید «ال تَ ْنسَ
نَصیبَكَ مِنَ الدُّنْیا»؛ یکی از مسائل مسلَّم در معارف اسالمی ،بهرهمندی از مواهب دنیا،
با نگاه آخرتمحور میباشد.
نمونه سوم :جواز ساخت مسجد و زیارتگاه بر روی قبور
در ماجرای اصحاب کهف ،پس از بیدار شدن آن جوانان یکتاپرست بعد از سیصد سال،
مردم ایشان را شناسایی کردند و حقایقی درباره معاد برایشان روشن شد .سپس مردم به
شــوق مالقات آنها به سمت غار حرکت کردند( .طبرسی )267 ،7 ،اما مشاهده کردند
که ایشان از دنیا رفتهاند .قرآن در این باره میفرماید:
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َ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ َّ َ َ ْ ْ َ ْ
ً
ــره فقالوا ابوا علی بیانــا َرب أع ُل ب قال الذ َ
أ ْم َ
ین غل ُبوا ع أمره لن ِتخذن علی مســجدا}
ِ
ِ ِ
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ِ
ِ
ِ
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(کهف)21/
در این گفت و گو قرآن دو گروه را نام میبرد .گروه اول گفتند برای آنها بنای یادبودی
بســازیم تا از یادها نروند .گروه دوم ،که به لحاظ قدرت بر گروه اول غلبه داشــتند و
متصدی امر بودند ،با اصل پیشــنهاد بزرگداشت ایشان و ساخت بنا مخالف نبودند ،اما
گفتنــد این بنای یادبود را هدفمند کرده ،و آن را به معبد و مســجد تبدیل کنیم .قرآن
کریم با تقریر هر دو پیشنهاد ،هیچ کدام را رد نکرده است ،در حالی که اگر قرآن کریم
مخالــف بود ،یکی را رد میکرد و دیگری را میپذیرفــت .این مثال ،جنبهای فقهی و
جنبهای کالمی دارد .به لحاظ فقهی ،با اســتفاده از تقریر القرآن ،جواز و شــرعی بودنِ
ســاخت مقبره و بنای یادبود ،یا معبد و عبادتگاه بر روی قبور استنباط میشود؛ زیرا اگر
مانعی وجود داشــت ،قرآن نباید سکوت میکرد .اما به لحاظ کالمی ،در پاسخگویی به
شبهات وهابیت که به تقلید از ابن تیمیّه معتقد اند ساخت عبادتگاه بر روی قبر مردگان
حرام و شــرک اســت ،مورد استناد و اســتفاده قرار میگیرد؛ زیرا از آیه شریفه ،خالف
ادعای وهابیت برداشــت میشــود .البته آنها روایتی از پیامبر خدا در لعن این کار نقل
میکنند 1.واضح است که آن روایت برای ما ضعیف السند است و اعتباری ندارد ،اما بر
« .1لَعَــنَ ا ُ
هلل الْیَهُودَ اتَّخَ ُذوا ُقبُورَ أنْبِیَائِ ِهمْ مَسَــا ِجدَ» («صحیح بخارى» ،ج  ،1ص  ،)110و همچنین روایت «أبو
الهیّاج « :قال لى ،علىُ بن أبی طالب أ ال أبعثُك على ما بع َثنى علیه رسول اهلل أن ال تدع تمثا ًال ّإل طمس َته
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ــوم لدینا مكنی أمــن * قال
ــه أســتخ ِل ْصه لنفــی فلما كلمــه قال إنــك الی
{و قــال ال ِلــك ائتوین ب
ِ
ِ
ِ
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ِ
َ
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ِّ
َ
ْ
ٌ
ْ
ْ
َ
ْ
َ َ َّ َّ
ُ َ
ََ
ْ
ع َخزائــن ال ْرض إن َحفیــظ َع ٌ
لمی * َو كذلك مكنــا ل ُیوســف ف ال ْرض یت َب َّوأ ِمنها
اج َعلــی 
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ُ
ث َی ُ
شاء} (یوسف)56- 54 /
حی

از این آیات ،با توجه به تقریر القرآن دو نکته و مطلب قابل استفاده است:
اولین مطلب ،همکاری با سلطان جائر در شرایط خاص میباشد .این نکته ،از همکاری
حضرت یوســف با فرعون زمان خودش برای احقاق حق و خدمت به مردم اســتفاده
میشــود .در این آیات خداوند میفرماید ،فرعون از یوســف دعوت به همکاری کرد و
یوســف این دعوت را پذیرفت .قرآن هم این عمل را تقریر کرده ،و هیچ ردع و منعی
نسبت به پذیرش این مسؤولیت از جانب یوسف ندارد ،و نمیگوید یوسف اشتباه کرد یا
نباید چنین کاری میکرد( .ملکزاده :1395 ،ج38؛ برای توضیح بییشتر بحث «والیت
ســلطان جائر» ،ر.ک :دروس مکاسب محرّمه استاد ،ذیل بحث «حکم کارگزاری برای
سلطان جائر( ».کتاب المکاسب ،ج ،2ص)53
در حالی که این پذیرش مســؤولیت ،در دســتگاه فرعون بوده است .فرعونی که هیچ
دلیلی بر موحّد بودن او وجود ندارد ،و هرچند که انســان منصفی بوده ،و پس از دیدن
حق ،یوســف را انتخاب کرده اســت ،اما بر اســاس موازین ما ،سلطان جائر محسوب
میشود؛ زیرا از طرف خداوند مجوّزی برای حکومت بر مردم نداشته است.
نمونه پنجم :عدم اظهار تواضع در پذیرش مسؤولیت و برای انجام وظیفه
عنوان دیگری که از همین آیاتِ ســوره یوسف استفاده میشود« ،عدم اظهار تواضع در
پذیرش مســؤولیت و برای انجام وظیفه» اســت .هنگامی که فرعون به یوسف اعالم
کرد« :تو امروز نزد ما داراى منزلت و مقامى ،و [در همه امور] امین هســتی» ،حضرت
یوســف تواضع نابجا انجام نداد ،بلکه پیشــنهاد پذیرش مســؤولیت و انجام وظیفه را
میدهد .همچنین خودش را نیز معرفی کرده ،میفرماید:
ْ َ
ِّ
َْ ْ
ٌ
َ
ع َخزائــنال ْرضإن َحفیــظ َع ٌ
لمی} (یوســف )55 ،؛ یعنی من هم متعهد و هم
{اجعلــی  ِ
ِ ِ
ِ

و ال قبرًا مشرفًا ّإل سوّی َته«( ».صحیح مسلم» ،ج  ،3ص )61

عماج هقفت و نآرقلا ریرقت نیب تبسن نییبت

اســاس مبانی وهابیّت ،روایت در قبال قرآن قرار گرفته است .به عبارت دیگر ،ساخت
مقبره و مسجد بر روی قبر در قرآن تقبیح نشده است ،اما به ادعای وهابیّت در روایتی
این کار تقبیح شــده است .بر اساس اصول خود آنها ،باید روایت را کنار گذاشته و آیه
قرآن را بپذیرند.
نمونه چهارم :همکاری با سلطان جائر در شرایطی خاص
در ماجرای حضرت یوســف و گفت و گوی ایشان با فرعون زمان خویش ،قرآن کریم
میفرماید:
َ
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متخصص هســتم( .ملکزاده :1398 ،ج( )7برای توضیح بیشتر این بحث ،ر.ک :به دروس
اســتاد با عنوان «اصول ســیره مبارزاتی اهل بیت »مراجعه شود ).در ادامه آیات نیز
خداوند میفرماید« :اینگونه یوسف را در [آن] سرزمین مكانت و قدرت دادیم كه هر جاى
آن بخواهد اقامت نماید ».و این عمل حضرت یوسف را تقریر کرده ،هیچ گونه ردع و منعی
1
نسبت به آن انجام نمیدهد .حتی با این تقریر ،رجحان شرعی چنین کاری نیز ثابت میشود.
نمونه ششم :لزوم بهره گیری از عوامل ظاهری در رساندن حق و عدم اکتفا به حقانیت
و صداقت
پس از آنکه حضرت موسی از جانب پروردگار برای رفتن به سوی فرعون و فرعونیان
و دعوت آنها به سمت خداپرستی مأموریت یافت ،برای انجام بهتر مأموریت خویش از
خداوند درخواستی میکند .قرآن کریم این درخواست را اینگونه بیان میکند:
ًَ َ
َ
ِّ َ
َ
ْ ً ُ َ ِّ ُ
ُ ُ ُ َْ َ
ِّ
ُ ْ َ ِّ ُ
ْ ُ َ
َ
هارون ه َو أفص ُح ِمن لســانا فأ ْر ِســله معــی ردءا یدقین إن أخــاف أن ُیكذبن}
{و أخی
ِ
ِ
ِ
ِ

(قصص)34 /
این درخواست میفرماید:
خداوند متعال در پاسخ به
َ
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ون} (قصص )35 /از این درخواست حضرت موسی استفاده میشود که در تبلیغ دین
الغالب
ِ
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یا هر کار خیر دیگری ،تنها صداقت و حقانیت پیام کفایت نمیکند ،بلکه باید به زمینهها
و اسباب موثر مادی نیز توجه داشت ،و اتقان و حُسن فعلی را نیز در نظر گرفت .توجه به
این نکته ،در معارف اسالمی اهمیت ویژهای دارد .بنابر این ،هنگامی که شخص میخواهد
کار خیری انجام دهد ،نباید به ذهن او خطور کند که چون بر حق است ،پس الزم نیست
به جنبههای ظاهری کار و علل مادی آن توجه کند .بنابر این ،بیتوجهی به اسباب و علل
مادی در کار خیر و مسیر حق ،به بهانۀ اهل تظاهر نبودن و تکیه بر نصرت الهی ،صحیح
نیست؛ زیرا سیره و سنت قولی و عملی معصومین خالف چنین رویهای بوده است.
رسول اهلل و اهل بیت ،یا اصحاب ایشان ،هیچگاه در جنگها نمیگفتند چون
ما بر حق هستیم ،پس تنها شمشیر به دست میگیریم و همین کار خودش سبب پیروزی
ماست ،بلکه ایشان در جنگها بهترین شکل ممکن هنر شمشیرزنی ،مبارزه و امور مربوط
به جنگ؛ مانند آرایش نظامی نیروها و به کارگیری بهترین شــیوه و تاکتیک جنگی و ...

 .1سید مرتضی در تفسیر شریف خویش در باب انواع پذیرش والیت جائر مینویسد« :إعلم أنّ السلطان على ضربین:
محقّ عادل ،و مبطل ظالم متغلّب .فالوالیة من قبل السلطان المحقّ العادل ال مسألة عنها ،ألنّها جائزة ،بل ربّما كانت
واجبة إذا حتمها السلطان و أوجب اإلجابة إلیها .و إنّما الكالم فی الوالیة من قبل المتغلّب ،و هی على ضروب :واجب و
ربّما تجاوز الوجوب إلى اإللجاء ،و مباح ،و قبیح ،و محظور .فأمّا الواجب :فهو أن یعلم المتولّی ،أو یغلب على ظ ّنه بأمارات
الئحة ،أنّه ّ
یتمكن بالوالیة من إقامة حقّ ،و دفع باطل ،و أمر بمعروف ،و نهی عن منكر .و لوال هذه الوالیة لم یتمّ شیء
ب ما هی سبب إلیه ،و ذریعة إلى الظفر به«( ».نفائس التأویل» ،ج ،2ص )483
من ذلك ،فیجب علیه الوالیة بوجو 

نتیجه
همانطور که بیان شــد ،کالن نظریۀ «تفقّه جامع» ،بر اساس جامعیت اسالم ،تحقیقی
در همۀ دین ،ناظر به تحقق در همه زندگی اســت .این نظریه دارای منطقی جامع نیز
میباشــد که از آن به «اصول الفقه بالمعنی االعم» تعبیر میشود .قوام تفقه جامع ،به
اجتهاد و تفقه است و امتیاز آن به جامعیّت .یکی از ابعاد جامعیت در منطق تفقّه جامع،
جامعیت در منابع و ادله میباشــد .این منطق عالوه بر استفادۀ حداکثری از ادلۀ نقلی،
عقلی ،شهودی ،عقالئی ،حسّی و تجربی ،به توسعۀ بهرهگیری از منابع رایج نیز پرداخته
اســت .یکی از این موارد ،بهرهمندی حداکثری از آیات قرآن اســت .همانطور که بیان
شد قرآن کریم ،مشــتمل بر دو دسته ،خطابات مستقیم و غیر مستقیم میباشد .با این
که خطابات غیر مستقیم قرآن مانند حکایات ،قصص ،ادعیه و  ...بخش قابل توجهی از
آیات قرآن را تشــکیل میدهد ،اما معمو ًال عمده توجه فقها به خطابات مستقیم قرآنی
میباشــد .این پژوهش ،با ذکر مثالهای متعدد از تقریرها و عدم تقریرهای قرآنی ،به
نقل گفتار ،رفتار
اثبات امکان استفادۀ فِقاهی و حجیّتمحور ،از سکوت قرآن ،نسبت به ِ
یا دیدگاههای مطرح شده در قرآن پرداخته است .این تقریر یا سکوت امضایی قرآن ،در
مرحلۀ نخست با سه شرط ذیل دارای حجیت میباشد:
مطلبی ،اعمّ از قول ،حکایت فعل و حکایت دیدگاه دیگران ،در قرآن آمده باشد؛
آیات قرآن در آن مطلب ظهور داشته باشد؛
هیچ قرینۀ ســابقه یا الحقهای اعم از قولی ،سیاقی و مقامی بر ردّ و انکار آن مطلب در
قرآن وجود نداشته باشد.

عماج هقفت و نآرقلا ریرقت نیب تبسن نییبت

را رعایــت میکردند( .ملکزاده :1398 ،ج8؛ نیز برای توضیح مفصل بحث اتقان عمل و
حُســن فعلی ،ر.ک :دروس «اصول سیره مبارزاتی اهل بیت »استاد ملک زاده ).در
این آیات نیز حضرت موســی برای انجام مأموریت و دعوت به حق ،از خداوند درخواست
میکند که برادرش هارون ،که زبانش از او گویاتر اســت را همراه ایشان بفرستد ،تا یاور
و دستیار ایشان باشد .خداوند هم در پاسخ به ایشان نمیفرماید ،چنین درخواستی درست
نیســت و تو نیازی به برادرت نداری و همین که از جانب ما میروی ،پیروز هستی ،بلکه
با تقریر اصل این اندیشه ،درخواست حضرت موسی را تقریر و تأیید کرده ،میفرماید« :به
زودى قدرت و نیرویت را به وسیله برادرت افزون كنم ».در این موضع ،خداوند میتوانست
مانند درخواســت حضرت نوح یا توصیۀ حضرت یعقوب به فرزندانش ،یا دعای حضرت
ابراهیم ،اندیشه و درخواست حضرت موسی را تقریر نکند و به آن تعلیقهای زده ،بگوید ،ما
هارون را همراه تو میفرستیم .اما نه از آن جهت که لسان او از تو فصیحتر است .بلکه به
جهت دیگری او را با تو میفرستیم.
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در مرحلۀ بعد ،اگر تقریر القرآن که اســتظهاری از آیات قرآن ،مبنی بر تأیید و امضای قرآن
نسبت به یک قول ،فعل یا عقیده است ،با ظهور دلیل حجتی؛ مانند خبر واحد ،تنافی پیدا کرد،
قواعد تنافی حجج در مورد آن اعمال میشود .در نتیجه ،با اثبات حجیت تقریر «قرآن» ،به
عنوان بنیادیترین منبع استنباط علوم و معارف اسالمی ،عرصۀ بسیار مهمی برای بهرهگیری
از آیات قرآن در اجتهاد و فقاهت باز میشود؛ زیرا در صورت عدم بهرهمندی از تقریر القرآن،
بخش قابل توجهی از خطابات قرآنی ،از محل استفاده فقاهی خارج میشوند.
منابع
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قرآن کریم.
نهج البالغه ،امیرالمؤمنین ،امام علی ،شرح صبحی صالح.
صحیفه سجادیه ،امام سجاد.
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Abstract
The verses of “Faie” are among the most important issues that
are discussed among the commentators of the two sects. The
issue of “ Faie “ is important in terms of its relationship with
booty on the one hand and with Anfal on the other, and the
multiplicity of views on the relationship between the sixth,
seventh, eighth and ninth verses of Surah Al-Hashr and also
with the forty-first verse of Anfal requires further study. On
the other hand, the assignment of “ Faie” to the Holy Prophet
(PBUH) in the sixth verse is unquestionable and expresses its
support for the rule; But the connection of the next verses with
the sixth verse is discussed. The present article, written in a
descriptive-analytical manner, concludes that although “ Faie”
sometimes means spoils obtained from infidels without war;
However, all the narrations are used that “ Faie” is equal to
Anfal and as a result, like Anfal, it belongs to the Holy Prophet
(PBUH) and reaches his successor, Imam Masoom (AS), and
in fact, it is the financial support of religious rule. “ Faie” in
the seventh verse has the same meaning as “ Faie” in the sixth
verse and the seventh verse describes the uses of “ Faie”. The
eighth and ninth verses are also turned to the seventh verse and
are the total usage of “ Faie”.
Keywords: Anfal, “ Faie”, Khums, verse 41 of Anfal, Surah
Al-Hashr, Fariqin
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نوع مقاله :پژوهشی

بررسی تطبیقی آیات فیء
در سوره مبارکه حشر از دیدگاه فریقین

حسن صادقی

1

چکیده
آیات فیء از موارد بســیار مهمی به شــمار میرود که مورد گفت و گو ،میان
مفسران فریقین اســت .موضوع فیء ،از جهت ارتباط با غنیمت از سویی و از
ســوی دیگر با انفال حائز اهمیت اســت و تعدد دیدگاهها در بارهی ارتباط آیه
ششــم ،هفتم ،هشتم و نهم سوره حشر و نیز آیهی چهل و یکم سورهی انفال
ضرورت بررســی بیشــتر را ایجاب میکند .از سوی دیگر ،اختصاص فیء ،به
رســول اکرم در آیهی ششم ،تردیدناپذیر است و پشتوانه بودن آن برای
حاکمیــت را بیان میکند ،لکن ارتباط آیات بعدی با آیه ششــم ،مورد گفت و
گو اســت .مقاله حاضر به روش توصیفی -تحلیلی نگارش یافته و بدین نتایج
دستیافته است که گرچه فیء ،گاهی به معنای غنائمی است که بدون جنگ
از کفار به دســت آید ،لکن از مجموع روایات استفاده میشود که فیء با انفال
مساوی است و در نتیجه همانند انفال ،به رسول اکرم اختصاص دارد و به
جانشین ایشان (امام معصوم ع) میرسد و در حقیقت ،پشتوانهی مالی حاکمیت
دینی اســت .فیء در آیه هفتم ،به همان معنای فیء در آیه ششــم بوده و آیه
هفتم موارد مصرف فیء را بیان میکند .آیهی هشتم و نهم نیز بر آیهی هفتم
عطف شده و مجموعًا موارد مصرف فیء را بیان میکنند.
کلیدواژهها :انفال ،فیء ،خمس ،آیه  41انفال ،سوره حشر ،فریقین

 .1طلبه سطح ( 4مدرس و پژوهشگر) ،رشته فقه و اصول ،حوزه علمیه ،قم ،ایرانsadegi114@chmail.ir .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

نیقیرف هاگدید زا رشح هکرابم هروس رد  ءیف تایآ یقیبطت یسررب

(تاریخ دریافت - 1400/04/30 :تاریخ پذیرش)1400/09/02 :
DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2021.6.1.8.0

The sixty year
The first number
Consective 11
Spring and Summer
2021

153

مقدمه
یکی از موضوعات مهم آیات االحکام ،آیات فیء در سوره حشر است و اختصاص فیء
به رسول اکرم در آیه ششم مورد اتفاق بوده ،لکن در چگونگی ارتباط آیات هفتم
تا نهم با آیهی ششم سورهی حشر و نیز با آیه  41انفال ،مورد گفت و گو است .اهمیت
موضوع به جنبه اختصاص فیء به رسول اکرم و پشتوانه بودن آن برای حاکمیت
دینی و والیت برمیگردد؛ چرا که دین اســام برای تأمین منابع مالی حکومت دینی،
باید از پشــتوانههایی برخوردار باشــد و از میان آنها ،فــیء همانند انفال از مهمترین
پشتوانههاست .از جهت پیشینه ،گرچه مقاالتی در بارهی موضوع مورد نظر نگاشتهشده
است ،لکن از جهات متعددی میان آنها و مقالهی حاضر تفاوت وجود دارد.
ســؤال اصلی پژوهش این است که دیدگاه فریقین در بارهی آیات فیء در سوره حشر
چیست؟ ســؤاالت فرعی عبارتاند از .1 :آیه ششم و هفتم ســورهی حشر ،از دیدگاه
مفســران فریقین چگونه تفسیر میشــود؟  .2آیه هشتم و نهم سوره حشر با آیات قبل
چگونه ارتباط دارد؟
 .1بررسی تفسیر تطبیقی آیهی ششم حشر
درباره فیء ،چندین آیه وجود دارد که نخستین آنها عبارت است از:
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ع كل ش ٍء ق ِد ٌیر} (حشر)6:؛ و آنچه را خدا از آنان [یهود] به رسولش
الل 

بازگردانده (و بخشیده) چیزى است كه شما براى به دست آوردن آن (زحمتى نكشیدید)
نه اســبى تاختید و نه شترى ،ولى خداوند رســوالن خود را بر هر كس بخواهد مسلّط
مىسازد و خدا بر هر چیز توانا است .در باره فیء در این آیه ،چند موضوع برای بررسی
وجود دارد:
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شــأن نزول این آیه ،مربوط به اموال یهودیان بنینضیر است .آنان با پیامبر به این
شــرط كه نه (بر ضدّ او و نه بر نفع) او باشــند ،مصالحه كردند .آنگاه پیمان را شكستند و
كعب بن اشرف با چهل سوار به مكه رفت و در كنار كعبه با قریش علیه پیامبر ه م
ن رو ،پیامبر ،محمد بن مسلمه را كه برادر رضاعى كعب بود ،فرمان
َقسم شدند .از ای 
داد تا شبانه و ناگهان كعب را بكشد .سپس پیامبر هنگام صبح ،با لشكریانى بر بنىنضیر
وارد و آنها را محاصره كرد تا اینکه محاصره چند روز طول كشــید و پیامبر براى
پرهیز از خونریزى به آنها پیشنهاد كرد كه سرزمین مدینه را ترك گویند و از آنجا خارج
شــوند ،آنها نیز پذیرفتند ،مقدارى از اموال خود را برداشته و بقیه را رها كردند .گروهی

 .2-1معنای لغوی «فیء»

معنای ریشــهای «فیء» رجوع و برگشــت اســت؛ همانطوری که دربارهی جنگ با
َ
َ َّ َ
َّ
ْ
َ
الل} (حجرات)9:؛ و به ســایه پس از زوال،
ــر
م
أ
سرکشــان میفرماید{ :حــى ت ِــیء ِإىل ِ ِ
«فیء» گفته میشــود .افائه که مصدر باب افعال اســت ،به معنای ارجاع است .سپس
«فیء» به غنائم گفته شده است( .جوهرى63/1 :1410 ،؛ ابن فارس-435/4 :1404 ،
 )436البته بعدًا بیان میشود که فیء ،غنیمت خاص است.
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بهســوى «اذرعات» شام و تعداد كمى بهســوى «خیبر» و گروهى به «حیره» رفتند و
باقیماندهی اموال و اراضى و باغات و خانههاى آنها به دســت مسلمانان افتاد .هرچند تا
آنجا كه مىتوانستند ،خانههاى خود را به هنگام كوچ كردن تخریب كردند .به دنبال آن،
مســلمانان از رسول اکرم درخواست کردند که اموال بنینضیر را تخمیس کند .این
آیه نازل شــد و بیان کرد که آن اموال« ،فیء» است و با جنگ به دست نیامده است .از
اینرو ،بر اســاس برخی از نقلها ،اختصاص به رسول اکرم دارد .رسول اکرم
اموال را میان مهاجران تقســیم کرد و از انصار تنها به ســه نیازمند (أبودجانه و سهل بن
حنیف و حرث بن صمه) داد .این ماجرا بعد از غزوهی احد به فاصله ششماه و به عقیدهی
بعضى ،بعد از غزوهی بدر به فاصلهی شــشماه اتفاق افتاد( .قمی359-358/2 :1367،؛
طبرسی391-386/9 :1372،؛ ابوالفتوح رازى110-99 /19 :1408 ،؛ ابن جوزى:1422،
257 /4؛ قرطبی11-10/18 :1364 ،؛ فخر رازی)506/29 :1420،

 .3-1معنای اصطالحی «فیء»

در این بخش ،معنای «فیء» با توجه به تفســیری که در منابع تفسیری شیعه و سنی
مطرحشده ،از دیدگاه شیعه و اهل سنت مطرح میگردد.
 .1-3-1دیدگاه شیعه

از دیدگاه شــیعه« ،فیء» به غنائمی از اموال کافران گفته میشــود که بدون جنگ و
درگیری بهدستآمده باشد ،یا سرزمینی که کافران آنها را رها کرده باشند( .طباطبایى،
82/8 :1418؛ منتظری؛  )349 /31409:همچنانکه شأن نزول و مضمون آیه داللت
َ َ ْ َ ْ ُْ َ
َ
ــم َعل ْی ِه ِم ْن خ ْیل َو ال ِراكب} .بر اســاس این معنا ،فیء با غنیمت تفاوت
دارد{ :فمــا أوجف
ٍ
ٍ
دارد؛ زیرا غنیمت به دو معناست:
الف -غنیمت به معنای رایج (غنیمت جنگی) .تفاوت غنیمت جنگی با فیء این اســت
که غنیمت به اموالی گفته میشود که با جنگ و درگیری از کافران بهدستآمده باشد.
ب -غنیمــت به معنای لغوی؛ یعنی مطلق فایده که شــامل اربــاح تجارت ،گنج و...
میشود( .طوســى64/2 :1387 ،؛ ر.ک :راوندی:1405 ، )250/1همچنین این تعریف
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در روایات وارد شــده است؛ مانند« :عَنْ مُحَمَّدِ ب ِْن عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ َّ
اللِ ع َق َ
ال:
َال لَمْ ی َُكنْ فِیهَا هِرَا َق ُة دَ ٍم أَوْ َق ْت ٌل( ».طوسى:1401 ،)133/4
الْ َفیْ ُء مَا َكانَ مِنْ أَمْو ٍ
شهید مطهری با اشاره به معنای فیء ،در تبیین دلیل نامگذاری فیء مینویسد:
قرآن مالى را كه از كافر حربى گرفته مىشــود« ،فىء» مینامد؛ یعنى آن كه بهجاى
اصلى خودش برگشــته است؛ یعنى او را غاصب مىشــمارد .با فلسفهی قرآن ،مطلب
کامل و روشن است؛ چون هرچه هست از آنِ خداست ،همهچیز مال خداست و خدا در
این عالم بشر را براى مقصدى خلق كرده است كه آن مقصد توحید است و استفاده از
سفره الهى آن قدر براى انسان جایز است كه با هدف صاحب اصلى موافق و هماهنگ
باشــد .از نظر اسالم ،كسى كه كافر باهللالعظیم اســت ،مالك حقیقى نیست .در واقع
آنچه را كه مىخورد ،مثل كسى است كه از نظر قانونى ،مال غصبى مىخورد .این مال
وقتىكه به مسلمان برمىگردد« ،فىء» است( .مطهری ،بیتا)148-147/27 :
برخی از شــیعه ،عقیده دارند که فیء ،اخص از انفال (انفال به معنای عام در برابر انفال
به معنای غنائم) است و چهبسا از برخی از روایات استفاده شود که فیء به معنای عام
بوده و مســاوی با انفال (به معنای عام) است( .ر.ک :موسوىخلخالى )34/31427: ،به
نظر میرسد از روایات اهلبیت ،بتوان استفاده کرد که فیء ،افزون بر معنای رایج
که ذکر شــد ،در برخی از مصادیق انفال (به معنای عام) نیز بهکار رفته اســت .از این
رو ،گرچه مفهوم این دو تفاوت دارد؛ چرا که فیء به معنای بازگشت و انفال به مفهوم
زیادت اســت ،لکن از جهت مصداقی ،فیء با برخی از موارد انفال مشترک است؛ پس
فیء ،اخص از انفال است و از مصادیق انفال شمرده میشود .در نتیجه ،احکام انفال بر
فیء جاری میشود و انفال به خدای متعال و رسول اکرم اختصاص دارد .نتیجهی
دیگر این ســخن ،در ارتباط آیه ششم و هفتم و احکام آنها روشن خواهد شد .شواهد
روایی که فیء از انفال شمرده میشود ،سه دسته است:
 .1روایاتی که فیء و انفال را یکسان بیان میکند؛ مانند:
ْ
َ
«عَنْ مُحَمَّدِ ب ِْن مُسْــل ٍِم عَنْ أَبِی عَبْدِ َّ
ُول إِنَّ النْف َ
َال مَا َكانَ مِنْ
اللِ أَنَّهُ سَمِعَهُ یَق ُ
ْض خَ ِربَةٍ أَوْ
ْض لَمْ ی َُكنْ فِیهِ هِرَا َق ُة دَ ٍم أَوْ َقوْ ٍم ُصولِحُوا وَ أَع َْطوْا ب ِ َأیْدِی ِهمْ َفمَا َكانَ مِنْ أَر ٍ
أَر ٍ
یْ ِء وَ ْ َ
النْف ُ
ُول
ب ُُطونِ أَوْدِیَةٍ َفهَ َذا ُك ُّلهُ مِنَ الْ َف 
ُــولَ فمَا َكانَ ِ َّلِ َفهُوَ لِلرَّس ِ
َال ِ َّلِ وَ لِلرَّس ِ
ی ََضعُهُ حَی ُْث یُحِبُّ( ».طوسى:1401،)133/4
در این روایت ،امام ،نخست با تعریف انفال به برخی از مصادیق آن اشاره میکند
و سپس عنوان «فیء» را بر آنها اطالق میکندَ « :فهَ َذا ُك ُّلهُ مِنَ الْ َفیْءِ».
 .2روایاتی که دربارهی انفال و تعریف انفال اســت و دقیقًا بر مورد فیء به معنای رایج
آن صدق میکند؛ مانند:

 نیقیرف هاگدید زا رشح هکرابم هروس رد ءیف تایآ یقیبطت یسررب

ال :س ََألْ ُتهُ ع َِن ْ َ
َال َفق َ
الف« -عَنْ سَمَاعَ َة ب ِْن مِهْرَانَ َق َ
ْض خَ ِربَةٍ أَوْ شَ یْ ٍء َكانَ
النْف ِ
َال ُك ُّل أَر ٍ
اس فِیهَا سَهْمٌ وَ َق َ
ال وَ مِ ْنهَا الْبَحْرَیْنُ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا
ِص ل ْ ِ
ِلمَا ِم لَیْسَ لِل َّن ِ
لِلْمُ ُلوكِ َفهُوَ خَ ال ٌ
كاب.» (همان)133 ،
ِب خَ ی ٍْل وَ ال ِر ٍ
ب« -عن ابی بصیر عن ابی جعفر ... :و لنا االنفال قال قلت له و ما االنفال قال
كاب
المعادن منها و االجام و كل ارض ال رب لها و لنا ما لم یوجف علیه ب خَ ی ٍْل وَ ال ِر ٍ
و كانت فدك من ذلك( ».عدهاى از علماء)37-36 :1363 ،
 .3روایاتی که در مقام اموال متعلق به امام اســت و تنها به خمس و انفال اشاره
میکند و نامی از فیء نمیبرد .از اطالق مقامی این روایات اســتفاده میشود که فیء
در حکم انفال است ,مانند:
ُس
الصال ِِح موســی بن جعفر :وَ ل ْ ِ
ِلمَا ِم َصفْــوُ الْم ِ
َال  ...وَ لَهُ بَعْدَ الْخُ م ِ
«ع َِن الْعَبْدِ َّ
َال وَ ْ َ
َْ
النْف ُ
النْف ُ
َال( »....همان)542-541،
البته بعید نیســت از برخی از روایات مانند روایت اول و دوم از دســته نخست ،یکسانی
ن صورت که موارد یاد شــده ،از قبیل برای فیء و
فیء و انفال را اســتفاده کرد؛ به ای 
انفال از قبیل مثال باشــد؛ همچنانکه برخــی از موارد دیگر مانند ارث بدون وارث در
برخی از روایات از انفال شمرده شده است؛ مانند« :عَنْ أَبَانِ ب ِْن تَ ْغلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ َّ
اللِ
ُوت وَ َل وَا ِر َث لَ هُ وَ َل مَوْلَى َفق َ
َال هُوَ مِنْ أَه ِْل هَذِهِ ْالیَةِ یَسْ َئ ُلونَكَ ع َِن
ع فِی الرَّج ُِل یَم ُ
َْ
ْفال .» (طوســى:1401، )134/4و در برخی از موارد ،فیء شمرده شده است؛ مانند:
الن ِ
اص ًة وَ هُوَ َقوْلُهُ عَ َّز وَ ج ََّل ما أَفا َء
«وَ مَا َكانَ مِنَ الْ ُقرَى وَ مِیر ُ
َاث مَنْ ال وَا ِر َث لَهُ َفهُوَ لَهُ خَ َّ
َّ ُ
الل عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَه ِْل الْقُرى .» (همان)127،
 .2-3-1دیدگاه اهل سنت

دیدگاه اهل ســنت در معنای «فیء» متعدد است .از نظر برخی از آنها ،فیء به معنای
غنیمت است و به همین جهت نسبت آن با غنیمت ،در آیهی خمس طرحشده و نسخ این
آیه با آیهی خمس مطرح گردیده است .از نظر برخی از آنها ،فیء غیر از غنیمت است
و به معنای اموالی است که بدون جنگ حاصل شود( .ابن جوزى:1422،258-257/4؛
قرطبی12/18 :1364 ،؛ شنقیطى)37/8 :1427 ،
نقد و بررسی

نهتنها دلیلی وجود ندارد که فیء به معنای غنیمت است ،بلکه دلیل بر خالف آن؛ یعنی
تفاوت معنای فیء و غنیمت وجود دارد؛ چرا که تفاوت حکم فیء و غنیمت نشــانگر
تفاوت موضوع آنهاست و ادعای نسخ آیهی فیء با آیهی غنیمت ،همچنانکه خواهد
آمد ،درست نیست.
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 .4-1مالک فیء

یکی دیگر از سؤاالتی که در فیء و انفال مطرح است ،این است که از نظر آیات قرآن،
حکم تشــریعی مالکیت فیء چیست ،و تحت تملیک چه کسی یا کسانی قرار میگیرد؟
در این بخش به این پرسش از دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت پاسخ داده خواهد شد.
 .1-4-1دیدگاه شیعه
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از دیدگاه شــیعه ،مالک فیء ،رســول اکرم و امام معصوم است( .راوندی،
:1405250/1؛ اردبیلــی ،بیتــا214:؛ (کاظمــی92/2 :1365 ،؛ موســوىخلخالى،
 )25/31427:از این رو ،فیء برای منصب امامت و شــؤون والیت و حاکمیت است و
پشتوانهی مالی حاکمیت به شمار میرود .شیخ طوسی در کتاب مبسوط مینویسد:
«هذا [الفیء] حكمه كان لرســوله خاصة و هو لمن قام مقامه من األئمة علیهم السالم
لیس لغیرهم فی ذلك نصیب( ».طوسى)64 /21387: ،
وی همچنین در مسأله  ،3کتاب خالف مینویسد:
«حكم الفیء بعد النبی -صلى اهلل علیه و آله -حكمه فی أیامه ،فی أنه خاص بمن قام
مقامه( ».طوسى)183 /41407: ،
چنانکه پیشتر ذکر شــد ،رســول اکرم اموال را میان مهاجران تقسیم کرد و از
انصار تنها به سه نیازمند (أبودجانه و سهل بن حنیف و حرث بن صمه) داد.
دلیل بر اختصاص فیء به رســول اکرم ظاهر آیهی شــریفه« :وَ ما أَفا َء َّ ُ
الل عَلى
رَسُولِهِ» و روایات است؛ مانند:
َ
ِــنانٍ عَــنْ أبِی عَبْدِ َّ
«عَنْ عَبْدِ َّ
اللِ ع فِی الْ َغنِیمَةِ َق َ
ال ی ُْخــرَجُ مِ ْنهَا الْخُ مُسُ وَ
اللِ ب ِْن س َ
یْ ُء وَ ْ َ
النْف ُ
ُول
ل عَلَیْهِ وَ وَلِیَ َذلِكَ َف َأمَّا الْ َف 
یُ ْقسَــمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ مَنْ َقاتَ َ
ِص لِرَس ِ
َال َفهُوَ خَ ال ٌ
َّ
اللِ( ».طوسى:1401،)133-132/4
دلیل بر اختصاص به امام قائم به مقام ایشان بر میگردد که به نظر شیعه ،امام معصوم
است و افزون بر ادلهی عامه ،روایات مخصوص در بارهی فیء موجود است؛ مانند:
ُول الْ َفیْ ُء وَ ْ َ
النْف ُ
ال سَمِعْ ُتهُ یَق ُ
الف« -عَنْ مُحَمَّدِ ب ِْن مُسْــل ٍِم عَنْ أَبِی جَعْ َف ٍرَ ق َ
َال مَا
ْض لَمْ ی َُكنْ فِیهَا هِرَا َق ُة الدِّمَا ِء وَ َقوْ ٍم ُصولِحُوا وَ أَع َْطوْا ب ِ َأیْدِی ِهمْ وَ مَا َكانَ مِنْ
َكانَ مِنْ أَر ٍ
یْ ِء َفهَ َذا ِ َّلِ وَ لِرَسُــولِهَِ فمَا َكانَ ِ َّلِ َفهُوَ
ْض خَ ِربَةٍ أَوْ ب ُُطونِ أَوْدِیَةٍ َفهُوَ ُك ُّلهُ مِنَ الْ َف 
أَر ٍ
ُول وَ َقوْلُهُ وَ ما أَفا َء َّ ُ
الل عَلى
لِرَسُولِهِ ی ََضعُهُ حَی ُْث شَ ا َء وَ هُوَ ل ْ ِ
ِلمَا ِم ع بَعْدَ الرَّس ِ
كاب َق َ
ال أَ َل تَرَى هُوَ هَذا( ».همان)134 ،
رَسُولِهِ مِ ْنهُمْ َفما أَوْجَ ْف ُتمْ عَلَیْهِ مِنْ خَ ی ٍْل وَ ال ِر ٍ
ال :إِنَّ َّ َ
ب« -عَنْ أَبِی جَعْ َف ٍرَ ق َ
الل تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَع ََل لَ َنا أَه َْل الْبَیْتِ سِهَامًا ث ََلثَ ًة
ُس وَ الْ َفیْء( ».کلینی:1363 ،)285/8
فِی جَمِی ِع الْ َفیْءَِ ...ف َنحْنُ أَ ْصحَابُ الْخُ م ِ 
افزون بر روایت یاد شــده ،روایات پیشــین کــه فیء را از انفال به شــمار می آورد و

روایاتی که انفال را به رسول اکرم و امام اختصاص میدهد ،نشانگر مالکیت
امام است؛ مانند:
الل « یَسْ َئ ُلونَكَ ع َِن ْ َ
ُول َّ ُ
«عَنْ ُزرَارَ َة عَنْ أَبِی عَبْدِ َّ
الُ :قلْ ُت لَهُ مَا یَق ُ
اللَِ ق َ
ْفال-
الن ِ
ُق ِل ْ َ
الن ُ
ْض ج ََل أَهْ ُلهَا مِنْ َغیْ ِر أَنْ یُحْم ََل عَلَیْهَا بِخَ ی ٍْل وَ
ْفال ِ ّل وَ الرَّس ِ
ُول» وَ هِیَ ُك ُّل أَر ٍ
اب(.».طوسى:1401،)132/4
َال وَ ال ِر َك ٍ
َل ِرج ٍ
از دیدگاه اهل سنت« ،فیء» همانند اموال بنینضیر به رسول اکرم اختصاص دارد
و ایشــان هر طور صالح میدانند ،تصرف میکنند .از اینرو ،بر اساس برخی از نقلها
رسول اکرم اموال را میان مهاجران تقسیم کرد و از انصار تنها به سه نیازمند (أبو
دجانه ،ســهل بن حنیف و حرث بن صمه) داد( .ابن جوزى:1422 ، )257/4بر اساس
برخی از نقلها پیامبر اکرم مخارج یک سال خانواده را بر میداشتند و باقیمانده را
برای تأمین چهارپایان جنگی و سالح در راستای آمادگی در راه خدا مصرف میکردند.
(جصاص318/5 :1405 ،؛ قرطبی11-10/18 :1364 ،؛ فخر رازی506/29 :1420 ،؛
ّ
ابنعربى)1770-1769/4 :1408 ،
 .2تفسیر تطبیقی آیات هفتم حشر
قرآن کریم در آیهی هفتم حشر میفرماید:

 نیقیرف هاگدید زا رشح هکرابم هروس رد ءیف تایآ یقیبطت یسررب

 .2-4-1دیدگاه اهل سنت

َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ َْ
فاء َّ ُ
الل َع َر ُسوله م ْن أ ْهل ال ُقرى َفل َّله َو ل َّر ُسول َو لذی ال ُق ْرىب َو ال َ
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ْ
الســب
یاء ِمنكم و ما آتاك الرسول ذوه و ما ناك عنه
یل كی ال یكون دول ْة بی الغ ِن ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
َ
َف ْان َت ُهوا َو وا َّ َ
الل إ َّن َّ َ
الل ش ِد ُید ال ِعقاب} (حشر)7:؛ آنچه را خداوند از اهل این آبادیها به
ق
ات
ِ
ِ

رســولش بازگرداند ،از آن خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه
ماندگان است تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آنچه
را رســول خدا براى شــما آورده ،بگیرید (و اجرا كنید) و از آنچه نهى كرده ،خود دارى
نمایید و از (مخالفت) خدا بپرهیزید كه خداوند كیفرش شدید است.
 .1-2معنای فیء و ارتباط آیهی هفتم با آیهی ششم و  41سوره انفال

یکی از مهمترین موضوعات این آیات ،ارتباط آیهی هفتم با آیه ششــم است و با توجه
به اینکه در آیهی نخســت ،فیء را به رسول اکرم اختصاص داده و در آیهی دوم،
شش مورد برای مصرف فیء ذکر میکند ،آیا موضوع فیء در آیه ششم با آیهی هفتم
یکی اســت یا تفاوت دارد ،و اساســً چگونه باید میان آنها جمع نمود؟ در این زمینه،
دانشمندان شیعه و اهل سنت ،دیدگاههای متعددی طرح کردهاند:
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 .1-1-2بررسی دیدگاه شیعه

دانشمندان شیعه دیدگاهها و احتماالت متعددی را طرح کردهاند؛ مانند:
 .1-1-1-2معنای مستقل و عدم ارتباط

سال ششم
شمارة اول
پیاپی11 :
بهار و تابستان
1400
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برخی از دانشمندان شیعه در تبیین معنای مستقل فیء در آیهی هفتم ،نسبت به آیهی
ششم وجوهی ذکر کردهاند:
 .1آیه نخســت مربوط به فیء است ،لکن آیه دوم مربوط به فیء خاصی است( .فاضل
مقداد ،بیتا246/1:؛ اردبیلی ،بیتا214:؛ شریف الهیجی:1373 ،)431/4
نقد و بررسی
این احتمال ،حدس و گمان است و دلیل معتبری ندارد و صرفًا برای فرار از تنافی میان
حکم دو آیه بیانشده است.
 .2از دیدگاه برخی از بزرگان ،آیهی نخست مربوط به فیء است ،لکن آیهی دوم مربوط
به غنیمت و اموالى اســت كه با جنگ و خونریزى از كافران گرفته شــده است .بر این
سخن چند دلیل بیانشده است:
الف -قرینهی مقابله آیهی دوم با آیهی اول.
ب -گرچه در آیه دوم ،مقدار مالی که به رســول اکرم برمیگردد ،ذکر نشده ،ولی
آیهی غنیمت ( 41انفال) آن را تبیین کرده و روشن میکند که خمس غنیمت ،به رسول
اکرم بر میگردد؛ همچنان که موارد مصرف در هر دو آیه یکسان است.
ج -در صحیحه محمد بن مســلم از امام باقر صریح بیان میدارد که آیهی دوم،
در بارهی غنیمت و آیهی اول در بارهی انفال است:
ُول الْ َفیْ ُء وَ ْ َ
النْف ُ
ال سَمِعْ ُتهُ یَق ُ
«عَنْ مُحَمَّدِ ب ِْن مُسْــل ٍِم عَنْ أَبِی جَعْ َف ٍرَ ق َ
َال مَا َكانَ
ْض لَمْ ی َُكنْ فِیهَــا هِرَا َق ُة الدِّمَا ِء وَ َقوْ ٍم ُصولِحُوا وَ أَع َْطــوْا ب ِ َأیْدِی ِهمْ وَ مَا َكانَ مِنْ
مِــنْ أَر ٍ
یْ ِء َفهَ َذا ِ َّلِ وَ لِرَسُــولِهَِ فمَا َكانَ ِ َّلِ َفهُوَ
ْض خَ ِربَةٍ أَوْ ب ُُطونِ أَوْدِیَةٍ َفهُوَ ُك ُّلهُ مِنَ الْ َف 
أَر ٍ
ُول وَ َقوْلُهُ وَ ما أَفا َء َّ ُ
الل عَلى
لِرَسُولِهِ ی ََضعُهُ حَی ُْث شَ ا َء وَ هُوَ ل ْ ِ
ِلمَا ِم ع بَعْدَ الرَّس ِ
كاب َق َ
ال أَ َل تَرَى هُوَ هَ َذا وَ أَمَّا َقوْلُهُ «ما
رَسُولِهِ مِ ْنهُمْ َفما أَوْجَ ْف ُتمْ عَلَیْهِ مِنْ خَ ی ٍْل وَ ال ِر ٍ
أَفا َء َّ ُ
ى رَسُــولِهِ مِنْ أَه ِْل الْقُرى» َفهَ َذا بِمَ ْن ِزلَةِ الْمَ ْغ َن ِم َكانَ أَبِی یَق ُ
ُول َذلِكَ وَ
الل عَل 
اس فِیمَا بَقِیَ».
لَیْسَ لَ َنا فِیهِ َغیْرُ سَهْمَی ِْن سَه ِْم الرَّس ِ
ُول وَ سَه ِْم الْ ُقرْبَى ُثمَّ نَحْنُ شُ رَ َكا ُء ال َّن ِ
(طوسى:1401،)134/4
در این روایت ،تعبیر به «منزله» که مُشــعر به مغایرت است ،منافاتی با سخن یاد شده
ندارد؛ زیرا ممکن اســت تفاوت از جهت مورد باشــد ،پس از آنکه در حکم مشترک
هستند؛ زیرا غالبًا استیال و تسلط در میدان جنگ بر غنائم وجود دارد ،نه از اهل شهرها
و روستاها .به همین جهت به تنزیل یکی از دو غنیمت (غنیمت از اهل قری) به منزله
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دیگری (غنیمت غالب) اشارهشده است( .خویى)353-352 :1413،
برخی از بزرگان ،با تأیید اصل سخن یاد شده ،نخست دو نکته در تأیید آن ذکر کردهاند:
الف -اصناف ششگانه در آیهی دوم همانند آیهی خمس است بدون هیچ تفاوتی ،حتی
ذکر الم در اصناف اول بدون ذکر در اصناف دوم.
َ َ
ْ ُ َ
َ
ب -در آیهی نخست عبارت {فما أ ْو َجف ْت َعل ْی ِه ِم ْن خ ْیل َو ال ِراكب} بیان شده ،درحالیکه
ٍ
ٍ
در آیهی دوم ،چنین عبارتی بیان نشده است.
سپس دو اشکال بیان کردهاند:
َ
َ ُّ َ َ ُ
ول ِه} بیان شده ،گرچه مورد آیه نخست ،بنی نضیر
الف -در هر دو آیه {ما أفاء الل ع رس
ِ
و مورد آیه دوم ،عموم اهلقری است؛ پس یکسانی تعبیر ،ظهور در یک نوع مال دارد.
ب -در ذیــل صحیحه این طور آمده اســت« :كان أبی یقول ذلك و لیس لنا فیه غیر
سهمین :سهم الرسول و ســهم القربى ،ثمّ نحن شركاء الناس فیما بقی»؛ بنابر این در
ذیل صحیحه ،ســهم خدا ذکر نشده اســت ،با اینکه صریح در صدر صحیحه « َفهَ َذا
ِ َّلِ وَ لِرَسُــولِهَِ فمَا َكانَ ِ َّلِ َفهُوَ لِرَسُــولِهِ ص ی ََضعُهُ حَی ُْث شَ ــا َء وَ هُوَ لِالمَا ِم ع بَعْدَ
ُــول »آمده و روایات فراوان این اســت که آنچه برای خداست ،برای رسول
الرَّس ِ
اکرم است و آنچه برای رسول اکرم است ،باقی است؛ پس سهم امام نصف
است ،همچنانکه نصف دیگر ،سهم دیگر مردم است .بنابر این ،باید گفته شود که این
روایت ،مورد اعراض اســت یا گفته شــود :اعراض از برخی از احکامی است که روایت
بیان کرده ،موجب اعراض از مجموع روایت نمیشود( .فاضل لنكرانى)198 :1423 ،
نقد و بررسی

به نظر میرسد استداللهای یادشده ،تمام نیست؛ زیرا:
الف -ادعای قرینهی مقابلهی آیهی دوم با آیهی اول ،اول الکالم است و نه تنها جای
بحث دارد ،بلکه شــواهدی مانند وحدت تعبیر ظاهر آیه که «أفاء »...بهکاررفته است و
نیز برخی از روایات بر عدم تقابل داللت دارد.
ب -صرف مشــابهت موارد شــشگانه مصرف در آیهی هفتم با آیهی خمس ،ســبب
نمیشود که یکی دیگری را تفسیر کند؛ همچنان که دلیل یکسان بودن موضوع نیست.
ج -با توجه به منافات صدر و ذیل صحیحه محمد بن مسلم ،همچنانکه در اِشکال برخی
از بزرگان یاد شد ،اگر نتوان آن را توجیه کرد ،صالحیت استدالل ندارد و ظاهرًا نمیتوان
آن را توجیه کرد؛ زیرا این توجیه ،با فرض تفاوت موضوع آیهی هفتم با آیهی ششم و نیز
با فرض شباهت موضوع آیهی خمس با آیهی هفتم است و سپس بیان مغایرت که سبب
تعبیر به «منزلت» شده باشد .اشــکال این است که دلیل معتبری بر تفاوت موضوع آیه
هفتم با آیه ششم و شباهت موضوع آیه خمس با آیه هفتم وجود ندارد.
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ْ ُ

َ

َ

د -ظاهرًا حذف عبارت {فما أ ْو َجف ْت َعل ْی ِه ِم ْن خ ْیل َو ال ِراكب} از آیهی دوم به جهت عدم
ٍ
ٍ
نیاز به تکرار است .از اینرو ،حذف نشانهی تفاوت موضوع نیست.
و -ســخن یادشده و نیز صحیحه یادشده ،با روایاتی که پیشتر ذکر شد ،منافات دارد؛
زیرا بر اساس روایات ،فیء با انفال اشتراک دارد و انفال ،به خدا و رسول اختصاص دارد.
 .2-1-1-2معنای مرتبط و نسخ آیه

برخی از دانشمندان شیعه ،نسخ آیهی هفتم را احتمال دادهاند:
 -1آیهی هفتم با آیهی خمس نســخ شده اســت( .اردبیلی ،بیتا )214:در نتیجه چهار
پنجم برای رزمندگان است و خمس آن ،در موارد ششگانه مصرف میشود.
نقد و بررسی
در نسخ ،ناسخ باید متأخر از منسوخ باشد ،درصورتیکه سورهی انفال که ناظر به جنگ
بدر اســت ،زودتر از سورهی حشر نازلشده اســت که دربارهی بنینضیر و بنیقریظه
است( .ر.ک :طبرســی387/9 :1372،؛ بیهقى۳۵۴ ،۱۷۶ /۳ :1405 ،؛ زرکشی:1378 ،
)281/1
 .2آیهی هفتم ،آیهی ششم را نسخ کرده است( .کاظمی)94/2 :1365 ،
نقد و بررسی

این احتمال نادرســت اســت؛ زیرا دلیل معتبری بر نسخ وجود ندارد .از سوی دیگر ،در
نسخ باید میان دو آیه ،فاصله زمانی وجود داشته باشد ،در حالیکه ظاهرًا میان دو آیه،
فاصله زمانی وجود ندارد.
 .3-1-1-2معنای مبیّن و ارتباط
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برخی از دانشمندان شــیعه ،آیه هفتم با ششم را مرتبط دانسته و در نحوهی تبیین آن
دیدگاههای گوناگونی دارند:
 .1موضوع آیه ششم و هفتم فیء است ،لکن باید میان آنها جمع نمود؛ به اینصورت
که بر اساس آیه نخست ،رسول اکرم مالک چهار پنجم فیء است و بر اساس آیه
هفتم و بهضمیمه آیه خمس ،یکپنجم آن ،در موارد ششگانه مصرف میشود( .فاضل
لنکرانی )211-210 :1392،گویا بر این اســاس ،شیخ طوسی ،برخالف نظر خویش در
کتاب تبیان ،در کتاب خالف میفرماید:
«و عندنا :كان یســتحق النبی -صلى اهلل علیه و آله -الفیء إال الخمس( ».طوســى،
)182/4 :1407
نقد و بررسی

به نظر میرســد این جمع نیز ناتمام است؛ زیرا ظاهر آیه ششم ،اختصاص کل فیء به

 .4-1-1-2دیدگاه برگزیده

به نظر میرسد آخرین قول ،مناســبترین قول است و با ظاهر آیات و روایات سازگار
است؛ زیرا:
او ًال ،تفویض فیء بهصورت کلی با بیان موارد مصرف منافاتی ندارد؛ زیرا بیان مصرف،
حدود تفویض را روشــن میکند و مفاد آن این اســت که حضرت رسول در مقام
اجرا نباید خارج از این موارد مصرف کنند .به بیان دیگر ،آیه اول ،تفویض فیء بهصورت
کلی را بیان میکند و آیه دوم ،حدود تفویض را مشــخص میسازد؛ مانند آنکه پدری
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رسول اکرم است و ظاهر آیه هفتم ،مصرف کل فیء در موارد ششگانه است و به
چه دلیلی ،در جمع این دو ،باید تخمیسی صورت گیرد و آیه ششم به چهار پنجم حمل
شــود و آیه هفتم بر یکپنجم؟! اگر گفته شود ،آیه خمس شاهد جمع است ،پاسخش
این اســت که به چه دلیل ،آیه خمس که مربوط به غنیمت است ،با آیه ششم و هفتم
که درباره فیء است ،ارتباط دارد؟!
از ســوی دیگر ،چنانکه پیشتر هم بیان شد ،از روایات فیء استفاده میشود که فیء
با انفال اشــتراک دارد و حکم انفال ،اختصاص به رسول اکرم دارد و سهم خدای
سبحان در اختیار رسول اکرم اســت .بنابر این ،همهی فیء به رسول اکرم
اختصاص دارد و آیهی هفتم ،موارد مصرف را بیان میکند که در ادامه بیان خواهد شد.
 .2هر دو آیه ،مربوط به فیء اســت؛ با این تفاوت كه آیهی نخســت ملكیت فیء ،و
آیهی دوم موارد مصرف آن را بیان كرده است( .طوسی ،بیتا564/9 :؛ طبرسی:1372،
391/9؛ طباطبائى )203/19 :1418 ،و ضمیر «منهم» برای تعمیم فیء نسبت به فیء
اهل شهرها و روستاهاست؛ اعم از بنینضیر و غیر آنان( .طباطبائى )203/19 :1418 ،از
سوی دیگر ،بیان بودن آیهی دوم برای آیهی نخست ،سبب شده است که بر آن عطف
نشود( .فیض کاشانی:1415،155/5؛ قمی مشهدی:1368 ،)164/13
به این توجیه ،اشکال شــده است که ظاهر آیه اول ،تفویض فیء به رسول اکرم
اســت ،در حالیکه آیهی دوم ،تقسیم فیء بهصورت خمس را بیان میکند( .کاظمی،
 )93/2 :1365بهبیاندیگر ،با فرض مشــترک بودن مورد (فیء) ،اگر مراد اختصاص
فیء به رسول اکرم است ،همچنانکه در آیهی نخست بیان شده ،این سخن معنا
ندارد؛ زیرا در آیه دوم ،موارد مصرف فیء ،شش مورد بیانشده است و اگر مراد این باشد
که مصرف در هر دو فیء ،موارد شــشگانه است ،برای اختصاص فیء در آیه نخست
به رسول اکرم مجالی نیســت .از سوی دیگر ،ادعای اختصاص آیهی نخست به
بنینضیر و عمومیت آیهی دوم نســبت به سایر شهرها و روستاها دلیل محکمی ندارد.
(فاضل لنكرانى )298 :1423 ،پاسخ این دو در ادامه بیان میشود.
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به فرزند خود پولی دهد و به او اختیار تام در مصرف دهد و سپس بگوید :این پول را در
مورد فالن و فالن و ...مصرف کن .از این رو ،فرزند در عین اختیار ،در چگونگی تصرف
حق ندارد در خارج از موارد بیانشده مصرف کند.
ثانیًا ،دقت در عناوین مصارف شــشگانه ،نشانگر عمومیت مصرف است؛ برای نمونه،
ســهم خدای متعال« :هلل» موارد فراوانی را شــامل میشــود و با اختیار حضرت
تناســب دارد .افزون بر این که در بیان مصارف خاص ،برخی از موارد مانند ســهم ذی
القربی ،یتامی و ...بهصورت ویژه ،مورد تأکید است.
ثالثًا ،ادعای اختصاص آیه نخســت به بنینضیر و عمومیت آیه دوم نســبت به ســایر
شهرها و روستاها معقول است؛ زیرا خدای سبحان در آیه نخست ،حکم اموال بنینضیر
را بیان میکند که ســوره حشر در بارهی آنهاســت و سپس با توجه به جهانشمول
بودن احکام قرآن ،حکم را از بنینضیر به سایر شهرها و روستاها تعمیم میدهد.
رابعًا ،چنانکه ذکر شــد ،از روایات فیء استفاده میشود که فیء با انفال اشتراک داشته
و حکم انفال نیز اختصاص به رســول اکرم دارد و سهم خدای سبحان در اختیار
رسول اکرم است .بنابر این ،همه فیء به رسول اکرم اختصاص دارد؛ مانند:
ال :س ََألْ ُتهُ ع َِن ْ َ
عَنْ مُحَمَّدِ ب ِْن عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ َّ
َال َفق َ
اللَِ ق َ
َال مَا َكانَ
النْف ِ
ال سُــورَ ُة ْ َ
الرَضِینَ بَادَ أَهْ ُلهَا وَ فِی َغیْ ِر َذلِكَ ْ َ
مِــنَ ْ َ
النْف ُ
َال هُوَ لَ َنا وَ َق َ
َال فِیهَا جَدْعُ
النْف ِ
َْ
ال ما أَفا َء َّ ُ
النْفِ وَ َق َ
كاب وَ لكِنَّ
الل عَلى رَسُولِهِ مِ ْنهُمْ َفما أَوْجَ ْف ُتمْ عَلَیْهِ مِنْ خَ ی ٍْل وَ ال ِر ٍ
َّ َ
الل یُسَ ِّل ُط رُسُلَهُ عَلى مَنْ یَشاء وَ َق َ
َال لَمْ ی َُكنْ فِیهَا هِرَا َق ُة دَ ٍم أَوْ
ال الْ َفیْ ُء مَا َكانَ مِنْ أَمْو ٍ
َق ْت ٌل وَ ْ َ
النْف ُ
َال مِ ْث ُل َذلِكَ هُوَ بِمَ ْن ِزلَتِهِ( .طوسى:1401،)133/4
ممکن است گفته شود ،در برخی از روایات ،برای فیء شش سهم بیان شده است و این با
مفاد آیه نخست منافات دارد؛ مانند روایت« :عَنْ مُحَمَّدِ ب ِْن سِ َنانٍ عن الرِّضَ ا إِنَّ َّ َ
الل
ال َّ ُ
تَعَالَى َقسَّمَ الْخُ مُسَ سِ َّت َة أَْقسَا ٍم وَ َق َ
ى وَ اعْلَمُوا أَنَّما َغنِمْ ُتمْ مِنْ شَ یْ ٍء َف َأنَّ ِ َّلِ خُ مُسَهُ
الل تَعَالَ 
یل إِنْ ُك ْن ُتمْ آمَ ْن ُتمْ ب ِ َّ
اللِ وَ ما أَنْ َزلْنا
ى وَ الْیَتام 
ُول وَ لِذِی الْ ُقرْب 
وَ لِلرَّس ِ
ِین وَ اب ِْن السَّبِ ِ
ى وَ الْمَساك ِ
َ
َال َّ ُ
نِ وَ َقسَّــمَ الْ َفیْ َء عَلَى سِ َّتةِ أ ْقسَا ٍم َفق َ
ى
الل تَعَالَ 
ى عَبْدِنا یَوْمَ الْ ُفرْقانِ یَوْمَ الْ َتقَى الْجَمْعا 
عَل 
ما أَفا َء َّ ُ
ُول( ».صدوق:1378 ،)238-237 /2
ى رَسُولِهِ مِنْ أَه ِْل الْقُر 
الل عَل 
ى َفلِلَّهِ وَ لِلرَّس ِ
پاسخش آن است که با توجه به ظاهر آیه ششم و نیز سایر روایات ،میتوان این روایت
ن که
را با حفظ موضوع فیء در آیهی نخســت ،بر موارد مصرف حمل کرد .افزون بر ای 
این روایت ،خود دلیلی بر نفی بیشتر اقوال و احتماالت پیشین است.
 .2-1-2دیدگاه اهل سنت
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دانشمندان اهل سنت نیز همانند دانشــمندان شیعه ،دیدگاهها و احتماالت متعددی را
طرح کردهاند؛ مانند:

 .1-2-1-2معنای مستقل و عدم ارتباط

 .2-2-1-2معنای مرتبط و نسخ آیه

به نظر برخی ،آیه هفتم مربوط به غنیمت است که با آیه خمس نسخ شده است .در نتیجه،
چهار پنجم برای رزمندگان است( .ابن جوزى257/4 :1422،؛ كیاهراسى:1422 ،405/4؛
ابنعطیه286/5 :1422 ،؛ ابنعربى1771/4 :1408 ،؛ قرطبی.)12/18 :1364 ،
نقد و بررسی

اشکال این قول در بررسی دیدگاه شیعه ذکر شد و این جا باید اضافه کرد که برخی از
اهل سنت نیز به آن اشکال توجه پیدا کردهاند( .ر.ک :ابنعطیه286/5 :1422،؛ قرطبی،
)14/18 :1364
 .3-2-1-2معنای مبیّن و ارتباط

 نیقیرف هاگدید زا رشح هکرابم هروس رد ءیف تایآ یقیبطت یسررب

به نظر برخی ،موضوع آیه هفتم با آیه ششــم تفاوت دارد و آیه هفتم به غنائم مناطق
دیگری غیر از بنینضیر مانند بنیقریظه اشــاره دارد .به همین جهت ،حکم آن تفاوت
دارد( .ابنعربى1771/4 :1408 ،؛ آلوسی)240/14 :1414 ،
نقد و بررسی
اشکال این قول در بررسی دیدگاه شیعه ذکر شد.

در این زمینه چند قول وجود دارد:
 .1موضوع آیه ششم و هفتم فیء است ،لکن باید میان آنها جمع نمود؛ به اینصورت
که رســول اکرم مالک چهار پنجم فیء است و یکپنجم آن ،در موارد ششگانه
مصرف میشود( .ابن جوزى258 /4 :1422 ،؛ قرطبی)12/18 :1364 ،
نقد و بررسی

اشکال این قول نیز پیشتر در بررسی دیدگاه شیعه ذکر شد.
 .2هر دو آیه مربوط به فیء است؛ با این تفاوت كه آیه نخست ملكیت فیء ،و آیه دوم
موارد مصرف آن را بیان كرده و بیان بودن آیه دوم برای آیه نخســت سبب شده است
که بر آن عطف نشود( .زمخشری502/4 :1407،؛ فخر رازی )507/29 :1420،چنانچه
بیان شد ،ظاهرًا این قول مناسبترین قول است.
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 .2-2موارد مصرف فیء در آیه هفتم

یکی دیگر از مسائل مورد بحث در خصوص موضوع «فیء» ،موارد مصرف آن از نگاه
آیات قرآن و بررسی دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت در این خصوص است .در ادامه
به این مسأله پرداخته خواهد شد.
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قرآن کریم در آیه هفتم ،شــش مورد برای مصرف فیء بیان میکند .اولین موردی که
قرآن کریم میفرماید ،خدای ســبحان اســت« :ما أَفا َء َّ ُ
الل عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَه ِْل الْقُرى
َفلِلَّهِ» .مراد از صرف برای خدا ،مصرف و انفاق در راه خدا زیر نظر رســول اکرم
است( .طباطبائى )203/19 :1418 ،گفته شده که نام بردن از خدای متعال ،برای تبرّک
اســت( .اردبیلی ،بیتا )214 :روشن است که این ســخن برخالف ظاهر آیه و روایات
فراوان است؛ همچنانکه مشابه این سخن در سهام خمس طرح و پاسخ داده شد.
ُــول» و
دومین مورد مصرف فیء ،رســول اکرم اســت که ظاهر آیهی« :وَ لِلرَّس ِ
روایات ،آن را روشــن میکند و در آن ،تردیدی نیســت .شــیعه عقیده دارد که مراد از
«وَ لِذِی الْ ُقرْبى» ،خویشــاوندان رسول اکرم است که پس از رحلت ایشان ،مالک
ســهم ایشان و سهم خدای سبحان نیز هستند و آن امام قائممقام ایشان است که امام
معصوم اســت( .ابوالفتوح رازى114/19 :1408 ،؛ اردبیلی ،بیتا214 :؛ کاظمی،
95/2 :1365؛ طباطبائى )203/19 :1418 ،تبیین ظاهر آیه ،به بیانی اســت که در آیه
خمس گذشــت .افزون بر ادله عامه ،بهطور خاص در برخی از روایات خاصه نقلشــده
است:
اللِ الَّذِینَ عَ َنى َّ ُ
ُول نَحْنُ وَ َّ
ال سَمِع ُْت أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ یَق ُ
ْس َق َ
الل
عَنْ سُــلَی ِْم ب ِْن َقی ٍ
الل ب ِ َن ْفسِــهِ وَ نَبِیِّهِ ص َفق َ
الل عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَه ِْل
َال«ما أَفا َء َُّ
بِذِی الْ ُقرْبَى الَّذِینَ َقرَنَهُمُ َُّ
اص ًة وَ لَمْ یَجْع َْل لَ َنا
ى وَ الْیَتام 
ُــول وَ لِذِی الْ ُقرْب 
الْقُر 
ى َفلِلَّهِ وَ لِلرَّس ِ
ى وَ الْمَســاك ِ
ِین مِ َّنا خَ َّ
الصدَ َقةِ أَ ْكرَمَ َّ ُ
اس( .کلینی،
الل نَبِیَّهُ وَ أَ ْكرَمَ َنا أَنْ ی ُْطعِمَ َنا أَوْسَاخَ مَا فِی أَیْدِی ال َّن ِ
َسهْمًا فِی َّ
:1363)539/1
چنانکه گذشــت برخی از روایات بر اشتراک فیء و انفال و نیز اختصاص مالکیت آنها
به اهلبیت داللت دارد؛ مانند:
«عــن ابی بصیر عن ابــی جعفر ... :و لنا االنفال قال قلــت له و ما االنفال قال
المعادن منها و االجام و كل ارض ال رب لها و لنا ما لم یوجف علیه ب خَ ی ٍْل وَ ال ِر ٍ
كاب
و كانت فدك من ذلك» (عدهاى از علماء.)37-36 :1363،
چنانکه گذشــت ،از مجموع روایات انفال و فیء استفاده میشود که مالکیت آنها به
رسول اکرم و امام معصوم اختصاص دارد و زیر نظر آنان مصرف میشوند.
به بیان دیگر ،فیء همانند انفال برای منصب امامت و شــؤون والیت و حاکمیت است
و پشتوانه مالی حاکمیت بهشمار میرود .از این رو ،حتی ذکر سهام بعدی در کنار «ذی
القربی» مانند ایتام ،مســاکین و ابن السبیل با نظر ایشان است .از دیدگاه شیعه ،مراد از
ِین وَ اب ِْن السَّبِیل» ایتام ،مساکین و ابن السبیل از بنیهاشم است.
«وَ الْیَتامى وَ الْمَســاك ِ

 .2-2-2دیدگاه اهل سنت

دیدگاههایی که اهل ســنت در بارهی مصرف خمس داشــتند ،تقریبًا در مصرف فیء
نیز وجود دارد .از اینرو ،غالبًا برای خدای متعال ســهمی در نظر نمیگیرند و مراد از
«ذی القربی» را عموم خویشاوندان رســول اکرم( بنیهاشم و بنیمطلب) (فخر
رازی:1420، )507/29میداننــد و «یتامی و »...را به عموم مســلمانان معنا میکنند.
(همان؛ طبرانى)239/6 :2008 ،
دربارهی چگونگی تقسیم و مصرف فیء چند قول دارند:
 .1فیء ،در زمان رســول خدا به پنج قسمت تقسیم میشد؛ چهار قسمت به خود
حضرت اختصاص داشت و یکپنجم باقیمانده به پنج قسمت تقسیم میشد؛ یک سهم
برای خود حضرت و چهار ســهم آن برای ذی القربى و یتامى و مساكین و ابن السبیل
مصرف میشود.
 .2برای مصرف فیء پس از رحلت رســول اکرم نسبت به چهار پنجم ،از شافعی
دو قول نقل شده است:
الف -فیء ،برای مجاهدان و ابزار جهاد و مصالح مرزها صرف شود.
ب -در مصالح مسلمانان صرف شود؛ ازقبیل ساختن مرزها ،ساختمانها و پلها .نسبت
به یک پنجم فیء ،بدون تردید در مصالح مسلمانان مصرف میشود.
 .3ابوحنیفه گفته اســت :با رحلت رســول اکرم ،ســهم او ساقط میشــود و صرفًا به
خویشاوندان نیازمند ایشان داده شود( .زمخشری)503/4 :1407 ،
 .4مالک گفته اســت :فیء همانند خمس ،به نظر و اجتهاد امام وابســته اســت که با
اجتهادش مقداری را به خویشــاوندان داده و باقیمانده را در مصالح مســلمانان مصرف
میکند( .فخر رازی507/29 :1420،؛ قرطبی)15/18 :1364 ،

 نیقیرف هاگدید زا رشح هکرابم هروس رد ءیف تایآ یقیبطت یسررب

(طوسی ،بیتا564/9 :؛ ابوالفتوح رازى118-117/19 :1408 ،؛ کاظمی95/2 :1365 ،؛
طباطبائى )203/19 :1418 ،تبیین آیه به بیانی است که در آیهی خمس گذشت .افزون
بر آن ،در برخی از روایات تفسیری به آن اشاره شده است؛ مانند:
ُولَ ...:ف َنحْنُ وَ َّ
ال سَــمِع ُْت أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ یَق ُ
ْس َق َ
اللِ عَ َنى بِذِی
«عَنْ سُلَی ِْم ب ِْن َقی ٍ
الْ ُقرْبَى الَّذِی َقرَنَ َنا َّ ُ
الل ب ِ َن ْفسِــهِ وَ بِرَسُولِهَِ فق َ
ُول وَ لِذِی الْ ُقرْبى وَ
َال تَعَالَى َفلِلَّهِ وَ لِلرَّس ِ
اص ًة» (کلینی.)63 /8 :1363 ،
ِین وَ اب ِْن السَّبِ ِ
الْیَتامى وَ الْمَساك ِ
یل فِی َنا خَ َّ
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نقد و بررسی

نقد و بررسی دیدگاههای اهل سنت در بارهی مصرف فیء که همانند مصرف خمس است،
پیشتر ذکر شــد و تکرار نمیشود .در این جا تنها به بررسی دیدگاهها دربارهی چگونگی
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تقســیم و مصرف فیء بسنده میشود .روشن اســت که دیدگاههای اهل سنت ،برخالف
ظاهر آیه است و عمدتًا بر اساس استحسان و رأی و قیاس و بدون دلیل قطعی است؛ زیرا:
الف -دلیل معتبری بر تخمیس فیء وجود ندارد و بلکه چنانکه گذشــت ،ظاهر آیه ششم
اختصاص کل فیء به رسول اکرم دارد و ظاهر آیه هفتم ،مصرف کل فیء در موارد
شــشگانه است و به چه دلیلی ،در جمع این دو ،باید تخمیسی صورت گیرد و آیه ششم
به چهار پنجم حمل شــود و آیه هفتم بر یکپنجم! اگر گفته شــود ،آیه خمس شــاهد
جمع است ،پاسخش این است که به چه دلیل ،آیه خمس که مربوط به غنیمت است ،با
آیه ششــم و هفتم که درباره فیء اســت ،ارتباط داد؟! از سوی دیگر ،برفرض ثابت بودن
تخمیس از سوی رسول اکرم ،با توجه به اینکه دلیل معتبری بر تخمیس وجود ندارد،
فعل حضرت بر مصلحت و تشخیص خود حضرت حمل میشود ،نه الزام.
ب -هرکدام از مصارف فیء ،به قوت خود باقی هســتند و دلیلی بر از بین رفتن سهم
ن رو ،سهم رسول اکرم باید به کسی داده شود که
برخی از آنها وجود ندارد .از ای 
جانشین ایشان و از سوی ایشان باشد و جانشین او هرگونه که مصلحت بدانند ،مصرف
کنند .بنابر این ،ادعای از بین رفتن ســهم حضرت رســول اکرم نادرست است؛
همچنانکه ادعای مصرف آن برای مســلمانان ،بدون نظر جانشین او نادرست است و
نیز ادعای وابستگی به دیدگاه امامی که از طرف او نباشد ،ناتمام است.
ج -همه اقوال یادشده ،با روایات فراوان اهلبیت ناسازگار است و به همین جهت
قابل پذیرش نیست.
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 .3تفسیر تطبیقی آیه هشتم سوره حشر و ارتباط آن با قبل
ْ
{ل ُف َقراء ْالُهاجر َ
ین }...در آیهی هشتم سورهی حشر ،مهمترین موضوع در ارتباط
ِ
عبارت ِ
ِ ِ
این آیه با آیهی قبل است .بنابر این ،ضرورت دارد این آیه از نظر تفسیری مورد بررسی
قرار گیرد.
َ
ُْ َ
َ َّ َ ُ ْ
ُْ
ْ ََْ ُ َ
ْ َ ْ
ُ
ْ
والــم یبتغون
قرآن کریم می
ــراء الهاجریــن ال ِذین أخرجــوا من د
{لفق ِ
فرمایدِ :
یــار ِه و أم ِ ِ
ِ ُ ِ ِ
ِ ِ
َ ُ
َ ُِ
ً
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َّ
َ ْ ً َ َّ
ُ
َ
الل َو رضوانا َو ین ُص ُرون َ
الل َو َرســوله أولئك ه َّ
فضــا ِمن
الص ِادقون} (حشر)8:؛ این اموال
ِ
ِ ِ
براى فقیران مهاجرانى اســت كه از خانه و كاشــانه و اموال خود بیرون رانده شدند در
حالى كه فضل الهى و رضاى او را مىطلبند و خدا و رســولش را یارى مىكنند و آنها
راستگویانند.
 .1-3بررسی دیدگاه شیعه
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ْ
{ل ُف َقراء ْالُهاجر َ
ین }...با آیه قبل ،چند دیدگاه و احتمال
ِ
دانشــمندان شــیعه در ارتباط ِ
ِ ِ

طرح کردهاند:

 .1-1-3عدم ارتباط با سهام

َ ُ َ ًَْ َ ْ َْ
َ ْ َ ُ
ُْ َ
یاء} اســت و داللت دارد که این
{لفقراء} در ارتباط با {كی ال یكون دولة بی الغ ِن ِ
ِ

اموال در دســت اغنیاء نباشد ،بلکه برای فقرا باشد( .طوســی ،بیتا565/9:؛ ابوالفتوح
رازى)121/19 :1408 ،

 .2-1-3برخورداری از سهم مستقل

«لِلْ ُفقَراء» با واو عطف تقدیری به ما قبل عطف شود و در نتیجه ،گروه دیگر از مصرف
فیء ،فقرای مهاجر با ویژگیهای یادشده در آیه هستند( .فاضل لنکرانی)222 :1392،
نقد و بررسی
ن که بعدًا بیان میشود ،از ادله استفاده میگردد که فقرای مهاجر ،سهم مستقلی
همچنا 
در فیء ندارند .از اینرو ،این سخن پذیرفتنی نیست.
 .3-1-3برخورداری از سهم و ارتباط بدلیت

ن باره چند احتمال دادهشده است:
در ای 
یل...» است( .طبرسی،
ِین وَ اب ِْن السَّبِ ِ
« .1لِلْ ُفقَراءِ» بدل از «لِذِی الْ ُقرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساك ِ
268/4 :1377؛ اردبیلی ،بیتا214:؛ شریف الهیجی:1373 ، )433/4در نتیجه ،فقرای
مهاجر ذیالقربی سهم دارند و نیز یتیمان و مساکین و ابن السبیل ایشان ،صاحب سهم
هستند .نتیجه این قول این اســت که صاحب سهم رسول اکرم و فقرای مهاجر
هســتند .دلیل بدل قرار نگرفتن از ِ َّ
«لِ» ،رعایت تعظیم خدای متعال اســت( .مقدس
اردبیلی ،بیتا )214 :و دلیل بدل قرار نگرفتن از ِ َّ
ُــول» از سویی حفظ شأن
«لِ وَ لِلرَّس ِ
و جایگاه رســول اکرم است و از ســوی دیگر ،عبارت «وَ یَ ْن ُصرُونَ َّ َ
الل وَ رَسُولَهُ»
نشــان می دهد که رسول اکرم در زمره این فقرای مهاجر نیست( .همان؛ شریف
الهیجی:1373 ،)433/4
نقد و بررسی

ســخن یادشده تمام نیست؛ زیرا الزمهی سخن یاد شده این است که «ذی القربی» و
«یتامی و »...مشروط به فقر شود ،در صورتیکه بر اساس ادله ،در «ذی القربی» چنین
شرطی وجود ندارد .الزمهی دیگر سخن یادشده ،محدود شدن «ذی القربی» و عناوین
بعدی به فقرای مهاجر اســت ،در حالیکه «ذی القربی» و عناوین بعدی (با این فرض
که «یتامی و »...به بنیهاشــم محدود اســت) اختصاصی به فقرای مهاجر ندارد و عام

 نیقیرف هاگدید زا رشح هکرابم هروس رد ءیف تایآ یقیبطت یسررب

نقد و بررسی

َ ُ َ ًَْ َ ْ َْ
َ ْ َ ُ
یاء} تعلیل برای بیان حکم فیء اســت .از اینرو،
عبارت {كی ال یكون دولة بی الغ ِن ِ
ُْ َ
{لفقراء} با ماقبل چگونه است!
در این قول روشن نیست که ارتباط ِ

The sixty year
The first number
Consective 11
Spring and Summer
2021

169

است .همچنین الزمه سوم ،محدود شدن خود عنوان «فقرای مهاجر» به «ذی القربی»
و «یتامی و( »...با این فرض که «یتامی و »...به بنیهاشــم محدود اســت) است ،در
حالیکه عنوان «فقرای مهاجر» اعم از آن است.
یل» اســت( .فیض کاشانی،
ِین وَ اب ِْن السَّــبِ ِ
« .2لِلْ ُفقَراءِ» بدل از «وَ الْیَتامى وَ الْمَســاك ِ
:1415 )156/5در نتیجه ،ذی القربی چه غنیّ و چه فقیر ســهم دارند و یتیمان فقرای
مهاجر ،مساکین و ابنالسبیل ایشان نیز صاحب سهم هستند.
یل» است( .کاظمی)96/2 :1365 ،
ِین وَ اب ِْن السَّبِ ِ
« .3لِلْ ُفقَراءِ» بدل از «الْمَساك ِ
نقد و بررسی

این ســخن و ســخن پیشــین تمام نیســت؛ زیرا دو الزمه دارد که پذیرفتنی نیست؛
همچنانکه در ضمن قول سوم یاد شد.
 .4-1-3برخورداری از سهم بهعنوان سهم «اهلل»

«لِلْ ُفقَراءِ» بیان مصداق برای مصرف در راه خداست که در آیهی قبل با عبارت « َفلِلَّهِ»
بیان شد ،نه اینکه فقرای مهاجر یکی از صاحبان سهم در فیء باشند .بنابر این ،مصرف
فیء برای فقراء در حقیقت مصرف در راه خداست( .طباطبائى)204/19 :1418 ،
 .5-1-3دیدگاه برگزیده
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به نظر میرســد این قول ،مناسبترین قول است؛ زیرا از سویی مطابق با روایات فیء
است که فیء را در زمره انفال میشمارد و مصرف انفال اختصاص به خدا و رسول دارد
و ســهم فقرا از سهم خدای سبحان مصرفشده است؛ همچنان که رسول اکرم
از فیء به ســه نفر از انصار دادند و آن از ســهم خدای متعال حساب میشود .از سوی
دیگر ،مطابق با برخی از روایات خاصه است که فیء را شش سهم میشمارد و فقرا در
زمرهی آنها نیستند:
«عَنْ مُحَمَّدِ ب ِْن سِــ َنانٍ عن الرِّضَ ا إِنَّ َّ َ
الل تَعَالَى .. .وَ َقسَّمَ الْ َفیْ َء عَلَى سِ َّتةِ أَ ْقسَا ٍم
ى ما أَفا َء َّ ُ
َــال َّ ُ
َفق َ
ُــول». (صدوق،
ى رَسُــولِهِ مِنْ أَه ِْل الْقُر 
الل عَل 
الل َتعَالَ 
ى َفلِلَّهِ وَ لِلرَّس ِ
:1378)238-237 /2
 .2-3دیدگاه اهل سنت

اهل سنت نیز دیدگاهها و احتماالت متعددی در ارتباط «للفقراء» با قبل مطرح کردهاند
که مهمترین آنها عبارتاند از:
« .1لِلْ ُفقَراء» از موارد مصرف فیء اســت( .طبرانــى:2008 ،239/6؛ قرطبی:1364 ،
)19/18
« .2لِلْ ُفقَراء» در ارتباط با « َكیْ ال ی َُكونَ دُولَ ًة بَیْنَ ْ َ
ال ْغنِیاءِ» است و داللت دارد که این

نقد و بررسی

اشــکاالت دیدگاهها و احتماالت یاد شده ،در ضمن بررسی دیدگاهها و احتماالت شیعه
بیان شد.
نتیج ه
مهمترین نتایج مقاله عبارتاند از:
 .1شأن نزول آیه ششم به بعد درباره یهودیان بنینضیر است که پس از محاصره پیامبر
اکرم صلح کرده و خانه و کاشانه خود را رها کردند.
 .2معنای ریشــهای «فیء» رجوع و برگشت است و از دیدگاه شیعه ،فیء به غنائمی از
اموال کافران گفته میشــود که بدون جنگ و درگیری به دست آمده باشد یا سرزمینی
که کافران ،آنها را رها کرده باشند .برخی از اهل سنت ،به معنای یاد شده و برخی به
معنای غنیمت گرفتهاند ،در صورتیکه با توجه به مجموع روایات ،به نظر میرسد فیء
به معنای عام بوده و مساوی با انفال (به معنای عام) است.
 .3از دیدگاه شــیعه ،مالک فیء ،رســول اکرم و امام معصوم است و اهل
سنت ،عقیده دارند که فیء به رسول اکرم اختصاص دارد.
 .4اقوال متعددی در تفسیر آیهی ششم وجود دارد و به نظر میرسد این قول که فیء،
در هر دو آیه یکســان بوده و ملكیت فیء در آیهی اول و موارد مصرف در آیهی دوم
بیانشده ،مناسبترین قول است و با ظاهر آیات و روایات سازگار است.
 .5در ارتباط آیه هشــتم با هفتم اقوال متعددی وجود دارد و به نظر میرســد این قول
که فقرای مهاجرین ،بیان سهم خدای سبحان باشد ،بهترین قول است و با ظاهر آیات
و روایات سازگارتر است.

 نیقیرف هاگدید زا رشح هکرابم هروس رد ءیف تایآ یقیبطت یسررب

اموال در دست اغنیاء نباشد ،بلکه برای فقرا باشد( .قرطبی)19/18 :1364 ،
یل...» اســت.
ِین وَ اب ِْن السَّــبِ ِ
« .3لِلْ ُفقَــراءِ» بدل از «لِذِی الْ ُقرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَســاك ِ
(زمخشــری503/4 :1407،؛ قرطبی )19/18 :1364 ،دلیل بدل قرار نگرفتن از ِ َّ
«لِ»،
رعایت تعظیم خدای متعال است و دلیل بدل قرار نگرفتن از ِ َّ
ُول» از سویی
«لِ وَ لِلرَّس ِ
حفظ شأن و جایگاه رسول اکرم اســت و از سوی دیگر ،عبارت «وَ یَ ْن ُصرُونَ َّ َ
الل
وَ رَسُــولَهُ» نشان میدهد که رسول اکرم در زمره این فقرای مهاجر نیست( .فخر
رازی)507/29 :1420،
یل» است( .ابنعطیه)286/5 :1422،
ِین وَ اب ِْن السَّبِ ِ
« .4لِلْ ُفقَراءِ» بدل از «الْمَساك ِ
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قرآن کریم
1.1آلوسی ،سید محمود ( 1414ق)« :روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم» ،بیروت :دارالفکر.
2.2ابو الســعود ،محمد بن محمد ( 1983م)« :تفسیر ابی السعود (ارشــاد العقل السلیم الى مزایا القرآن الكریم)»،
بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،چاپ اول.
3.3ابن جوزى ،عبدالرحمن بن على ( 1422ق):«زاد المسیر فى علم التفسیر» ،بیروت :دار الكتاب العربی ،چاپ اول.
4.4ابنعربى ،محمد بن عبداهلل ( 1408ق)« :احكام القرآن» ،لبنان :دارالجیل ،چاپ اول.
5.5ابنعطیه ،عبدالحق بن غالب ( 1422ق)« :المحرر الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز» ،بیروت :دار الكتب العلمیة،
منشورات محمد علی بیضون ،چاپ اول.
6.6ابن فارس ،احمد ( 1404ق)« :معجم مقاییس اللغة» ،مکتب االعالم االسالمی.
7.7بیهقى ،ابو بكر احمد بن الحســین ( 1405ق)« :دالئل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشــریعة» ،بیروت :دار
الكتب العلمیة.
8.8عدهاى از علماء ( 1363ش)« :األصول الستة عشر» ،قم :دارالشبستری للمطبوعات ،چاپ اول.
جصاص ،احمد بن على ( 1405ق)« :احکام القرآن» ،بیروت :دار احیاء التراث العربى.
ّ 9.9
1010جوهرى ،اسماعیل بن حماد ( 1410ق)« :الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة» ،بیروت :دار العلم للمالیین.
1111رازى ابوالفتوح ،حسین بن على ( 1408ق)« :روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن» ،مشهد :آستان
قدس رضوى ،بنیاد پژوهشهاى اسالمى ،چاپ اول.
1212راوندی قطب الدین ،ســعید بن هبة اهلل ( 1405ق)« :فقه القرآن فی شــرح آیــات االحکام» ،قم :كتابخانه
آیتاهلل مرعشى نجفى.
1313زرکشی ،محمد بن عبداهلل ( 1378ق)« :البرهان فی علوم القرآن» ،بیروت :دار إحیاء الکتب العربیة ،چاپ اول.
1414زمخشری ،محمود بن عمر (  1407ق)« :الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل» ،بیروت :دار الكتاب العربی،
چاپ سوم.
1515شریف الهیجی ،محمد بن علی ( 1373ش)« :تفسیر شریف الهیجی» ،تهران :دفتر نشر داد ،چاپ اول.
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Abstract
The source of sovereignty and obedience is God Almighty, and
any sovereignty from other than God is void and oppressive;
unless during the reign of God and with His permission, it is
like the guardianship of the prophets and saints. Now the question is what are the reasons for the necessity of obedience or
sanctity of opposition to the Prophet (PBUH) and the divine
saints? Analytical and descriptive study of this issue shows
its special approval in the view of reason and sharia, acting
on the words and manners of the Prophet (PBUH) in addition
to the approval of reason, has also been approved by Islam.
The words of the Prophet (PBUH) and the saints must precede
personal intentions, otherwise the person, although he may be
considered as a believer, but in fact such a person is a hypocrite or ignorant of the truth of religion and lacks faith.
Keywords: Evidence, Obedience, Opposition, Prophet
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نوع مقاله :پژوهشی

ادله قرآنی ،روایی وجوب تبعیت و حرمت مخالفت با پیامبر و
اولیای الهی از دیدگاه مفسران فریقین
(تاریخ دریافت - 1400/01/02 :تاریخ پذیرش)1400/09/06 :

خدیجه احمدی بیغش

1

چکیده
منشــأ حاکمیت و اطاعــت ،خداوند متعال بوده و هرگونــه حاکمیت از جانب
غیر خدا باطل و ظلم اســت ،مگر اینکه در طــول حاکمیت خداوند و با اذن
او ،همچون والیت انبیا و اولیای الهی باشــد .حال سؤال این است که وجوب
اطاعــت یا حرمت مخالفت بــا پیامبر و اولیای الهی از چه ادلهای ســر
چشمه میگیرد .بررســی تحلیلی و توصیفی این مسأله نشان از تأیید ویژهی
آن در دیدگاه عقل و شرع است؛ چراکه بیان و عمل نمودن به سخنان و سیره
پیامبر بر اساس ذوق و احســاس شخصی و موافق امیال نفسانی ،مورد
تأیید عقل و شــرع نبوده و این امر مورد تأیید اسالم نیز نبوده است .بهعبارت
دقیقتر ،باید کالم رســول و اولیای الهی مقدم بر مراد شخصی باشد .در
غیر اینصورت ،فرد گرچه شاید در ظاهر در زمرهی مؤمنین قلمداد گردد ،اما
در واقع چنین فردی منافق یا جاهل به حقیقت دین بوده و فاقد ایمان است.
واژگان کلیدی :ادله ،اطاعت ،مخالفت ،پیامبر ،اولیای الهی.
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مقدمه
با بررسی تاریخی روشن میشود که فقهای فریقین معتقداند ،جمیع احکام ،تابع مصالح
و مفاســد الهی هســتند که بیتردید در انجام آن کار ،برای بشر مصلحتی وجود دارد.
عقل بشــر تا آنجا کارایی دارد که آنها را به خدمت شــریعت میبرد و یقین دارد که
جمیع احکام شــارع مقدس ،تابع مصالح و مفاسد است .بنابراین ،عمل مطابق با امر و
نهیهای الهی توســط مکلفان ،مورد تأیید و تأکید عقل سلیم و شرع است .از اینرو،
الزم است بندگان دقیقًا تعالیم الهی را بهگونهی مورد تأیید شرع انجام داده و سلیقهی
شخصی خویش را بر احکام شرع مقدّم ندارند؛ زیرا عقل محدود بشری نمیتواند همهی
مصالح و مفاسد امور را درک نماید (مظفّر ،بیتا)239 /1 :؛ لذا شایسته نیست مسلمانان
دستورات پیامبر اکرم را نادیده گرفته و با اوامر و نواهی ایشان معارضه ،و به رأی
و نظر خود عمل نمایند؛ چرا که اگر بنا باشد ،هر کس سخنان رسول خدا را موافق
با آرا و ســایق شــخصی خویش و امیال نفسانی و دنیاییاش تبیین نماید و اگر کالم
رسول اکرم ســازگار و موافق با خواست و مرادش بوده عمل نموده و اگر موافق
نبــود بدان توجّــه نکرده و در پی مخالفت برآید ،این فــرد را قطعًا نمیتوان از پیروان
مکتب مقدس اســام نامید ،حتی اگر بهظاهر مؤمن خطاب گردد .این فرد را میتوان
جاهل یا منافق بهحقیقت دیدن نامید که در هر دو صورت از مؤمنان بهحساب نمیآید.
آیات قرآن نیز بر این امر تأکید فراوان داشته و بیان میدارد که اطاعت پیامبر عین
َ
َّ ُ َ َ َ ْ َ َ
َ ُ
اع ّ َ
اطاعت خداوند متعال است{ :م ْن ی ِطع الرسول فقد أط
الل} (نساء.)80/
ِ
همچنین در آیات متعدد پیامبر اکرم مفسّر و مبیّن احکام شرع معرّفی شده است:
ِّ ْ َ ُ ِّ َ َّ
َ َ ََْ َ َ
َ ُ ِّ َ َ ْ ْ
{وأنزلنــا إل ْیــک الــذ
ی} (نحــل )44/با توجه به این آیه میتوان
ک لت َبــن للناس ما نزل إل
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
دریافــت که قطعًا پیامبر اکــرم به دور از هرگونه خطا و عصیان اســت؛ چرا که
خداوند ،اطاعت فردی را که در رفتار و گفتار دچار خطا باشــد ،هرگز واجب نمیکرد .از
َّ
ْ
َ َ َ ُ
نطق َعن َال َوىِ ،إ ْن ُه َو ِإل َو ْح ٌی ُی َحی}؛ (نجم 3/و )4
اینرو ،خداوند میفرماید{ :وما ی ِ
ِ
بر این اساس جمیع سخنان پیامبر وحی بوده و هیچگاه بر اساس هواهای نفسانی
سخنی بر زبان نرانده است .این جستار در پی آن است که با استناد به آیات دوم و سوم
سورهی حجرات ،مبانی عقیدتی و فکری خلفای صدر اسالم در اطاعت و والیت را بیان
داشته و مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
 .1مبانی نظری
در تبیین اصطالحات کلیدی این تحقیق الزم است ،واژهی اطالعت و واژگان همسوی
با آن ،مورد بررسی قرار گیرد.

 .1-1تعریف اطاعت

 .2-1تعریف اتباع

ن و چرا از کسی
«اتّباع» از ریشهی تبع ،به معنی اطالعت و پیروی هم ه جانبه و بیچو 
َ َ َ َ
یا چیزی است( .راغب اصفهانی :1383 ،ذیل «تبع») خداوند متعال میفرماید{ :فمن تبع
ِ
ْ
َ َ َّ
ُ َ َ َ َ َ ْ ٌ َ َْ ْ
{یا ق ْوم اتب ُعوا ال ُ ْر َس ِلنی} (یس)20/
ی} (بقره )38/و یا:
هدای فال خوف عل
ِ
ِ
َ َّ ُ ُ َ َ َّ ُ ْ ِ َ ْ َ ُ َ
عالمه طباطبایی ذیل آیهی {و اتبعوه لعلکم تتدون} (األعراف )158/گفته اســت:
ِ
مراد از اهتداء ،راه یافتن به ســعادت اُخروی که همان رضواناهلل و بهشــت است ،نه
راه یافتــن به راه حق؛ چون اتّباع و پیروی بدون چونو چرا از دســتورات پیامبر عین
اهتداء اســت( .طباطبایی )284/8 :1375 ،خداوند در این آیه ،امید راه یافتن به طریق
حق را منوط به پیروی بیچون و چرا از دستورهای پیامبر دانست تا بفهماند که هر که
او را تصدیق نماید ،لیکن از دســتورهایش پیروی نکند ،بیتردید در راه گمراهی باشد.
(ابنعجیبه)271 /2 :1377 ،
 .3-1تعریف والیت

«والیــت» به معنای فرمانروایی و عهدهداری امور زیردســتان اســت .ولی و موال در
ایــن معنا به کار میروند .گفته میشــود خداوند ولی و موالی مؤمنان اســت( .راغب
َ
َ ّ ُ ُّ ْ ُ ْ
اصفهانی :1383 ،ذیل «ولی») در آیات زیر بدین معنا آمده اســت{ :ا
لل َول الؤ ِم ِننی}
ِ
َ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ َّ َ ُ
ین َآمنوا} (محمّد)11/
(آلعمران)68/؛ {ذلک بأن الل مول ال ِذ
ِ ِ
َّ َ َ ُّ ُ ُ ّ ُ َ َ ُ ُ ُ
عالمه طباطبائی در تفسیر آیهی ِ{إنا و ِلیکم الل ورسوله} (مائده )55/میگوید :این

ادله قرآنی ،روایی وجوب تبعیت و حرمت مخالفت با پیامبر و اولیای الهی از دیدگاه مفسران فریقین

«اطاعت» باب افعال از ریشهی طوع و طاعت؛ به معنی پیروی از دستورهای باال دست
با میل و رغبت است .طاعت و اطاعت نیز به همان معنی است با این تفاوت که طاعت
بیشــتر اوقات در مورد امتثال فرمان امیر به کار میرود( .راغب اصفهانی :1383 ،ذیل
«طوع») شیخ طوسی در بیان معنای اطاعت میفرماید :اطاعت به معنی فرمانبرداری
است .طاعت خدا و رسول؛ یعنی فرمانبرداری در برابر اوامر آنها و بازایستادن از نواهی
ایشان( .طوسی)236 /3 :1383 ،
ّ
علمــه طباطبائی نیز میفرماید :بیتردید مقصود از اطاعت خداوند ،چیزی جز احکامی
که از طریق پیامبرش بهسوی ما وحی فرموده نیست ،امّا پیامبر اکرم را دو جهت
باشــد :یکی آنکه به کمک وحی بیانی ،اجمالهای کالم خدا را برای مسلمانان بیان
ن که آن حضرت ،دارای والیت مطلقه اســت و طبق مصالح ،به مؤمنان
نماید .دیگر آ 
هرچه الزم باشد ،امر فرماید( .طباطبایی )388 /4 :1375 ،عالمه در این بیان به نکتهی
بســیار دقیقی اشاره دارند و آن این است که دستورات خداوند نیز با توجّه به اینکه از
زبان پیامبر به سمع مردم میرسد ،الزماالجراست.
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َّ

َ َ

ْ

َ ُ

َ
ُْ
آیه همچون آیهی {الن ُّ
نی ِم ْن أنف ِس ِــه ْم} (احزاب ،)6/بیانگر والیت مطلق
ب أ ْول بالؤ ِم ِن
ِ
ِ
پیامبر اکرم است؛ یعنی والیت رسول عین والیت الهی و بدون هیچ قید و شرطی
اســت .به عبارت دیگر ،والیت خداوند دو نوع است :والیت تکوینی یعنی تدبیر و اداره
نظام جهان؛ دیگری والیت تشــریعی است که خداوند در این والیت به تشریع احکام
شــریعت پرداخته است .خداوند متعال ،والیت تشــریعی را به پیامبر عطا نمود .والیت
تشریعی پیامبر ،لزوم اطاعت از جمیع دستورات پیامبر اکرم را بر همهی مسلمانان
تبیین می دارد .پیامبر اکرم دارای والیت تکوینی نیز می باشــد؛ بدین صورت که
والیت حقیقتًا از آنِ خداســت و بال ّتبع به پیامبر نیز عطا شــده است( .طباطبایی،
 )16 /6 :1375همچنین ایشــان در تفسیر آیهی ششم سورهی احزاب بیان میدارند:
طبق این آیه ،والیت پیامبر اکرم در جمیع مصالح مؤمنان بر آنان مقدّم است؛ پس
همهی دستورهایش بر همگان واجباإلمتثال میباشد( .همان)27 /16 ،
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 .2مبانی وجوب اطاعت از پیامبر اکرم
لــزوم اطاعت و پیــروی از فرمانهای پیامبر با عبــارات مختلف در قرآن کریم
مطرحشــده و اساس مبانی عقیدتی و فکری مســلمان را نیز تشکیل میدهد .ازجمله
این الفاظ «اطاعت» و مشــتقات آن اســت که برخی ،بر اطاعت مستقیم از دستورات
ََ َ ََ
َ
{م ْن ُیطع َّ
الر ُسول فق ْد أط َاع ّالل} (نساء)80/؛ هر که
پیامبر اکرم داللت دارد؛ مانند:
ِ
َ
ْ
َ
ِ
َّ ُ
َ َ ْ َ
رســول را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است .همچنین آیهی{ :وما أرسلنا ِمن رسول
ٍ
َّ ُ َ َ ْ
ّ
الل} (نســاء)64/؛ ما رسولی نفرستادیم مگر بر این مقصود که خلق به
ِإال ِلیطــاع ِب ِــإذ ِن ِ
امر خدا ،اطاعت او کنند.
ُ َ
ْ
ُ ْ َّ
در موارد بســیاری نیز اطاعت پیامبر در ردیف اطاعت خداوند آمده است{ :قل أ ِطیعوا الل
َ َ َّ ْ َ َّ ّ َ ُ
ْ
َ َّ ُ َ
َ
ب َ افر َ
ْ
ین} (آلعمران)32/؛ بگو اطاعت خدا و رسول را
یح ُّ الک
ِ
والرسول ِفإن تلوا ف ِإن الل ال ِ
ِ
َ َ ُّ َ َّ
بكنید ،پس اگر اعراض كردید ،پس خدا كافرین را دوست نمىدارد و آیهی{ :یا أیا الذ َ
ین
ِ
َ ُ
َ
َ
َ ُ َْ ُ ْ
ْ
ُ
وا ّ َ
آمنــوا أ ِطیع
الل َوأ ِط ُیعوا َّالر ُســول َوأ ْو ِل األ ْمر ِمنک ْم} (نساء)59/؛ ای اهل ایمان ،فرمان
ِ
خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول) که از خود شما هستند اطاعت کنید.
وجوب اطاعت از پیامبر با واژهی «اتّباع» و مشتقات آن بیانشده است؛ مانند:
گاهی نیز
ُ ُ ُ
َ
َّ
ُ ْ
َ
ّ
ُی ْح ْ ُ ُ ّ
نــم تح ُّبون َ
ــل إن ک ْ
الل فاتب ُع ِون ببکم الل} (آلعمران)31/؛ بگو (ای پیغمبر) اگر خدا
{ق
ِ
ِ
ِ
ِ
را دوست میدارید مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست دارد.
َّ
َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َّ َّ ُ ِّ َّ
ــی األم} (اعــراف)157/؛ هم آنان که
همچنیــن آیهی{ :ال ِذیــن یتبعــون الرســول الن
ِ
ِ
ُ َ َّ ُ
َ َّ
ْ َ َْ ُ َ
ــم تتدون}
پیروی کنند از آن رســول (ختمی) و پیغمبر امّی ...و آیه{ :واتب ُعــوه ل َعلک
ِ
(اعراف .)158/گاهی نیز خداوند ،پیامبر اکرم را ولی مطلق مسلمانان معرّفی نموده
و والیت آن حضرت را بسان والیت الهی میداند؛ بنابراین هنگامیکه والیت ایشان بر

ادله قرآنی ،روایی وجوب تبعیت و حرمت مخالفت با پیامبر و اولیای الهی از دیدگاه مفسران فریقین

جان و مال مســلمانان ثابت گردد ،به طریق اولی جمیع دستورات ایشان الزماإلجراء و
َ
َ ُ
َ
َّ ُّ َ ْ ُ ْ
نی ِم ْن أنف ِس ِــه ْم} (احزاب)6/؛ پیغمبر
ب أ ْول بالؤ ِم ِن
الزماالطاعه میگردد؛ مانند آیات{ :الن
ِ
ِ
َّ َ َ ُّ ُ ُ ّ ُ َ َ ُ ُ ُ
اولی و ســزاوارتر به مؤمنان اســت از خود آنها  ...و آیهی{ :إنا ولیکم الل ورسوله}
ِ
ِ
(مائده)55/؛ ولیّ امر و یاور شما تنها خدا و رسول اوست.
گاهــی نیز خداونــد به همهی مؤمنان امر فرمــود که در برابر جمیــع اقوال و اعمال
مخالفت نورزند ،وگرنه مؤمن نیستند؛
پیامبر تســلیم محض شده و به هیچ وجهی
َ
ْ َ
َ ُ ْ ُ َّ َ َ
ُ
َ َ َ َ ِّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ َ ُ َ ِّ
َ
َ
َ
ُ
ت یحک ُموک ِفمی شــج َر َب ْین ث ال یجدوا ف أنف ِســه ْم
مثل آیهی{ :فال وربــک ال یؤ ِمنون ح
ِ
ِ
َ
ِ
ِّ َ َ
ُ ِّ ْ ْ ً
َح َر ًجا َّما قض ْی َت َوی َسل ُموا تس ِلمی} (نساء)65 /؛ نه! سوگند به پروردگارت كه ایمان نیاورند،
مگر آنكه در نزاعى كه میان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حكمى كه تو مىدهى
هیچ ناخشنود نشوند و سراسر تسلیم آن گردند.
َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ً َ ْ َ ُ
َ َ ُ ُ ْلخ َ َ ُ
َ ُ ْ َ َ َ َ
َ َ َ َ ُْ
{وما كن ِلؤ ِمن َول مؤ ِمن ٍة إذا قضى الل ورســوله أمرا أن یكون لما ِ یة
همچنین آیهی:
ِ
َ
َّ َ َ َ ُ ٍ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ ً ُ ً
ْ
م ْ
ْ
ــن أ ْمر ِه َو َم ْن َیع ِص الل ورســوله فقد ضل ضــال مبینا} (احزاب)36 /؛ هیچ مرد مؤمن و
ِ
ِ
ِ
زن مؤمنى را نرســد كه چون خدا و پیامبــرش در كارى حكمى كردند ،آنها را در آن
كارشان اختیارى باشد .هر كه از خدا و پیامبرش نافرمانى كند سخت در گمراهى افتاده
است.
خداوند متعال در این آیات به مؤمنان گوشــزد میکند که شایسته نیست فرد مؤمن در
برابر احکام الهی و فرمانهای رسولش ،چیزی را برگزیند .سرکشی از فرمانهای
الهی و رسول خدا بهیقین موجب گمراهی است .گاهی نیز خداوند بیقید و شرط
اجرای جمیع دستورهای پیامبر را واجب اعالم میفرماید؛ مث ً
ال در آیهی  7سورهی حشر
َ ُ
ُ ُ َُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ
َ َ
اک َّ
آت ُ
الرســول فخذوه وما ن ْ
{وما
ــاک َعن ُه ف َانت ُهوا}؛ آنچه را رسول خدا برای شما
میفرماید:
آورده ،بگیرید (و اجرا کنید) و از آنچه نهی کرده ،خودداری نمایید.
فلسفهی اطاعت مطلق از دستورهای پیامبر ب ه صورت متعدد ،در آیات الهی مورد
اشاره قرارگرفته اســت .بدین معنا که هر کس از دستورات پیامبر اطاعت نموده،
به کمال انســانی دست مییابد؛ چرا که سخنان پیامبر ،از ارادهی الهی بوده و جز لطف
َّ
َ َ َ ُ َ َْ
ال َوى .إ ْن ُه َو إل َو ْح ٌ
نطق عن
ی
و رحمت از خداوند برای بشــر ســاطع نمیگردد{ :وما ی ِ
ِ
ِ
ِ
ُی َحی} (نجم 3/و )4؛ و هرگز از روی هوای نفس سخن نمیگوید ،آنچه آورده چیزی
جز وحی نیست که به او وحیشده است.
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ِّ ْ َ ُ َ ِّ َ َّ
َ ُ ِّ َ َ ْ ْ
و آیــهی{ :وأنزلنــا إلیــک الذک لتب
ــن ِللناس مــا نــزل ِإلــه} (نحل)44/؛ و بر تو این ذکر
ِ
ِ
ِ
ِ
(قرآن) را نازل کردیم تا برای مردم آنچه را که به آنان فرستاده شده بیان کنی.
با توجه به آیات بیانشــده ،میتوان گفت وحی بر دو وجه است :یکم ،وحی کالمی و
آیات قرآنی؛ و دوم ،وحی بیانی .در وحی بیانی ،خداوند متعال علم به حقایق قرآن را نیز
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به پیامبرش عطا نموده تا اهداف و مقاصد الهی را برای بندگان ارائه دهد؛ مانند آیهی:

َ َ َ ُّ َ َ ْ
َ َ َ ْلح ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ّ َ َ َ
َ
الل َعل ْیک الکتاب وا
الل عل ْیک
ل
ض
ف
ن
ک
و
ــم
ع
ت
ن
ل
ا
م
ک
م
ل
ع
و
ــة
م
{وأنــزل
ک
ت
ک
ِ
ِ
ِ
َ ً
ع ِظمی} (نســاء)113/؛ و خداوند ،کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمىدانستى،

به تو آموخت و فضل خدا بر تو (همواره) بزرگ بوده است.

َ َ َ
َ
َّ ُ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ
َّ َ َ ُ َّ
همچنین آیهی َ
{وأق ُ
ون}(نور)56/؛
الصلة َوآتا الزکة َوأ ِط ُیعوا الرسول لعلکم ترح
یموا
ِ
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و نمازرا بر پا کنید و زکات بدهید و پیامبررا فرمان بریدتا مشمول رحمت شوید .عالمه
طباطبایــی در ذیل این آیه میفرماید :این آیــه در ابتدا امر به انجام نماز و زکات و به
لزوم اطاعت خداوند را بیان میدارد .سپس اطاعت بیقید و شرط از پیامبر اکرم را
َ َّ ُ
ُ َُ َ
ون} ،به حکمت و مصلحت الهی
متذ ّکر میشود .در آخر آیه نیز با عبارت{ :ل َعلکم ترح
در تبعیت و اطاعت خدا و رســول اشاره دارد؛ بدین معنا که لطف الهی هنگامی شامل
فرد مسلمان خواهد شد که از خداوند و رسول اطاعت نموده و در غیر این صورت ،مورد
غضب خدا واقع خواهد شد( .طباطبایی)157 /15 :1383 ،
َ
َّ ُ َ
طبــری در ذیل آیه فوق بیان میدارد؛ آیه میفرمایدَ :
{و أ ُ
طیعوا الرســول}؛ یعنی باید از
هر آنچه رســول خدا میفرماید ،امتثال نمود و از هرچه نهی َ کرده است ،اجتناب نمود.
ُ
ُ
َ َ َ ُ َّ ُ ُ ُفخ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ
(طبری )123 /18 :1370 ،همچنین در آیه {وما آتاک الرسول ذوه وما ن
اک عنه فانتهوا}
(حشــر )7/آیه ،بیانگر کبرای کلی است و منحصر به مورد نزول نمیشود .مصالح همه
امور به پیامبر واگذار شده ،بنابر این باید تمامی اوامر و نواهی ایشان امتثال گردد؛
لذا همهی اوامر پیامبر ،بدون قید وشــرط واجباإلمتثال اســت .در آخر آیه ،خداوند
َّ َّ َ َ
ُ ْ َ
ــدید ال ِعقاب}
مخالفان اوامر پیامبر را تهدید به عذاب شــدید فرمــود:
{إن الل ش ِ
ِ
ِ
(طباطبایی )204 /19 :1375 ،ســیوطی نیز در ذیل ایــن آیه بیان میدارد :خداوند در
این آیه ،امر و نهی پیامبر اکرم را عین امر و نهی خدا معرّفی فرموده است؛ یعنی
همهی اوامر و نواهی پیامبر ،اوامر و نواهی خداست و باید در برابر آنها تسلیم محض
بود .هیچ مؤمنی را نشاید که در برابر احکام خدا و رسول طبق اندیشه و رأی خود عمل
نماید که مخالفت با آنها عصیان شدید در پی دارد( .سیوطی)194 /6 :1362 ،
َ
َّ ُ َ َ َ ْ َ َ
َ ُ
اع ّ َ
عالمه طباطبائی در تفسیر آیهی {م ْن ی ِطع الرسول فقد أط
الل} (نساء ،)80/میفرماید:
ِ
وجوب اطاعت پیامبر ،عین وجوب اطاعت خداوند و عین ســخن اوســت؛ (طباطبایی،
خداوند است که عین کفر
 )9 /5 :1375بنابر این مخالفت با پیامبر نیز عین مخالفت با
َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ ْ
َ َ َ َ ِّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ َ ُ َ ِّ
َ
ج
ش
ج
ی
ت یحک ُموک ِفمی ر بین ث ال دوا ف
و نفاق است .در آیهی {فال وربک ال یؤ ِمنون ح
ِ
َ
ِ
َ ُ
ِّ َ َ
ُ ِّ ْ ْ ً
أنف ِس ِه ْم َح َر ًجا َّما قض ْی َت َوی َسل ُموا تس ِلمی} (نساء)65/؛ به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن
نخواهند بود ،مگر این که در اختالفات خود ،تو را به داوری طلبند و ســپس از داوری
تو ،در دل خود احســاس ناراحتی نکنند و کام ً
ال تسلیم باشند .اگر مسلمانی به کاری از
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کارهای پیامبر اعتراض نماید و اندیشــهی خود را بر پیامبر اکرم مقدّم دارد ،کافر
باشــد( .طباطبایی )406 /4 :1375 ،طبری نیز در تفسیر آیهی فوق گوید :آنچه پیامبر
حُکم میکند ،عین حقّ است و کسی را مخالفت با آن به هیچ وجه جایز نباشد( .طبری،
)100 /5 :1370
عالوه بر آیات بیانشــده ،احادیث بســیاری از فریقین در باب وجوب اطاعت از جمیع
فرامین پیامبر اکرم وارد شــده اســت .به این عبارت که روایات شیعه ،افزون بر
وجوب اطاعت رسول اکرم ،لزوم اطاعت امامان معصوم نیز توصیه میدارند؛
بهگونــهای که حتی در زمــان غیبت کبری نیز ،اطاعت ولیفقیــه را واجب و الزم بر
میشمارند .حضرت علی بارها به لزوم اطاعت از پیامبر اشار ه کرده و میفرماید:
راز داران اصحاب محمّد میدانند که من در تمام عمر خود هرگز لحظهای در برابر
دســتورهای خدا و رسول او مخالفت نکردم( .سید رضی :1414 ،خطبه  )197همچنین
حضرت علی هیچگاه مشــروعیت خلفای پیش از خویش را به رسمیت نشناختند
و با مستند ساختن سکوت خویش به دستورات پیامبر میفرماید :سخنی را پنهان
نکردم و هرگز دروغ به زبان نراندم .به خدا سوگند که من به این جایگاه و این روز -از
طریق پیامبر -آگاهی دادهشده بودم( .همان ،خطبه )16
امــام صادق میفرماینــد :اگر مردمان خدا را عبادت کننــد و به یگانگی پیامبر
شهادت دهند ،سپس به کاری از کارهای او در ظاهر یا باطن اشکال گیرند ،مشرکاَند.
(صفّار677 :1386 ،؛ بحرانی )119 /2 :1386 ،همچنین ایشــان ضمن حدیث بســیار
طوالنی در باب وجوب اطاعــت بیچونو چرا از پیامبر اکرم میفرمایند :خداوند
فقط عبادت آن دســته از بندگانش را میپذیرد که آورندهی احکام الهی را بشناســند و
بیقیدوشرط از او اطاعت نمایند( .همان )689 ،امام صادق در مقبولهی عمر بن
حنظله فرمودند :بنگرید به کســی که حدیث ما را نقل کند و به حالل و حرام ما توجّه
نماید و احکام ما را بداند ،باید به حُکم او راضی باشــید و از ایشــان پیروی نمایید .اگر
طبق حُکم ما حُکم کند و از وی پذیرفته نشــود ،بیتردید حُکم خدا نادیده گرفته شده
و ســخن ما ردّ شــده است و هر که سخن ما را رد نماید ،سخن خدا را رد کرده باشد و
چنین شخصی کافر و مشرک باشد( .نجفی)395 /21 :1368 ،
حضرت مهدی (عج) نیز در این باب میفرماید :در حوادث و موضوعهای زندگیتان به
راویان حدیث ما رجــوع نمایید که آنان حجّت من و من حجّت خدایم؛ (همان) از این
رو مخالفت و عدم اطاعت از دســتورات پیامبر مهمترین عامل کفر و نفاق است؛
چرا که اصل رســول خدا است .امام صادق فرموده است :اگر کسی همهی
شبها را عبادت کند و روزها را روزه دارد و جمیع مال خود را انفاق نماید و هرسال حج
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گزارد ،لیکن ولیّ خدا را نشناسد تا اعمال خود را طبق دستورهای او انجام دهد ،خداوند
ضامن پاداشــی برای او نباشد و چنین شــخصی جزء مؤمنان بهشمار نیاید( .بحرانی،
 )133 /2 :1386این روایــت وجوب اطاعت ولی امر را بیان میدارد .بدین صورت که
پیامبر اکرم و بعد از آن حضرت ،امامان معصوم و سپس فقهای واجد شرایط
را دربر میگیرد.
اهل ســنت نیز روایات بسیاری را در لزوم اطاعت از فرامین پیامبر بیان داشتهاند.
َ
َّ ُ َ َ َ ْ َ َ
َ ُ
اع ّ َ
ســیوطی در تفســیر آیهی {م ْن ی ِطع الرســول فقد أط
الل} (نساء ،)80/بیان میدارد:
ِ
اطاعت از من ،بســان اطاعت خداوند واجب باشد( .ســیوطی )185 /2 :1362 ،نسائی
گویــد :هرکه از من اطاعت نماید ،از خداوند اطاعت کرده باشــد و هر که مرا عصیان
کند ،خدا را عصیان کرده باشــد( .نسائی )666 :1392 ،مســلم در صحیح خود آورده
اســت :وقتی در دینتان شــما را به چیزی امر کردم ،بایــد آن را بگیرید( .ابنحجّاج
نیشــابوری 894 :1393 ،و  )896باز ایشان حدیث دیگری از طریق ابوهریره نقل کرده
که پیامبر فرمودند :از هرچه شــما را بازداشتم ،بازایســتید و به هرچه شما را امر
کردم ،بدون پرســش انجام دهید ،چه بسیاری از امّتهای پیش از شما را پرسشهای
بسیارشان به هالکت رسانید( .همان)894 :
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 .3مبنای حرمت مخالفت با پیامبر اکرم
خداونــد متعــال ،بارها در قرآن کریم عموم مســلمانان را از مخالفت بــا اوامر پیامبر
اکرم بر حذر داشته و مبنای عقیدتی و فکری آزار رساندن به آن حضرت را موجب
عذاب شدید دانســته اســت .گاهی آزار پیامبر اکرم در قرآن ب ه صورت مستقیم
َ
َّ
ُْ ُ َ ُ َ ّ َ
{والذ َ
مطرح و از آن منع کرده اســتَ :
الل ُل ْم َع َذ ٌ
ین یؤذون َ
اب أل ٌ
ــول
س
ر
ــم} (توبه61/؛
ِ
ِ
ِ
َّ َّ
احــزاب )53/گاهی نیز خداوند متعال آزار پیامبر را عین آزار خود دانســته{ :إن الذ َ
ین
ِ
ِ
ْ
َ َ
َ ُّ ً
ُّ ْ
ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ
ن َّ ُ
یؤذون الل ورسوله لع
الل ف
الدن َیا َوال ِخ َر ِة َوأ َع َّد ُل ْم َعذ ًابا ِمینا} (احزاب )57/همچنین
ِ
بــا عبارات گوناگون ،عدم اطاعت و حرمت مخالفت با َ ْپیامبر اکرم را نفی میدارد.
َ
َ
َ ْ َ َّ
َ َُ ُ َ َ ْ
ین یخالفون ع ْن أمر ِه أن
گاه با خود واژهی «مخالفت» از آن تعبیرشده است{ :فلیحذر ال ِذ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
یب ُه ْم َع َذ ٌ
ُت َیب ُه ْم ف ْت َن ٌة أ ْو ُی َ
اب أ ِل ٌمی}» (نور)63/؛ پس آنان که فرمان او را مخالفت میکنند،
ِ
ِ
ِ
باید بترسند از این که فتنهای دامنشان را بگیرد ،یا عذابی دردناک به آنها برسد!
َ َ َُ
ّ َ َ َ ُ َ ُ َ َّ
{ومن یش ِاقق الل ورسوله فإن
گاهی نیز با واژهی «شقاق» یعنی ستیزهجویی آمده است:
ِ
ِ
َّ َ ُ ْ َ
آمده؛ یعنی مخالفت
ّه»
د
«محا
ی
ه
واژ
با
نیز
گاه
حشر،)4/
(انفال13/؛
الل ش ِدید ال ِعقاب}
ُ
ِ
َ َ َ َْ
ُ َ ُ
وا أ َّن ُه َمن ی َحادد ّ َ
سخت که گویی کسی با گرز آهنین مانع کار شود{ :أ ْ
ل َی ْعل ُ
م
الل َو َرسوله
ِ ِ
َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ
ــم خ ِال ًــدا ِف َیهــا} (توبه63/؛ مجادله5/و )20آیــا نمیدانند هر کس با خدا و
فــأن لــه نــار جه
رسولش دشمنی کند ،برای او آتش دوزخ است؛ جاودانه در آن میماند؟!

خداوند متعال در آیات مختلــف نیز اعمال مخالفان پیامبر را دچار احباط بیان میدارد:

َّ َ ُّ
َّ َّ َ َ َ
َّ ُ َ
َ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
َ ُّ َ َ
الل َوشــاقوا
ین کف ُروا َوصدوا عن ســب
{إن الذ
الرســول ِمن َب ْع ِد ما ت َبی ل ُم اهلدى لن ی ُّروا
یل ِ
ِ ِ
َّ ِ َ َ ِ ً َ ُ ْ ُ َ ْ َ
ُ
الل ش ْــیئا َوســیحبط أع َمال ْــم} (محمّد)32/؛ آنان که کافر شــدند و (مــردم را) از راه خدا
ِ

َ
َ ْ
َ ُ َ
َ
ْ َ َ ُ
َ ْ َ
َّ
َ َ
ــط أ ْع َم ُ ْم َوأ ْ
ــی َول ْتج َه ُروا ل ُه بال َق ْ
کج ْهر َب ْعض ُک ْ
ــوق َص ْوت الن ِّ
نت ل
ــم ل َب ْعض أن تح َب
ــول
ف
الک
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ُ ُ َ
تشــعرون} (الحجرات)2/؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید! صدای خود را فراتر از صدای

پیامبر نکنید و در برابر او بلند ســخن مگویید (و داد و فریاد نزنید) آنگونه که بعضی از
شما در برابر بعضی بلند صدا میکنند ،مبادا اعمال شما نابود گردد در حالی که نمیدانید!
َ َ
خداوند متعال در آیاتی مخالفان پیامبر را کافر دانســته و چنین بیان کرده است{ :ذلك
ِ
َ
ُ ْ ُ
َ ْ َ ُ ُ ُ َّ
َّ
ُ
الل َو ْ َ افر َ
ین َع َذ ٌ
اب أل ٌ
ــم} (نور2)63/؛ این [حكم]
الل َو َرس
ك
ل
ِلتؤ ِمنــوا ِب ِ
ــول ِه و ِتلك حــدود ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
براى آن اســت كه به خدا و فرســتاده او ایمان بیاورید و این است حدود خدا و كافران
را عذابــى پردرد خواهد بود .همچنین میفرماید :باید از عذاب دردناک الهی بترســند:
 .1این تعبیر در آیة  216از سورة شعراء و آیة  23از سورة جنّ نیز با اندکی تفاوت آمده است..
 .2همچنین در سوره انفال آیهی  13و سوره حشر آیهی  4نیز آنان را شایستهی عذاب شدید خداوند دانسته است.

ادله قرآنی ،روایی وجوب تبعیت و حرمت مخالفت با پیامبر و اولیای الهی از دیدگاه مفسران فریقین

بازداشــتند و بعد از روشنشــدن هدایت برای آنان (باز) به مخالفت با رســول (خدا)
برخاستند ،هرگز زیانی به خدا نمیرسانند و (خداوند) به زودی اعمالشان را نابود میکند!
«حَبط» از «الحَبَط» به معنی ترکیدن شکم در اثر نفخ از روی پرخوری و کنایه از نابود
شدن و محسوب نشدن اعمال است (راغب اصفهانی :1383 ،ذیل مادّه «حبط») .گاهی
ْ
ّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ
َ َ َ
ود ُه ُی ْدخل ُه َن ً
ارا
{ومن ی ْعص الل ورسوله ویعد حد
دیگر با واژهی «عصیان» آمده است:
ِ
ِ
َ ً َ َ َ ُ َ َ ٌ ُّ ٌ
نی} (نساء1)14/؛ و آن کس که نافرمانی خدا و پیامبرش را کند
خالدا ِفیها وله عذاب م
ِ
ِ
و از مرزهای او تجاوز نماید ،او را در آتشی وارد میکند که جاودانه در آن خواهد ماند؛
و برای او مجازات خوارکنندهای است.
خداونــد متعال در برخی از آیات َنیز دوســتی با دشــمنان پیامبــر را عامل آزار
ْ
ْ
ُ َ ُّ َ َ ْ َ َّ
َ تج ُ َ ْ ً ُ ْ ُ َ َّ
اد َّ َ
الل
الل َوال َی ْوم ال ِخــر یادون من ح
پیامبر َدانســته و بیان میدارد{:ل ِ د قوما یؤ ِمنون ِب ِ
ِ
ِ
َو َر ُســول ُه} (مجادله)22/؛ هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رســتاخیز دارند نمییابی
گفتن که سبب آزردن
که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند .گاهی از نجوا سخن
ُ
َّ ْ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ
َّ َ ُ ُ َ
لن
ج
خاطر پیامبر اســت ،نهی کرده و فرموده{ :أ ل تر إل ال
ذین نوا عن ا وی ث یعودون ِلا
ِ
ْ ْ
ِ
ْ ْ
ُُ َ ْ ُ َ ََ َ َ
َ َ ْ َ َّ ُ
ــول} (مجادله)8/؛ آیا ندیدی کسانی را
الرس
الث َو ال ُعدوان و مع ِصی ِة
ناج ْون ب
نــوا عنــه و یت
ِ
ِ
ِ ِ ِ
که از نجوا [= ســخنان درگوشی] نهی شدند ،سپس به کاری که از آن نهی شده بودند
بازمیگردند و برای انجام گناه و تعدّی و نافرمانی رسول خدا به نجوا میپردازند.
گاهــی نیز ســخن راندن با صدای بلنــد در حضور پیامبر را موجب آزار او دانســته و
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ
ین آمنوا ل ت ْرف ُعوا أص َواتک ْم
حبط جمیع اعمال را جزای آن قرار داده اســت{ :یا أیا ال ِذ
َ
َ
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َ

َ

ُ
یب ُه ْم َعذ ٌ
{ی َ
اب أ ِل ٌمی} (مجادله )4/و آزارگران رســول اکرم را الیق عذاب دردناک
ِ
َ
َّ
ُ ْ ُ َ ُ َ َّ َ
َّ
{والذ َ
معرّفی کردهَ :
الل ُل ْم َع َذ ٌ
اب أل ٌ
ین یؤذون َرســول
ــم} (توبه )61/و میفرماید{ :إن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ُّ ْ
َّ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ ُ ُ
ــه َّ ُ
ال ِذین یؤذون الل ورســوله لع
الدن َیا َوال ِخ َر ِة} (احزاب )57/و عاصیان نسبت به
الل ف
ِ
َ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ
َ َ َ ً
َ َ
ْ
پیامبر را اهل جه ّنم دانسته است{ :من یعص الل ورسوله فإن له نار جهن خال ِدین ِفیها أبدا}
ِ
ِ
ِ
َ
َ َس ُــی ْح ُ ْ َ َ ُ
ْ
(جنّ 1)23/و یا در باب کســانی که با پیامبر شقاق میورزند آمده{ :و بط أعمالم}
ِ
(محمد )32/و عاصیان اوامر خدا و رسول را گمراه معرّفی کرده است.
حرمت مخالفت عدهای از افراد با پیامبر اکرم در دو مرحله توســط قرآن و روایات
صورت گرفته است:

 .1-3مخالفت و آزردن پیامبر پیش از رحلت ایشان

َ َ ُّ َ َّ
َ َ ُ َ َ َ
یــن آمنــوا ل ت ْرف ُعوا
خداوند اوج این مطلب را در این آیه بیان داشــته اســت{ :یــا أیا ال ِذ
َ َ
َ ُ ْ
َ َ ْ َ
َّ
َ ْ َ َ ُ
َ َ
ــه بال َق ْ
ــو َق َص ْ
ــم َف ْ
ــی َول ْتج َه ُ
کج ْهــر َب ْعض ُک ْ
ک ْ
ــوت الن ِّ
ــم ل َب ْعــض أن تح َبــط
ل
ــو
ل
وا
ــر
أصوات
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ ُ ْ ََ َُْ َْ ُ ُ َ ِ
أعمالکم وأنت ل تشعرون} (الحجرات)2/؛ ای اهل ایمان ،فوق صوت پیغمبر صدا بلند
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مکنید و بر او فریاد بر مکشید چنانکه با یکدیگر بلند سخن میگویید که اعمال نیکتان
فهم نکنید .در خصوص حبط عمل نیز بیان
(در اثر بی ادبی) محو و باطل شــود و شما
َ
َ َ َّ
َ
َ ِّ ْ َ َ ف َح َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ً
َ
ک الذ َ
ین ک َف ُ
آی
ب
وا
ر
فرموده{ :أول ِئ
ات رب ولق ِائ ِه بطت أعمالم فل ن ِقمی لم یم ال ِقیام ِة وزنا}
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
(کهف)105/؛ آنها کســانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او کافر شدند .به
همین جهت ،اعمالشــان حبط و نابود شد! از اینرو روز قیامت ،میزانی برای آنها برپا
نخواهیم کرد!
ُ َ
ْ
ُ ْ ّ
اللَ
قرآن مخالفان خدا و رسول را کافر مبغوض معرّفی کرده و میفرماید{ :قل أ ِطیعوا
َّ
ُ
ْ
َ َّ ُ َ
ب َ افر َ
َ َ ْ ْ َ َّ ّ َ َ یح ُّ
ین} (آلعمران)32/؛ بگو :از خدا و فرســتاده
والرســول ِفإن تلوا ف ِإن الل ال ِ الک ِِ
(او) ،اطاعت کنید! و اگر سرپیچی کنید ،خداوند کافران را دوست نمیدارد.
«در ایــن آیه ،خداوند با عبارتی بســیار دقیق اعالم فرموده که مخالفان دســتورهای
پیامبــر کافرند ،چون عبارت « َال یُحِبُّ الْکافِریــنَ» به معنی «یبغض الکافرین»
اســت که معنی اثباتی را در عبارت منفی بیان داشته است .این قبیل تعابیر بسیار رسا
و واضح اســت ،زیرا اگر بیان میداشــت« :یبغض الکافرین» ،ممکن بود کسی گمان
کند معاندین و مخالفان پیامبر با وجود آنکه مبغوض باشــند ،اما از ســویی دیگر
امکان محبوبیت نیز دارند؛ زیــرا اصل «حُب» را نفی کرده و جای چنین توهّمی باقی
نمیماند( ».طبرسی)734 /2 :1372 ،
بخــاری در مورد این آیات میگوید :شــأن نزول این آیات در مــورد خلیفهی اوّل و
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 .1این افراد عبارتند از :ابو عبیده جراح ،ابو طلحه ،زید بن ســهل ،ســهیل بن بیضاء ،ابیّ بن کعب ،ابو دجانه بن
خرشــه ،ابوایوب انصاری ،معاذ بن جبل ،انس بن مالک ،عمربن الخطاب ،ابوبكر(.ابن سعد،1410،ج ۲۷۰: ۳؛ ابن
عساكر،1415 ،ج۴۳۰ :۴۴؛ ابن أبی شیبة،1409 ،ج ۴۸۸ :۵؛ ابن عبدالبر،1412،ج)۱۱۵۴ :۳

ادله قرآنی ،روایی وجوب تبعیت و حرمت مخالفت با پیامبر و اولیای الهی از دیدگاه مفسران فریقین

دوم اســت؛ چراکه آنان رعایت ادب را نکردند و با بلنــد کردن صدای خود در محضر
پیامبــر ،موجب حبط و نابودی اعمال خود میشــوند (بخــاری.)47 /6 :1359 ،
نکتــهی قابل توجّه در اینجا ،آن اســت کــه بعد از حبط عمل ،توبه پذیرفته نیســت.
َّ َّ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َّ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َّ ْ َ ُ ْ ُ ْ َّ
لَ ُ ن ّ ُ
الل
خداوند میفرماید:
{إن ال ِذین آمنوا ث کف ُروا ث آمنوا ث کف ُروا ث ازدادوا کف ًرا ْ یک
ِ
ِ
ً
َ ْ َ َُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ِلیغ ِفر لم وال ِلیه ِدی ســبیال} (ال ّنساء)137 /؛ کسانی که ایمان آوردند ،سپس کافر شدند،
ِ
باز هم ایمان آوردند و دیگر بار کافر شــدند ،ســپس بر کفر خــود افزودند ،خدا هرگز
آنها را نخواهد بخشــید و آنها را به راه (راست) هدایت نخواهد کرد .در آیهی دیگر
ُ
َ ُ ُ ُ
َ َ ُ ُ َّ ُّ َ
َّ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ ْ َ ُ ْ ُ ْ َّ ُ ْ َ ْ ْ
میفرماید{ :إن ال ِذ
ین کف ُروا َب ْعد إمیان ث ازدادوا کف ًرا لن تق َبل ت َبت َوأ ْول ِئک ه الضآلون}
ِ
ِ ِِ
(آلعمران)90/؛ کســانی که پس از ایمان کافر شدند و سپس بر کفر افزودند ،هیچ گاه
توبه آنان ،قبول نمیشود و آنها گمراهاناند.
ازجمله مخالفتهای اصحاب با پیامبر اکرم در تمام سالهای حیات ایشان و حتی
بعد از رحلت ایشــان و با وجود تأکید آیات قرآن ،مخالفت با تحریم شــرب خمر بود.
ابن حجر عسقالنی در کتاب خود مینویسد« :ابوطلحه زید بن سهل ،در منزل خویش
مجلس دوســتانهای تدارک دیده بود و ده نفر را به آن مجلس دعوت کرده که همگی
آنان شراب نوشیدند»( 1عسقالنی.)۳۷ /۱۰ :1424 ،
بخــاری در مخالفت خلیفهی دوم با پیامبر اکرم آورده اســت« :وقتی عبداهلل أبیّ
بن سلول مُرد ،فرزندش از پیامبر اکرم استدعا کرد که بر پدرش نماز میّت گزارد.
پیامبــر پذیرفت و چون به نماز ایســتاد ،خلیفه دوم ،قبای آن حضرت را گرفت و
کشــید و گفت :چرا بر او نماز میگزاری ،درحالیکه خداوند از این کار تو را نهی کرده
است .پیامبر خشمناک شد و فرمود :خداوند مرا بر این امر مخیّر فرموده است» (بخاری،
248 /5 :1359؛ النحاس521 :1408 ،؛ األصبهانی.)43 /1 :1405 ،
یا در ماجرای قلم و کاغذ خواســتن پیامبر اکــرم که آن حضرت را به هذیانگویی
م ّتهم کردند .این داستان را علمای شیعه و اهل س ّنت نقل کردهاند (ر.ک :طبری:1348 ،
 .)123 /3مث ً
ال بخاری بیان میدارد« :لمّا اشتدّ بال ّنبیّ وجعه ،قال :ائتونی بکتاب أکتب لکم
کتابًا ال تضلّوا بعدی! قال عُمَر :إنّ النبیّ غلبه الوَجَع و عندنا کتاب اهلل حسبنا .فاختلفوا و
کثر اللّغط .قال :قوموا ع ّنی» (بخاری .)54 /1 :1359 ،مسلم نیز در صحیح خود این
مضمون را با اندکی تغییر در عبارت آورده است« :عدّهای از صحابه در پی درخواست پیامبر
اکرم سر و صدا کردند و گفتند :او در چه حالی است؟ آیا هذیان میگوید؟ پیامبر در
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آن حال فرمود :رهایم کنید و بروید» (مسلم.)772 /2 :1427 ،
قصه را نقل کردهاند .عالمه مجلســی در این باب چنین
جمیع عالمان شــیعه نیز این ّ
آورده اســت که« :پیامبر فرمود :دوات و چیز نوشــتنی بیاورید تا نوشتهای بنویسم که
بعد از آن گمراه نشــوید .صحابه سر و صدا کردند و گفتند :پیامبر خدا هذیان میگوید!
شگفتم از علمای اهل س ّنت است که با نقل و پذیرفتن این اهانت بزرگ به پیامبر
باز هم آن افراد را به عنوان خلیفه و رهبر دین پذیرفتند!» (مجلسی.)487 /22 :1387 ،
ابنأبیالحدید معتزلی معتقد است« :ابنعبّاس گوید :در زمان خالفت خلیفهی دوم ،در
یکی از ســفرها با وی همســفر بودم .به من گفت :آیا پسرعمویت علی ،هنوز به خاطر
داســتان ســقیفه از من کینه در دل دارد؟ گفتم :آری .او معتقد است که پیامبر او را به
خالفــت برگزیده بود .خلیفه گفت :پیامبر دم وفات خود قلم و کاغذ خواســت تا
چنین وصیّتی بنویســد ،لیکن ارادهی خدا این نبود و ارادهی خدا عملی شد و نه ارادهی
ن أبیالحدید.)78 /12 :1337 ،
رسول خدا .من مانع نوشتن پیامبر شدم!» (اب 
ابنأبیالحدید با توجه به این ماجرا به چند نکته را اعتراف میدارد« :از سویی خلیفهی
دوم ،ارادهی الهی را متفاوت از اراده پیامبر میدانســته است .ازسویی دیگر ،مانع
وصیّــت کتبی پیامبر اکرم گردید .همچنیــن خلیفهی دوم ،خود را داناتر از پیامبر
میدانست که جلوی کار پیامبر را گرفته است ».ابنابیالحدید در این بیان خود به
کفر و نفاق آنان اشــاره میدارد؛ زیرا مطابق آیات متعددی مخالفت با پیامبر عین
مخالفت با خداســت .مضافًا آنکه معتقد بودن به تفاوت میان خدا و رســول ،بر اساس
َ َ ُّ ً
ُ َ َ ّ ً َ َْ َْ ْ َ
ُ َ َ ُُ ْ َ
ین َعذ ًابا ِمینا} (نســاء ،)151 :کفر
ــرون حقــا َوأعتدنا ِلک ِافر
آیهی {أ ْول ِئــک ه الک ِاف
ِ
حقیقی محسوب میشــود( .ابنأبیالحدید )78 /12 :1337 ،بنابر بیان ابن أبیالحدید،
ّ
شکی در کفر برخی از صحابه باقی نمیماند (بحرانی.)304 /2 :1387 ،
 .2-3مخالفت با پیامبر بعد از رحلت ایشان

این مورد نیز خود به دو قسمت تقسیم میشود:
سال ششم
شمارة اول
پیاپی11 :
بهار و تابستان
1400

188

 .1-2-3مخالفت صریح با سنّت قطعی پیامبر

بهعنــوان نمونه خلیفه اول؛ ابوبکر ،پانصد حدیث را که از پیامبر جمع کرده بود به
آتش کشید و در ســخنرانیهای خود بیان میداشت که از پیامبر چیزی روایت نکنید،
قرآن بین ماســت ،حــال آن را حالل و حرام آن را حرام بدانید .ایشــان همچنین با
ســنتهای مختلف پیامبر مخالفت کرد .از آن جمله :مخالفت با فرماندهی اسامه
بر سپاه ،مخالفت با سنت پیامبر در جنگ با مسلمانانی که زکات ندادهاند و کشتن آنان،
مخالفــت با احکام الهی (مانند کالله ،عدم قربانی برای حج) در قرآن و حکم کردن بر

ادله قرآنی ،روایی وجوب تبعیت و حرمت مخالفت با پیامبر و اولیای الهی از دیدگاه مفسران فریقین

طبق نظر شــخصی خود ،نادیده گرفتن ســنت پیامبر در «مؤلفه قلوبهم» و بنا به نظر
عمر خودداری از دادن ســهم آنان ،نادیده گرفتن سنت پیامبر در خالفت در جانشینی
علی و بدون مشورت با مسلمین عمر را جانشین خود خواند ،سنت پیامبر در مورد
دخترش زهرا (س) را نادیده گرفت و او را آزرد و خشمگین ساخت و( ...سیوطی:1426 ،
45 / 3؛ بیهقی.)265/ 9 :1424،
عمر بن خطاب؛ خلیفه دوم ،نیز کوشــید هر چه از سنت پیامبر نوشتهشده را جمعآوری
و بســوزاند و اجازه نداد ،مردم احادیث پیامبر را نقل کنند .برخی از مخالفتهای خلیفه
دوم با ســنت پیامبر عبارتاند از :مخالفت با اعزام ســپاه اسامه ،مخالفت با سهم
مؤلفه قلوبهم ،مخالفت با متعه حج و متعه نساء ،مخالفت با سه طالق در یک مجلس،
مخالفــت با پیامبر در زمان فتح مکه در جابهجا کــردن مقام ابراهیم که اعراب
جاهلی آن را از جای خود عقبتر برده بودند ،مخالفت حکم قرآن و ســنت در تیمم و
بیان عدم وجوب نماز در چنین شــرایطی ،مخالفت با حکم قرآن و سنت در جاسوسی
نکردن در کار مســلمانان و بدعت دانســتن آن ،حذف بخشی از اذان و افزودن بخشی
دیگر ،مخالفت با قرآن و سنت در اجرای حد بر خالد بنولید ،رواج به جماعت خواندن
نماز نافله ،ایجاد نظام طبقاتی در جامعه با جلوگیری از بخشــش دولت از بیتالمال در
موارد خاص ،حذف مصرف خمس برای ذیالقربی ،ایجاد مجلس شــورای فرمایشی در
سقیفه بنی ساعده و(...سیوطی.)74 /3 :1426 ،
عثمان بن عفان؛ خلیفه سوم ،با نقشه عمر و ابن عوف به خالفت رسید .عثمان به سنت
شــیخین اتکا کرد .برخی از مخالفتهای او با ســنت پیامبر عبارتاند از :سپردن
مقامات و پســتها به خویشاوندان خود ،بخشش بسیار از بیتالمال به سران بنیامیه،
خواندن نماز چهار رکعتی بهطور کامل در سفر ،جلوگیری کردن از لبیک گفتن برای هر
دو حج عمره و تمتع و( ...بیهقی.)301/ 9 :1424،
 .2-2-3آزردن پیامبر با ستم بر اهلبیت ایشان

برخی از صحابه همچون علی ،ســلمان ،ابــوذر ،مقداد و ...به صورت مطلق در
هیچ مسئله و زمانی موجب آزار پیامبر نشده و با ایشان مخالفت نورزیدند .حضرت
علــی در این زمینه به صورت مکرر بیاناتی را اراده داشــته اســت .مث ً
ال« :همه
میدانند که من هیچگاه در هیچ امری با خدا و رسول مخالفت نکردهام» .آنگاه در آخر
خطبه میفرمایدَ « :فوَ الّذی ال إله ا ّال هو إنّی لَعَلَی جادّة الحقّ و إنّهم لَعَلَی مزلّة الباطل»
(سید رضی :1414 ،خطبه .)197
پس از ماجرای ســقیفه برخی از صحابه پیامبر ،ســبب شهادت فاطمه زهرا ،علی
و حســنین شــدند .حضرت علی فرمود« :إِنِّی ُک ْن ُت اُ َقــادُ َکمَا یُقَادُ الْجَم َُل
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ُ
اس بِهَا
الْم َْخشُ
ــوش حَ َّتی اُبَایِع( ».همان ،نامه  .)28نیز فرمود« :لَ َقدْ عَلِمْ ُتمْ أَنِّی أَحَقُّ ال َّن ِ
مِنْ َغیْ ِری وَ وَ َّ
اللِ َ ُلسْــلِمَنَّ مَا سَلِم َْت ُأمُورُ الْمُسْــلِمِینَ وَ لَمْ ی َُکنْ فِیهَا جَوْرٌ إِ َّل عَلَیَّ».
(همان ،خطبه  .)74حضرت علــی در باب مظلومیّت فاطمه (س) هنگام تدفین
ایشان گوید« :ای پیامبر خدا! دخترت همدستی امّتت را در شکستن استخوانهایش به
تو خبر خواهد داد! با اصرار از او ماجرا را بپرس» (همان ،خطبه .)202
عالمه مجلســی گوید« :وقتی فاطمه (س) از شدّت شکستگی استخوانهای پهلو در
بســتر بیماری بود .خلیفهی اوّل و دوم به عیادت او رفتند .فاطمه (س) از ایشــان روی
برگردانید و فرمود :این حدیث را از پیامبر شنیدهاید که فرمودَ « :فاطِمَ ُة ب َْضعَ ٌة مِ ِّنی
َفمَنْ آ َذاهَا آ َذان ِی» گفتند :آری! پس حضرت زهرا (س) دســتانش را بلند نمود و فرمود:
خدایا گواه باش که اینان مرا آزردند! از ایشان به پیشگاه تو و پیامبرت شکایت میکنم.
سپس فرمود :از شما راضی نمیشوم و شما را نمیبخشم تا پیامبر را مالقات کنم
و ایشــان را از ظلمهای شما آگاه سازم تا میان ما قضاوت کند» (مجلسی/43 :1387 ،
 .)117ســلمان فارسی نیز این داستان را روایت کرده است که« :از سلمان پرسیدم :آیا
بدون اذن وارد خانهی فاطمه شــدند؟ گفت :آری! واهلل چنان هجوم آوردند که مقنعه از
سَــ ِر فاطمه افتاد و صدا زد :وا ابتاه! در آن حال ،قنفذ فاطمه (س) را به شدّت مضروب
ســاخت .فاطمه به دَ ِر خانه پناه برد که آن ملعون اســتخوانهای پهلوی آن حضرت را
بین در و دیوار شکســت و ســقط جنین کرد و با آن حال به بســتر افتاد و شهید شد»
(هاللی.)588 /2 :1386 ،
برخی از علمای اهل ســ ّنت نیز این داســتان را بیان داشتهاند .حاکم نیشابوری میگوید:
«چون بیماری فاطمه (س) شدّت یافت ،عدّهای از زنان مهاجر و انصار به عیادت او رفتند.
چون از حال فاطمه جویا شــدند ،آن حضرت فرمود :به خدا سوگند از دنیای شما بیزارم،
ت و پایشان
مردان شما را مبغوض میدارم ،رویشان زشت باد ،بینیشان به خاک باد و دس 
بریده باد و عذاب سخت خدا نصیب این قوم ستمگر باد» (حاکم نیشابوری.)112 :1391 ،
امام دینوری نیز عیادت خلیفهی اوّل و دوم از فاطمه (س) را کام ً
ال مانند عالمه مجلسی
نقل کرده و میگوید« :فاطمه به آنها گفت :من خدا و جمیع فرشتگانش را گواه میگیرم
که شما مرا بسیار آزردید و به خشم آوردید .پیوسته تا زندهام شما را نفرین میکنم تا رسول
خدا را دیدار نمایم و شــکایت پیش او برم» (دینــوری .)31 /1 :1369 ،دینوری ماجرای
ســقیفه همانند بیان نهجالبالغه روایت کرده است« :وقتی علی را با اهانت و ستم
نزد خلیفهی اوّل بردند تا با او بیعت کند .علی گفت :اگر بیعت نکنم؟! گفتند :در آن
صورت گردنت را خواهیم زد .در آن حال ،خلیفهی اوّل که تندروی عمر را دید ،گفت :او
را تا فاطمه زنده است ،به بیعت مجبور نمیکنم» (همان).

نتیج ه
حاکمیت و والیت ،از آن خداوند متعال اســت و هرگونــه حاکمیت و والیت از جانب
او ،حجت قطعی و معتبر بهشــمار میآید .به استناد آیات و روایات اطاعت همهجانبه از
پیامبر اکرم و جانشــینان برحقش ،امری شرعی و عقلی است .برخی از مهمترین
یافتههای پژوهش حاضر عبارتاند از:
 .1از منظر آیات و روایات ،وجوب اطاعت از جمیع اوامر پیامبر اکرم و جانشــینان
ایشــان ،مبنای عقیدتی و فکری مسلمانان است که امری مسلّم و واجباالجرا بوده و
جای هیچغرض و شکی در آن نیست.
 .2از نــگاه قرآن و روایات ،حرمت مخالفــت و آزردن پیامبر نیز مبنای عقیدتی و
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الزم به ذکر است ،پیامبر اکرم آزردن اهلبیت را عین آزار خود برمیشمارد .ازاینرو
تمامی آثاری که شــامل آزردن پیامبر میشود ،بر ظالمان به فاطمه و علی
نیز شامل میشــود .پیامبر اکرم فرمودند« :إِنَّ َفاطِمَ َة شَ عْرَ ٌة مِ ِّنی َفمَنْ آ َذی شَ عْرَ ًة
الل لَعَ َنهُ َّ
الل وَ مَنْ آ َذی َّ َ
مِ ِّنــی َف َقدْ آ َذان ِی وَ مَنْ آ َذان ِی َفقَــدْ آ َذی َّ َ
الل» (اربلی/1 :1349 ،
 .)467روایتی دیگر از پیامبر نقل اســت که ایشــان موی حضرت علی را
گرفته و بیان میدارد« :مَنْ آ َذی شَ ــعْرَ ًة مِ ْنکَ َف َقدْ آ َذان ِیوَ مَنْ آ َذان ِی َف َقدْ آ َذی َّ َ
الل ،وَ مَنْ
الل َفعَلَیْهِ لَعْ َن ُة َّ
آ َذی َّ َ
الل» (بحرانی .)493 /4 :1386 ،مضمون این روایت همچون روایت
قبلی اســت ،با این تفاوت که در ایــن روایت پیامبر آزردن حضرت علی را
نیز مطرح می دارد.
روایتی دیگری از حضرت عســکری نقل است که :روزی شخصی به نام بریده،
پیامبر را آزرد و پیامبر بســیار خشــمناک شد .آنگاه فرمود« :ما لک یا بریدة آذیت
الل وَرَسُــولَهُ لَعَ َنهُمُ َّ ُ
ســمعت قول اهلل :إِنَّ الَّذِینَ یُؤْ ُذونَ َّ َ
الل فِی الدُّنْیَا
رســول اهلل .أما
َ
و َْالخِرَةِ( »...ابن بابویه)494 :1371 ،؛ حاکم نیشابوری گوید :پیامبر بارها فرموده است:
جنگ با اهل بیت ،جنگ با من اســت« :قال رسول اهلل :لعلیّ و فاطمة و حسن و
حسین أنا حرب لِمَن حاربتم و سِلمٌ لِمَن سالمتم» (حاکم نیشابوری.)86 :1391 ،
همچنین ایشان گوید« :قال رسول اهلل :یا فاطمة ،إنّ اهلل یغضب لغضبک و یرضی
لرضــاک» (همان .)36 :1391 ،باز همو گوید« :انّما فاطمة شــجنة م ّنی و إنّما فاطمة
بضعــة م ّنی ،یؤذینی ما یؤذیها و ینصبنی ما ینصبها» (همان .)64 :ترمذی نیز اینگونه
احادیث را مکرّر آورده است؛ از جمله حدیث «قال رسول اهلل :یا علیّ الیحبّک إ ّال مؤمن
و ال یبغضک إ ّال منافق .عَلِیٌّ مِ ِّنی وَ أَنَا مِن عَلِیٍّ وَ َال یُؤَدِّی عَ ِّنی إِ َّال أَنَا أَو عَلِیٌّ .أَنَا حَربٌ
لِمَن حَارَب َُکم وَ سِــلمٌ لِمَن سَالَم َُکم( ».ترمذی ،بیتا .)699 -643 /5 :مسلم نیز همین
مضامین را در باب اهلبیت از پیامبر نقل کرده است (نیشابوری.)928 :1391 ،
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فکری قطعی مســلمانان بوده و قابلانکار نیست و مخالفان و آزار رسانان پیامبر
به بیان قرآن کریم از مصادیق بارز کفار و منافقان خواهند بود و شــامل عناوینی چون:
کافر ،مبغوض و مغضوب خداوند ،مورد لعنت خداوند در دنیا و آخرت ،حبط جمیع اعمال
ایشان ،گرفتار عذاب شدید جاودانه و ابدی الهی و ...میشوند.
 .3مخالف و آزار پیامبر شــامل آثاری میشــود .این آثار ،صرفــً به افراد زمان
پیامبر که مرتکب این عمل شــدند ،تطابق ندارد ،بلکه بر اســاس قاعده جری و
تطبیق در آیات و روایات ،بر تمامی مخالفین پیامبر ،اهلبیت و ولیّفقیه (به اعتقاد
شیعیان) تا قیامت قابل انطابق میشود.
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Maryam Shah Ali1
Abstract
The theory of non-distortion of the Holy Quran is approved
by Shiite and Sunni scholars. And the claim of distorting the
Qur’an by the enemies of Islam to damage the field of the Holy
Qur’an has always been raised, so it is necessary to address it.
One of the doubts raised by religious thinkers, including Abdul
Karim Soroush, is the argument that the words of the Qur’an
are human. In his discussions, he considers the meanings of
the Qur’an from God Almighty, and the words of the Qur’an
from the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him).
The result of this doubt is the existence of errors and mistakes
in the Qur’an and finally the promise to distort the Qur’an.
There is a lot of evidence in the Holy Quran for issuing the
meanings and words of the Quran from God Almighty. For example, juxtaposing the words of revelation and human speech,
insisting on using the interpretation of “this Qur’an”, mentioning the Qur’an as “speech”, .... On the other hand, the source of
these problems is the lack of understanding of how the Qur’an
was revealed, and that the revelation of the Qur’an is not in the
form of “Tajafi” meaning digging from somewhere and adding
to a place, but in the form of “manifestation” meaning emergence. In this research, we will answer these problems according to the views and opinions of Ayatollah Javadi Amoli.
Keywords: Quran, Soroush, Tanzil, Ayatollah Javadi Amoli
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نوع مقاله :پژوهشی

نقد دیدگاه دکترسروش در بشری بودن الفاظ قرآن
با تکیهبر آرای آیتاهلل جوادی آملی
(تاریخ دریافت - 1400/07/25 :تاریخ پذیرش)1400/09/03 :

مریم شاه علی

1

چکیده
نظریهی عدم تحریف قرآن کریم مورد تأیید علمای شــیعه و سنی است
و ادعای تحریف قرآن از سوی دشــمنان اسالم برای خدشه به ساحت قرآن
کریم همواره مطرحشده است ،بنابراین پرداختن به آن ضروری است .یکی از
شبهاتی که نواندیشان دینی؛ از جمله عبدالکریم سروش مطرح کردهاند ،بحث
بشری بودن الفاظ قرآن است .ایشان در مباحث خود ،معانی قرآن را از خداوند
متعال و الفاظ قرآن را از پیامبر میداند .نتیجهی این شــبهه ،وجود خطا
و اشــتباه در قرآن و در نهایت قول به تحریف قرآن میشود .شواهد زیادی در
قــرآن کریم بر صدور معانی و الفاظ قرآن از خداوند متعال وجود دارد؛ ازجمله
مقابل هم قرار دادن کالم وحی و ســخن بشــر ،اصرار بر کاربرد تعبیر «هذا
القرآن» ،یاد کردن از قرآن با عنوان «قول» و  . ...از طرف دیگر ،منشــأ این
اشکال ،به عدم فهم چگونگی نزول قرآن است و اینکه نزول قرآن ،بهصورت
تجافی نیست ،بلکه بهصورت تجلی است .در این پژوهش به پاسخ این اشکال
با توجه به آرا و نظرات آیتاهلل جوادی آملی پرداخته میشود.
کلید واژهها :قرآن ،سروش ،تنزیل ،بشری بودن ،آیتاهلل جوادی آملی
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مقدمه
قرآن کریم از سوی خداوند متعال بر پیامبر اکرم نازلشده و بدون هیچ تغییر و دگرگونی
به دســت ما رسیده است .پیامبر اکرم معنا و الفاظ قرآن کریم را بهطور دقیق و بدون
هیچ تغییری از خداوند متعال دریافت کرده و به همان صورت به دســت ما رســانده است.
از جمله شــبهاتی که امروزه مطرح میشود ،مسأله وحیانی بودن یا غیر وحیانی بودن الفاظ
قرآن کریم است و این که آیا الفاظ قرآن کریم ،همچون محتوا و معنای آن از سوی خداوند
نازلشده است و پیامبر هیچگونه نقشی در آن نداشته است؟! برخی از نواندیشان دینی
از جمله عبدالکریم سروش ،به تأسی از مستشرقان ،شبهاتی پیرامون قرآن و وحی الهی وارد
کردهاند .ایشان معانی قرآن را از خداوند متعال و الفاظ آن را از پیامبر میداند و ایشان
را – العیاذ باهلل  -به زنبور تشــبیه میکند و وحی الهی را مانند وحی به زنبورعسل میداند.
(ر.ک :ســروش )292-293/ 4 :1395 ،در واقع دیدگاه ایشــان منجر به قطع ارتباط خدا با
وحی و دین و در نتیجه قول به تحریف قرآن میشود .پرداختن به این موضوع ،از اینجهت
دارای اهمیت اســت .بحث بشری بودن الفاظ قرآن از دیرباز مطرحبوده است و حتی زمان
پیامبر نیز دشــمنان ایشــان ،وحیانی بودن قرآن را انکار میکردند و قرآن را ساخت ه و
پرداخته ایشان میدانستند ،اما این نظریه در طول زمان به فراموشی سپرده شد ،ولی امروزه
گروهی از روشنفکران به تأسی از مستشرقان این شبهه را مطرح نمودهاند .نظرات سروش در
چند کتاب و مقاله به چاپ رسیده است و گروهی از علما؛ از جمله آیتاهلل سبحانی نیز پاسخ
ایشــان را دادهاند .همچنین دکتر محمد جواد اسکندرلو در مقالهای با عنوان «تأثیر پذیری
عبدالکریم سروش از مستشرقان» ( )http://www.quransc.comنظرات ایشان را مطرح و
پاسخ داده است .در این پژوهش به دیدگاه ایشان درباره الفاظ قرآن و پاسخ به شبهات مطرح
شده ،با توجه به آرای آیتاهلل جوادی آملی پرداخته میشود .جوادی آملی در کتب تفسیری و
ذیل آیات مربوط به وحی قرآن ،خصوصًا سورههای حوامیم که با موضوع وحی قرآن است،
به این موضوع پرداخت ه است .در این مقاله به این سؤاالت پاسخ داده میشود:
 .1سروش در باره الفاظ و معانی قرآن کریم چه دیدگاهی دارد؟
 .2منشأ و خاستگاه نظریه بشری بودن الفاظ قرآن کریم چیست؟
 .3آیتاهلل جوادی آملی به شبهات بشری بودن الفاظ قرآن کریم چه پاسخی دادهاند؟
 .1دیدگاه عبدالکریم سروش در بارهی بشری بودن الفاظ قرآن
عبدالکریم سروش یکی از نواندیشان دینی است که در ابتدا مانند بقیهی مسلمانان وحی را
دارای منشأ الهی میدانست ،اما رفتهرفته از این دیدگاه عقب نشسته و وحی را دارای منشأ
بشــری معرفی کرد و شــخصیت پیامبر را محل ،موجد و قابل و فاعل وحی معرفی
میکند( .ر.ک :سروش )11 :1378 ،او در مصاحبه با رادیو هلند میگوید« :آنچه پیامبر

لمآ یداوج هللاتیآ یارآ رب هیکت ابنآرق ظافلا ندوبیرشب رد شورسرتکد هاگدید دقن

از خدا دریافت کرد ،مضمون وحی بود و الفاظ قرآن از خود پیامبر است( ».ر.ک :سروش،
 )1386او وحی را الهام و از ســنخ تجربه شاعران و عارفان میداند (ر.ک :همان) و در جای
دیگر مینویسد« :محمد را خدا تألیف کرد و قرآن را محمد( ».ر.ک :سروش)293/4 :1395 ،
او در مقالهی «محمد راوی رؤیای رسوالنه» میگوید« :زبان قرآن ،انسانی و بشری است و
قرآن مستقیمًا تألیف پیامبر است .رؤیاهای رسوالنه و رمزآلود خود را به زبان عرف و
به عربی مبین ،بیمجاز و بیکنایه برای ما بازمیگوید( ».ر.ک :همان )90 ،اینها خالصهای
از نظریات دکتر سروش در بشری بودن الفاظ قرآن بود .در ادامه نظرات ایشان را مفصلتر
بیان کرده و پاســخخواهیم داد .یکی از آرای دکتر سروش در بارهی قرآن کریم ،این است
که معنا و مضمون وحی از خدا و الفاظ قرآن از پیامبر اســت .ایشــان در مصاحبه با
رادیو هلند میگوید« :پیامبر به نحو دیگری نیز آفریننده وحی اســت .آنچه او از خدا
دریافت میکند ،مضمون وحی است ،اما این مضمون را نمیتوان به همان شکل به مردم
عرضه کرد؛ چون باالتر از فهم آنها و حتی ورای کلمات است .این وحی بیصورت است
و وظیفه شخص پیامبر این است که به این مضمون بیصورت ،صورتی ببخشد تا آن
را در دســترس همگان قرار دهد( ».ر.ک :سروش )1386 ،او در مقاله «محمد راوی رؤیای
رسوالنه» مینویسد :زبان قرآن ،انسانی و بشری است و قرآن مستقیمًا و بیواسطه تألیف و
تجربه و جوشش و رویش جان محمد و زبان و بیان اوست؛ محمدی که تاریخی است
و در صراط تکامل ،پابهپای زمان پیامبرتر میشود .محمّد راوی است و مخاطب و مخبر
نیســت .چنان نیست که محمد مخاطب آواهایی قرارگرفته باشد و در گوش باطنش
سخنانی را خوانده باشند و فرمان به ابالغ آن داده باشند ،بلکه محمّد روایتگر تجارب و
ناظر مناظری است که خود دیده و میان ناظر راوی و مخاطب خبر فرقی عظیم است .به او
نگفتهاند برو و به مردم بگو ،خدا یکی است .بلکه او خدا را به صفت وحدت خود دیده و شهود
کرده و روایتش را از این مشاهده به زبان خود بازمیگوید .این تصور که فرشتهای ،آیهها را به
قلب محمد فرو میریخته و او آنها را بازخوانی میکرده است ،باید جای خود را به این
تصور دهد که محمد چون گزارشگر جانبخش و صورتگر حاضر در صحنه ،وقایع را
گزارش میکرده است .در واقع به جای این گزاره که در قرآن ،اهلل گوینده است و محمد
شــنونده ،اینک این گزاره مینشیند که در قرآن ،محمد ناظر و راوی است .خطابی و
مخاطبی نیست ،بلکه همه نظارت و روایت است( .ر.ک :سروش )75-80 /4 :1395 ،نگارنده
به جای واژههای نظر و مشاهده ،رؤیا را برگزیده است تا از ابهامات دستوپاگیر آن مفاهیم
کهن ،حذر کند و حقیقت تجربهی پیامبرانهای محمد را آشکارتر و دستیافتنیتر کند.
او در ادامه مینویســد« :محمد روایتگری است که راستگویانه ،رؤیاهای رسوالنه
و رمزآلود خود را به زبان عرف و به عربی مبین ،بیمجاز و بیکنایه برای ما باز میگوید
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و قرآن که خوابنامه اوســت ،نیازمند خوابگزاران اســت تا حقایق را که به زبان ویژه
رؤیا بر او پدیدار شــدهاند ،به زبان شــهادت برای ما بازگویند و زبــان خواب را به زبان
بیداری بازگردانند و تعبیر را بهجای تفسیر و تأویل متن بنشانند .وحی را رؤیا انگاشتن ن ه
تنها از قوت و غنای آن نمیکاهد که بر آن میافزاید .مفســران وحی را مسموعات نبی
میپنداشــتند ،ولی اینک معلوم میشود که مرئیات اوست .اگر آنان میگفتند؛ پیامبر
خبر قیامت را از خدا شــنیده و برای ما بازگفته است ،اکنون میگوییم او صحنه قیامت را
دیده اســت( ».همان )90 /4 ،جبرئیل هم همان محمد بود که در رؤیای قدسی بر
خود او چون فرشــته ظاهر شــد و به او همان را داد که خود از پیش داشت .محمد
تعبیر جبرئیل بود .غفلت از زبان رؤیا ،جمعی را بر آن داشته است تا روحاالمین را واسطهای
پندارند که قرآن را به قلب محمد میرساند .این جا دو کس نیست ،بلکه یک کس
است که از پیش خود ،به پیش خود میرود و با خود سخن میگوید .پیامبر در رؤیا
به جای خدا هم مینشیند و از زبان او سخن میگوید .همهی «انزلناها» و «قلها» را در
قرآن میتوان چنین خواند و فهمید( .ر.ک :همان )100-101 ،دلیل رؤیت بودن را در آیات
خود قرآن نیز میتوان یافت .پراکندگی و گسستگی در آیات یک سوره ،مانند سورهی نور
که ســخن از تهمت زنا و احکام آن است و سپس آیهی نور به دنبال آن میآید و سپس
باز احکام ازدواج کنیزکان و جوانان کمبضاعت و  . ...در داستانهای قرآن هم؛ پرسشها،
حفرهها ،خألهای روایتگرانه در این داســتانها چنان اســت که خواننده به خوبی حس
میکند که راوی از روی حوادث میپرد و همهچیز را نمیبیند و نمیگوید .این دقیقًا شبیه
رؤیاست که وقایع در آنها به سرعت عوض میشود( .ر.ک :همان )105 ،همچنین وجود
تناقضات در آیات مختلف قرآن ،خود دلیل دیگری بر رؤیا بودن وحی است .پارادوکسها
و تناقضها ،الزمهی حضرت خیال و عالم خواب و زبان رؤیایند( .ر.ک :همان)120-121 ،
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 .2نقد و پاسخ به دیدگاه سروش پیرامون بشری بودن الفاظ قرآن
قرآن کریم ،کالم و کتاب الهی است و همهی معانی و الفاظ آن را خداوند متعال به وجود
مبارک پیامبر القا و آن حضرت کام ً
ال تلقی و حفظ و ســپس بیهیچ تصرف و تغییر
و کاستی و فزونی امال کرده است .این قرآن ،همان کتابی است که نازلشده و تا قیامت
هم میماند .کســانی که معانی قرآن را از خداوند متعال و لفظ را از پیامبر میدانند،
در حقیقت خود قرآن را تکذیب میکنند؛ زیرا ظاهر ،بلکه نص و صریح قرآن آن اســت
که این کتاب کالم الهی اســت« :حَتىَ یَسْمَعَ كالمَ اهلل» (توبه)6:؛ تا کالم خدا را بشنود.
چنین کســانی قرآن را در حد روایت تنزل داده و هرچند منکر وحی و رسالت نیستند ،اما
منکر اعجاز قرآن هســتند؛ زیرا قرآن با حدیث فرق دارد .روایات و حتی احادیث قدسی،
معجزه نیستند ،چون الفاظشان معجزه نیستند ،ولی قرآن معجزه است( .ر.ک :جوادی آملی،

 .1-2مقابل هم قرار دادن کالم وحی و سخن بشر

ْ ُ َّ
َ َّ ْ
َ َ َ ُ َ
َ َ َّ
َ
كم َو َما َغ َ
لنجم إ َذا َه َ
ل َصاح ُ
ُ
در آیات {و ا
نطق عن اهل َوى* إن ه َو إل
ی
ا
م
و
ى*
و

ض
ا
م
ى*
و
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َو ْح ٌى ُی َحى} (نجم)1-4 :؛ سوگند به ستاره هنگامى كه افول مىكند ،كه هرگز دوست

شــما [محمّد «ص»] منحرف نشده و مقصد را گم نكرده است و هرگز از روى هواى
نفس سخن نمىگوید .آنچه مىگوید چیزى جز وحى كه بر او نازل شده نیست!
هوا مقابل وحی خداســت و بر پایهی این تقابل ،کالم خدا وحی اســت ،ولی سخن بشر،
هواســت .بسیاری از گفتارها صحیحاند ،ولی وحیانی نیستند .وحی ،با گذشته و آینده و با
دیگر مطالب هماهنگ اســت و هرگز خطای علمی و عملی نمیپذیرد ،ولی این هوا که
مقصود از آن میل قلبی اســت ،یا حق اســت یا باطل؛ یا صدق اســت یا کذب .پس اگر
گفتهی پیامبر بود ،هر چند حکیمانه ،عارفانه و فقیهانه باشد ،هوا است؛ چون مقابل
وحی اســت .البته انسان کاملی مانند ایشــان که تحت والیت مطلق الهی است ،جمیع
ُ
ُ ْ َّ َ َ
ّ ْ َ
َ ْ
مح َ َ َ َ َ
َّ
َنُ
س
م
و
اى
ی
و
ى
ك
و
ىت
ل
شؤونش الهی است{ :قل إن ص
ب ال َع ِالنی} (انعام)162 :؛
ل َر 
اىت
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
بگــو :نماز و تمام عبادات من و زندگى و مرگ من ،همه براى خداوند پروردگار جهانیان
است ،نه این که گاهی سخن عادی و زمانی غیر عادی داشته باشد ،بلکه محیا و مماتش
الهی است .در هر صورت پیامبر در بارهی مسائل دینی ،غیر از علوم وحیانی سخن
نمیگوید؛ خواه قرآن تالوت کند که لفظ و معنا از خداست و لفظ معجزه است ،یا حدیث

لمآ یداوج هللاتیآ یارآ رب هیکت ابنآرق ظافلا ندوبیرشب رد شورسرتکد هاگدید دقن

 )340-341/ 50 :1399و در پاسخ کسی که میگوید خدا سخن نمیگوید تا قرآن کالم
او باشــد ،گفته میشود :کالم خدا ،همان کار اوست (همان)341/50 ،؛ چنانکه حضرت
امیرمؤمنان فرمود« :ال ب ِ َصوْتٍ یَ ْقرَعُ وَ ال بِنِدَا ٍء یُسْــمَعُ وَ إِنَّمَا َك َلمُهُ سُبْحَانَهُ فِع ٌْل
مِ ْنه» (نهج البالغه ،خ )186نه با صوتی که در گوشها نشــیند و نه فریادی که شــنیده
شود ،بلکه سخن خدای ســبحان همان کاری است که انجام میدهد .او حرف را ایجاد
میکند و این کار ،نیازمند حلق و حنجره و زبان و دندان و فضای دهان نیســت( .جوادی
آملی )340-341/ 50 :1399 ،الهی بودن الفاظ قرآن را شواهدی از خود قرآن کریم تأیید
میکند .قرآن کریم بیانکننده همه چیز اســت؛ «تبیانا لكل شیء» (نحل )89 :و پیش از
هر چیز ،خود را نور معرفی میکند« :قد جاءكم من اهلل نور وكتاب مبین» (مائده)15 :؛ از
طرف خدا ،نور و کتاب آشــکاری بهسوی شما آمد .پس باید شفاف خود را روشن کند که
گوینده ،شنونده و آورندهاش کیست و محتوا و هدف از نازل شدنش چیست؟ آیات فراوانی،
شفاف میرسانند که قرآن ،کتاب خدا و گوینده و نازل کننده آن خداوند متعال و گیرندهاش
پیامبر است و او هیچ واژهای از قرآن را از خود نساخته و همهی واژگان قرآن را خدا
ایجاد کرده و آن حضرت فقط شــنیده است؛ ادله و شواهد این مطلب به این شرح است:
(ر.ک :جوادی آملی)340-341 / 50 :1399 ،
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قدسی بگوید که طبق نظر برخی؛ مانند جناب میرداماد لفظ و معنا هر دو برای خدایند ،ولی
لفظ معجزه نیست ،یا روایات و احکام فقهی بیان کند که معنا و مطلب از ناحیه خداست و
لفظ در اختیار پیامبر همگی احکام الهیاند و آن حضرت از پیش خود هیچ نمیگوید،
گرچه ســخنش در قرآن نیامده باشد( .ر.ک :جوادی آملی )342-345/ 50 :1399 ،دامن
زدن به این شبهه که معاذ اهلل ،الفاظ قرآن ،گفتار پیغمبر است که به خدا اسناد داده
شده ،از سوی مستشرقان و مسیحیانی است که اصرار داشتند اسالم را «محمدیسم» نام
نهند؛ نظیر بودیســم .دهها سال ،این سخن را تکرار کردند تا اعراب روشنفکرنما هم باور
کردند( .ر.ک :جوادی آملی)342-345/ 50 :1399 ،
 .2-2اصرار بر کاربرد تعبیر «هذا القرآن»

خداوند متعال برای اثبات این مطلب که قرآن کالم الهی اســت و سخن دیگران ،حتی
گفتار خود پیامبر نیســت ،بر کاربرد تعبیر «هذا القرآن» در موارد حســاس که از
َ َ َ َُْ ْ ْ َ َ ْ ُ
{ع أن یأتا بثل هاذا الق ْر َءان}
تحدی و عظمت قرآن سخن میگوید ،اصرار میورزد:
ِِ
ِ
ُ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُِ
َ
وحــى ِإىل هذا القــرءان} (انعام)19 :؛
(اســراء)88 :؛ که همانند این قرآن را
بیاورند{ .و أ َ ِ
ُْ
ُ
َ َ َ َ َ َ ُْْ َ ُ
َّ
َ
این قرآن به من وحی شده{ .و ما اكن هاذا القرءان أن یفرتى ِمن دون الل} (یونس)37:؛
ِ
شایســته نبود که این قرآن ،بدون وحی الهی به خدا نســبت داده شــود و نظیر تعبیر
پیامبر اکرم در حادثه غدیر که دست حضرت امیرمؤمنان را گرفت و فرمود:
«مــن کنت مواله فهذا علی مواله» (کلینی)420 /1 :1365 ،؛ یعنی این علی ،موالی
شماست؛ مبادا کسی بگوید ،چندین علی هست( .ر.ک :جوادی آملی)345/ 50 :1399 ،
 .3-2لفظ قرآن

َ َ
ُ َ
در آیهی ِ{إ َّن َعل ْینا َ ْج َع ُه َو ق ْر َءانه} (قیامت)17:؛ چراكه جمعكردن و خواندن آن بر عهده
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ماست .سخن از قرائت است و قرآن را قرآن گفتهاند؛ چون از «قرأ» به معنای «قرائت
کرد ،جمع کرد و پیوست کرد» است و حرف «نون» زائد است ،نه از «قرن» تا «نون»
در «قرآن» زائد نباشــد .بر این اساس ،خدای ســبحان میفرماید :ما باید نخست این
َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ ُ َ
آیات و ســورهها را جمع و قرائت کنیم و سپس تو قرائت کنی{ :فإذا ق َرأناه فاتبع ق ْر َءانه}
ِ
ِ
(قیامت)18:؛ پس هر گاه آن را خواندیم ،از خواندن آن پیروى كن .پس نمیتوان گفت
این آیات ساختهی خود پیامبر و از منشئات فکر اویند و الیهی باالی آن حضرت
به الیهی پایین او مطالبی را گفته و قرآن شــده است .قرائت یا تالوت الهی به معنای
ایجاد کلمات اســت؛ چنانکه حضرت امیر مؤمنان درباره سمیع و متکلم بودن
خداوند متعال بهگونهای شــفاف فرمود که او میشنود ،ولی دستگاه گوش ندارد؛ سخن
میگویــد ،امــا حلق و حنجره و زبان و فضای کام و دهان نــدارد ،بلکه کالم را ایجاد

 .4-2یاد کردن از قرآن با عنوان «قول»

َ َ َ ً َ
َّ ُ ْ
خداوند متعال میفرماید{ِ :إنا َســنلق َعل ْیك ق ْول ث ِقیال} (مزمل)5 :؛ ما بهزودى ســخنى
ِ

ســنگین به تو القا خواهیم كرد و قول ثقیل که به خدا اســناد دارد ،همان لفظ دارای
معنای وزین است؛ چون عنصر محوری کلمهی «قول» همین لفظ است .البته آیه «إِنَّهُ
ُول َك ِریم» (حاقه)40:؛ كه این قرآن ،گفتار رسول بزرگوارى است .قرآن را قول
لَ َقو ُْل رَس ٍ
رسول کریم میداند ،ولی رسول «بما أنه رسول» از خود هیچ سخنی ندارد ،مگر ابالغ
گفته مرسل؛ به دلیل همین سیاق آیه یاد شده و آیات بعد که میفرماید این سخن ،نه
سخن شاعر است ]که برخاسته از خیال است[ نه کالم کاهن ]که جنیان آن را القا کرده
َ َ ُ َ
َ
َ ً َّ ُ ْ ُ َ
ــاعر ق ِلیل ما تؤ ِمنون* َو
{و ما ه َو بق ْول ش
باشــند[ ،بلکه تنزیلی از پروردگار جهانیان است:
ِ
ِ ِ
ٍ
َ
َ
ّ َْ َ
َ ً َّ َ َ َّ ُ َ َ
ٌ
ل ب َق ْ
یل ِّمن َّرب الع ِالنی} (حاقه)41-43:؛ و گفته شاعرى
كون* تنز
ــول اك ِهن ق ِلیل ما تذ
ِ
ِ
ٍ
ِ
نیســت ،امّا كمتر ایمــان مىآورید! و نه گفته كاهنى ،هر چند كمتر متذ ّكر مىشــوید!
كالمى است كه از سوى پروردگار عالمیان نازل شده است و ساخته پیامبر نیست.
(ر.ک :جوادی آملی)347-348/ 50 :1399 ،
 .5-2تعبیر ترتیل قرآن

ُْ
َ ِّ
َ َّ ْ َ َ
َ
{و َرتــل الق ْر َءان
{و َرتلن ُاه ت ْ ِرتــا} (فرقان)32 :؛ آن را بهتدریج بــر تو خواندیم.
آیــات
ِ
َ
ت ْ ِرتــا} (مزمل)4 :؛ و قرآن را بــا د ّقت و تأمّل بخوان ،تأیید میکند که خداوند متعال

کلمات را ایجاد کرده و به گوش پیامبر رســانده و آن حضرت همان آیات ترتیلی
خدا را یکی پس از دیگری خوانده اســت ،نه کلمات دیگر را؛ خواه از خود یا از دیگران.

لمآ یداوج هللاتیآ یارآ رب هیکت ابنآرق ظافلا ندوبیرشب رد شورسرتکد هاگدید دقن

میکند( .نهجالبالغه ،خ « )186قرائت» به قرینهی ســیاق و آیات سورهی قیامت که
ذکر شــد ،همین تالوت لفظی است .این آیات بهصورت شفاف داللت میکنند که این
الفاظ را نخســت خداوند متعال قرائت؛ یعنی ایجاد و سپس پیامبر گرامی آنها را
تالوت کرده اســت؛ چون میفرماید ،هنگامیکه قرآن بر تو وحی میشود ،زبانت را به
تالوت آن حرکت نده تا شــتاب کنی و آنچه را ما نخواندهایم ،پیش از ما بخوانی ،بلکه
صبر کن ما کلمه به کلمه این آیات را بخوانیم و وقتی قرائت این آیات تمام شــدند ،تو
قرائت کن .این تحریک لسان« :ال تحرك به لسانك لتعجل به» ،نشانهی آن است که
مراد از این «قرائت» ،قرائت معروف و معمول یعنی تالوت اســت .اگر– معاذ اهلل -این
کلمات ،واژگان پیامبر بودند ،خودش میگفت و دیگر الزم نبود کســی بگوید که
زبان را بیاجازهی ما حرکت نده و بگذار نخست ما بخوانیم و بعد تو بخوان ،پس واژهها
و تعبیرهای مذکور در آیات یاد شده ،مانند کلمه «قرآن» میفهماند که این کتاب الهی
معنًا و لفظًا ،از طرف خداوند متعال است( .ر.ک :جوادی آملی)346-347/ 50 :1399 ،
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پس خداوند متعال لفظ و معنای قران کریم ،هر دو را ایجاد کرد و به رسول اکرم
عطا فرمود( .ر.ک :جوادی آملی)348-349 /50 :1399 ،
 .6-2نبود اختالف در سراسر قرآن

تحدی قرآن ،تنها ویژه  1400سال پیش نیست و اکنون نیز زنده است .در همین زمینه
میفرماید :اگر میگویید ،معانی برای خداست و الفاظ را وجود مبارک پیامبر آورده
است ،از آن جا که – به گفته شما  -بشری عادی که سهو نسیان هم دارد ،آن معانی
را در لباس این الفاظ قرار داده و الفاظ دال بر آن معانی را او انتخاب کرده اســت؛ پس
َ
َ َ
َ ُْ
َ ََ َ
باید بخشــی از قرآن با بخش دیگر اختالف داشته باشــد{ .أ فال ید َّب ُرون الق ْر َءان َو ل ْو
َ
ً َ
َّ َ َ َ ُ ْ
َ
ْ
اك َن م ْ
ــن عند غ ْ
یــه اخ ِتالفا ك ِث ًریا} (نساء)82 :؛ آیا درباره قرآن نمىاندیشند؟!
ف
وا
د
ج
و
ل
الل
ری
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اگر از ســوى غیر خــدا بود ،اختالف فراوانى در آن مىیافتنــد .یعنی هیچ اختالفی در
قرآن نیســت؛ چون قرآن «یفســر بعضه بعضا( ».مجلسی )352/29 :1404،و «ینطق
بضه ببعض و یشــهد بعضه علی بعض( ».نهج البالغه ،خ )133آری بزرگترین علما و
دانشمندان در علوم مختلف گاهی تجدید نظر کرده و تبدل رأی پیدا میکنند ،ولی قرآن
همیشــه یکپارچه و هماهنگ و تحدیاش زنده است ،از اینرو نشان میدهد که او ًال،
معانی و الفاظ آن هر دو از خداست؛ و ثانیًا ،رسول اکرم کامل آن را تلقی و حفظ
و ابالغ نموده است( .ر.ک :جوادی آملی)349-350/ 50 :1399 ،
 .7-2مخاطب بودن رسول اکرم در قرآن کریم

َ
َّ ْ َ َ َ
آیاتی در قرآن اســت که مخاطب مســتقیم آن پیامبر اســت؛ مانند{ :إنا أعط ْیناك
ِ
َ
ْ َ
َ َ َ
ُّ ُ
الك ْوثــر} (کوثر)1 :؛ ما به تو كوثــر [خیر و بركت فراوان] عطا كردیم{ .نــزل ب ِه الروح
ِ
ْ
ْ َ ُ َ َ َْ َ َ ُ
َ
ون ِم َن ال ُ ِنذ ِرین} (شــعرا)193-194 :؛ روح االمین آن را نازل
ال ِمــن * 
ع قلبــك لتك
ِ
ِ

سال ششم
شمارة اول
پیاپی11 :
بهار و تابستان
1400

204

كرده است بر قلب (پاك) تو تا از انذاركنندگان باشى« .قم فأنذر» (مدثر)2 :؛ برخیز و انذار
كن (و عالمیان را بیم ده) و  ...و آیا پیغمبر به خودش میفرماید :ما به تو کوثر دادیم...
اگر – معاذ اهلل -الفاظ قرآن ساختهی آن حضرت باشد ،چگونه به خودش میفرماید که ما
ایــن کتاب را بر قلب تو نازل کردیم ،یا ( . ...ر.ک :جوادی آملی)350-351/ 50 :1399 ،
ُ ْ َ َّ
ْ
ل َیأ َّهیا الذ َ
ین َه ُادوا} (جمعه:
همچنین آغاز بســیاری از آیات با واژه « ُقل» است؛ مانند {ق
ِ
)6؛ بگو :ای یهودیان« .قل هو اهلل أحد» (اخالص)1 :؛ بگو :خداوند یکتا و یگانه است.
پیامبر نماینده و پیک الهی تنها پیام الهی را میرساند و چون امین وحی الهی است،
همان چیزی را که شنیده است ،نقل میکند .پس اگر در آیهای میفرماید« :یا أیها الناس»
(بقره)21 :؛ و در آیهی دیگر« :قل یا أیها الناس» (حج)49 :؛ یعنی دو گونه شنیده است و
ن گونه که شنیده ،نقل میکند( .ر.ک :جوادی آملی)55 /40 :1395 ،
او هما 

 .8-2قرآن کتاب و کالم الهی

كتاب؛ عبارت از مجموعه معانی و مفاهیم خاص و الفاظ و عبارات مخصوص است كه
بر آن معانی داللت میكند .بنابراین ،اگر معنا و مفهومی وجود نداشــته باشد یا موجود
باشــد ،ولی لفظ در بین نباشد یا لفظ باشــد ،ولی ربط و پیوند داللی متداول میان یك
زبان و میان لفظ و معنا وجود نداشــته باشــد ،عنوان كتاب بر آن چیز درســت نیست.
بیتردید عنوان كتاب بر قرآن كریم كه در بر دارنده همه ابعاد ســهگانه فوق اســت،
درســت اســت( .ر.ک :جوادی آملی )113-114 :1394 ،قرآن كتاب خاص و سخن
ویژهای است كه شــامل جهات سهگانه مذكور میباشــد؛ یعنی معنا مطابق با دعوت
پیامبر و بیانكنندهی خواستهها و نظریات آن حضرت و هم لفظ موافق و مطابق
با آن معناســت كه انســجام لفظ و معنا ،كام ً
ال موجود اســت و این همان قرآن است؛
زیرا چیزی كه معیار قرآن بود ،عالوه بر مطابقت معنا با لفظ ،حكم و عبارتی اســت كه
قابلیّت و شــأنیّت قرائت و تلفّظ را داشته باشــد؛ چون چیزی كه خوانده و تلفّظ نشود،
گرچه دارای معنا و مفهوم هم باشــد ،قرآن گفته نمیشــود .خالصه آنكه قرآن كتاب
خوانده و ملفوظی اســت كه همه اركان لفظ ،معنا و تركیب آن دو در آن رعایت شــده
باشد( .ر.ک :همان)114 ،
كالم نیز همانند كتاب مشتمل بر امور سهگانه منسجم فوق میباشد؛ یعنی معنای بدون
لفظ ،كالم نیست .لفظِ خالی از معنا نیز كالم نیست .معنای جدای از لفظ و لفظ بیگانه
از معنا كه تألیف و انسجام درست و سودمندی نداشته باشند نیز در نزد عُقال كالم گفته
نمیشود( .ر.ک :همان) همچنین در قرآن كریم یك دسته از آیات وجود دارند كه داللت
دارند ،آنچه در برابر ما و ما در برابر آن هســتیم ،كتاب الهی است كه از ناحیه پروردگار

لمآ یداوج هللاتیآ یارآ رب هیکت ابنآرق ظافلا ندوبیرشب رد شورسرتکد هاگدید دقن

عالوه بر شــواهد درونی یاد شده ،برخی شواهد بیرونی نیز وحیانی و الهی بودن الفاظ را
تأیید میکنند؛ مانند اهتمام مســلمانان به الفاظ قرآن .مسلمانان ،اهتمام ویژهای به حفظ
الفاظ قرآن از آن منظر که کالم خداست ،داشتند و هرگز برای صیانت حدیث نبوی چنین
همتی را مبذول نداشته و تا مرز مبارزه مسلحانه و جنگ ،از الفاظ روایت دفاع نمیکردند؛
برای نمونه هنگام کتابت مصاحف در زمان عثمان ،اشخاصی خواستند ،حرف «واو» را در
ْ َّ َ
َ َّ
َ َّ َ ْ
ونالذ َه َب َوال ِفضة} (توبه)34 :؛ و كسانى كه طال و نقره را گنجینه (و
ین َیكنز
آیه {و ال ِذ
ِ
ذخیره و پنهان) مىسازند ،حذف کنند که ابی بن کعب اعالم کرد که یا «واو» را سرجایش
میگذارید؛ یا شمشــیر میکشم و با شــما میجنگم .آنها چون دیدند ،سخن از شمشیر
ُ
َ َّ َ َّ
ینات َب ُعوهب ِإ ْح َســان } (توبه:
و جنگ اســت ،حرف واو را حذف نکردند« .واو» در آیه {و ال ِذ
ٍ
ِ
)100؛ و كسانى كه به نیكى از آنها پیروى كردند .نیز به همین سرنوشت مبتال بود؛ ولی
مسلمانان اجازه ندادند حذف شود؛ چون الفاظ قرآن از خدا و معجزهاند( .ر.ک :همان)351 ،
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عالم اســت و قرآن كتاب خدا و استناد به ذات احدی است؛ به گونهای كه هیچ سهمی
برای غیر او ،در هیچ ضلعی از اضالع سهگانهی آن وجود ندارد و این آیات عبارتاند از:
َ
َ َ ْ
ك َت ُب ل َر ْی َب ِف ِیه} (بقره)2 :؛ آن كتاب با عظمتى اســت كه شك در آن راه
{ذالك
ال
ِ
ْ َِ َ ُ ْ
َ ا لحَ
َ
اب
ت
ات
ای
ء
ك
ل
{ت
كمی} (یونس)1 :؛ این آیات كتاب اســتوار و حكمت
ندارد.
ك
ال
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْل َح ّ
كتاب با ق} (آل عمران)3 :؛ (همان كســى كه) كتاب را
آمیز اســت{ .نزل علیك ال
َّ َ َ ِ ْ َ َ َ ِ ْ
َ
ْ
َ
كتاب} (نساء)105 :؛ ما این كتاب را بهحق بر
بهحق بر تو نازل كرد.
{إنا أنزلنا ِإلیك ال ِ
ِ
تو نازل كردیم .بنابراین ،اوّ ًال ،آنچه در دست مسلمانان است و آنها مأمور به تمسّك
به آنهستند ،كتاب الهی است و ثانیًا ،خداوند آن را نازل كرده است و هیچ یك از ابعاد
ســهگانه آن جز به خدا استناد ندارد .از سوی دیگر ،آیاتی وجود دارد كه داللت میكند،
خداوند عالم به رســولش فرمان داد ،به قرائت و خواندن ،تالوت كردن و ترتیل قرآن و
نیز آیاتی كه داللت به القای الهی قول ثقیل و سخن وزین الهی به پیامبر دارد و
اینكه خداوند متعال ،قرآن را به زبان عربی مبین قرار داده اســت .همچنین آیاتی که
داللت میكند ،این رســول پروردگار است كه صحف مطهّره الهی را تالوت میكند و
نیز آیاتی كه داللت میكند ،بر رقیب و مبارز طلبیدن برای آوردن مثل قرآن و مانند آن
از آیات .بنابر این ،تردیدی نیســت در ظهور و روشنی این عناوین در اینكه لفظ نیز از
جانب الهی است و اوست كه لفظ قرآنی را نازل كرده است؛ مانند این آیات:
ْ ْ
ْ ْ
َ َّ
َ َ
ْ
{اق َرأباسم َر ِّبكال ِذىخلق} (علق)1 :؛ بخوان به نام پروردگارت كه (جهان را) آفرید{ .اق َرأ َو
ُ
َ ِ ْ َِ ْ
َ ْ ُ
ــكال َ
ل َماأوح َ
ى
ات
{و
است.
بزرگوارتر
همه)
(از
پروردگارت
كه
بخوان
)3؛
(همان:
م}
ك
َر ُّب
ِ
َ
َ َ
ِإل ْیك ِمن ِك َتاب َر ِّبك} (كهف)27 :؛ آنچه را از كتاب پروردگارت به تو وحى شده تالوت كن.
َّ َ ْ َ ُ ِ ً
ِ{إناأ َنزلن ُاهق ْر َءانا َع َرب ّیا}(یوسف)2 :؛ ما آن را قرآنى عربى نازل كردیم« .وَ َك َذالِكَ أَوْحَیْ َنا إِلَیْكَ
ِ
َ ُ ٌ
{رسول
ُقرْ َءانًا عَرَبِیّا» (شوری)7 :؛ و اینگونه قرآنى عربى [فصیح و گویا] را بر تو وحى كردیم.
ِّ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ ً َ
صحفا ُّمط َّه َرة} (بینه)2:؛ پیامبرى از سوى خدا (بیاید) كه صحیفههاى پاكى را (بر
اللیلوا
من ِ
آنها) بخواند؛ و مانند آنها از آیاتی كه داللت دارند ،الفاظ قرآن ،مانند معانی و تألیف میان
لفظ و معنا همانا ساخته و پرداخته خداوند متعال است و ال غیر .اساسًا همه اعجاز قرآن در
این است كه قرآن كالم خداوند است و به هیچ وجهی به پیامبر استناد ندارد .ازجمله
ناحیه خداوند اســت،
مواردی كه تأیید میكند ،قرآن به تمام جهاتش از
نظر لفظ ِّو معنا َّاز ُ ْ
َ َ ْ
َ
ِّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ُ ُ َ
ُ
ون َّإنای َعل ُمهبش ٌرل َسانالذىیلحدونإل ْیهأعجم ٌّ
ى
ول
ن
أ
گفتهی خداست كه فرمود{ :ولقدنعل
ق
ی
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َو َهاذا ِل َس ٌان َع َر ٌیب ُّمبنی} (نحل)103:؛ ما مىدانیم كه آنها مىگویند« :این آیات را انسانى به
ِ
او تعلیم مىدهد» ،در حالى كه زبان كسى كه اینها را به او نسبت مىدهند عجمى است؛
َ
َ
ْ َ ُ ُ ً ْ َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ
ولى این (قرآن) ،زبان عربى آشــكار استَ .
{ول ْو َج َعلناهق ْر َءاناأعج ِم ًّیالقالوال ْولف ِّصلت َءایاته َء
ْ
عج ٌّ َ َ
(فصلت)44 :؛ هر گاه آن را قرآنى عجمى قرار مىدادیم ،حتمًا مىگفتند:
ا ِم
ــىوع َــر ِىب} ّ

 .3دیدگاه سروش درباره تشبیه وحی قرآن به وحی زنبور عسل
سروش در مقاله طوطی و زنبور مینویسد« :تبیین طبیعی نزول باران مگر دست خداوند را
میبندد و او را از صحنه طبیعت بیرون میکند؟ و اسناد باریدن باران به خداوند را بیمعنا
میســازد؟ مگر معنایش این نیست که او مبدأ المبادی است و در طول علل طبیعی قرار
دارد .اگر چنین است ،چرا تبیین طبیعی و مادی وحی و کالم خدا و برجسته کردن نقش
پیامبر در آن ،نسبت آن را با خداوند منقطع کند و سخن گفتن خدا و نزول وحی را بیمعنا
ســازد؟» (ر.ک :سروش )288-289/ 4 :1395 ،باری این شخصیت بدیع ،با قلبی بیدار و
چشمی بینا و ذهنی حساس و زبانی توانا صنع خدا بود و باقی همه صنع او و تابع کشف
و آفرینش هنری او .محمد کتابی بود که خدا نوشــت ،و محمد ،کتاب وجود
خود را که می خواند ،قرآن میشد و قرآن کالم خدا بود .محمد را خدا تألیف کرد و
قرآن را محمد و قرآن کتاب خدا بود .همچنان که زنبور را خدا آفرید و عسل را زنبور
و عســل فراورده وحی بود (ر.ک :سروش )292-293 / 4 :1395 ،و اگر به ظاهر آیات و
َ َّ َّ ُ ُ َ َ ْ
ً
روایات نظر کنیم ،خداوند ،هم سخن میگوید {و َ
وىس تك ِلمی} (نساء)164 :؛ و

كل الل م
خداوند با موسى سخن گفت؛ هم راه میرود «وَ َقدِمْ َنا إِلىَ مَا عَمِ ُلواْ» (فرقان)23:؛ و ما به
َ َ
َ ُ َ ََ َ ُْْ
سراغ اعمالى كه انجام دادهاند ،مىرویم؛ هم عصبانی میشود{ .فل َّما َءاسفونا انتق ْمنا ِمن}

لمآ یداوج هللاتیآ یارآ رب هیکت ابنآرق ظافلا ندوبیرشب رد شورسرتکد هاگدید دقن

«چرا آیاتش روشن نیست ،قرآن عجمى از پیغمبرى عربى؟!».
اینگونه از تعبیرها گویای این معناست كه خداوند متعال قرآن را بهصورت عربی قرار داده،
نــه اینكه او معانی صرف و مفاهیم محض و بدون لفظ را به قلب پیامبر القا كرده؛
آنگاه خود پیامبر از نزد خویش الفاظ خاصی را برای آن معانی وضع و جعل میكرد،
َ ُْ ُ َ َ َ َ
{ســنقرئك فل تنىس} (اعلی )6 :ما بهزودى (قرآن را) بر تو مىخوانیم
همانگونه كه آیه
ِ
و هرگز فراموش نخواهى كــرد؛ توجّه میدهد به اینكه خداوند متعال به همان الفاظ و
عباراتی خاص كه پیامبرّ 
موظف به قرائت همانهاست را برای رسولش اِقرا كرده و
خوانده تا او فراموش نكند .همهی این مباحث در مدار الفاظ ،كلمات و عبارات قرآنی است،
با قطعنظر از معنا و مفهوم؛ بنابراین ،چون اِقرا و خواندن قرآن بهطور مســتقیم از ناحیه
پروردگار است ،به یقین الفاظ و كلمات آن نیز از ساحت او خواهد بود.
از آنچه گذشت روشن شد كه قرآن به جمیع معانی و الفاظ و همچنین تألیف میان آن
ی دخالت داشتن فردی در بُعدی از ابعاد
دو ،به ایجاد و انشــای خداوند متعال اســت؛ ب 
آن و اینكه شــخص رســول و پیامبر الهی همهی ابعاد و اضالع آن را از جانب
پروردگاری كه بزرگ و بلندمرتبه اســت ،دریافت كرده ،خواه باواســطه یا بدون آن و
پیامبر اكرم نیز همانگونه كه به او امر شد ،بدون كمترین دخالت و تصرّفی آن را
به مردم ابالغ نمود (ر.ک :جوادی آملی)113-1125 :1394 ،
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(زخرف)55:؛ امّا هنگامى كه ما را به خشــم آوردند ،از آنها انتقام گرفتی م؛ ولی در تمامی
ایــن موارد ،اگر به معنا نظر کنیم ،هیچیک از این ها در حق او صادق نیســت ،آنکه به
حقیقت ســخن میگوید ،محمد است که کالمش ،از فرط قرب و انس ،عین کالم
خداوند اســت و اسناد تکلم به خداوند ،همچون اسناد دیگر اوصاف بشری به او ،مجازی
است نه حقیقی و تشبیهی است نه تنزیهی( .ر.ک :همان)293 ،
مدلی از وحی که پیامبر را ناقل و قابل محض میداند و نسبت خطیب و بلندگو را میان
خــدا و پیامبر برقرار میکند و موضوعیت و مدخلیــت قلب و ضمیر پیامبر را در فرایند
وحی به صفر میرساند و فرشتهای را چون پیک پرندهی دائم در رفتوآمد ،میان خدا و
رســول میانگارد و میان باعث و مبعوث ،بُعد را بهجای ُقرب مینشاند و رسول را مقلد
جبرئیل میخواهد و تصویری ســلطانوار از خدا و رعیتوار از مردم دارد و سخن گفتن
را برای خدا هم چون سخن گفتن برای آدمیان تجویز میکند و تشبیه را به جای تنزیه
مینشــاند .البته با رأی فوق ناسازگاری دارد؛ اما مثال راهنمای من مثال نحل قرآنی یا
نحل عرفانی است .بنا به تعلیم قرآن ،ساختار بیولوژیک و کارخانه بیوشیمیک زنبور عین
وحیی است که به او َّ میشود و خانهاش را پر از حلوا م َّیکند( .همان)

َ
َ
ِّ
َّ َ ُ َ ّ ُ
َ
ً
ُ
َ َ ْ
َ
َ
{و أ ْوحى َر ُّبك إىل النحل أن اتخ ِذى ِم َنا لج َبال ُب ُیوتا َو ِم َن الشجر َو ِما ی ْعرشون* مث كلى ِمن كل
َ ُ ِ
ُ ُ ً ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ُ
ُ
َ
َ ٌ ِّ َّ
َّ
مخ َ ٌ ِ َ ْ َ ُُ
َ
ُ َ
ُ
ْ
ــر ٌ
ونا ش َ
یه ِشفاء للناس
اب ت ِلف ألوانه ِف
ك ذلل یخ ُرج ِمن ُبط
كى س ُــبل َر ِّب
الث َم َر
ات فاســل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َّ
َ َ ً ِّ َ
ِإ َّن ِىف ذ ِالــك ال َیــة لق ْــوم َ َیفك ُــرون} (نحل 68 :و )69؛ و پروردگار تو به زنبور عســل
ٍ
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«وحــى» (و الهام غریزى) نمود كــه :از كوهها و درختان و داربســتهایى كه مردم
مىســازند ،خانههایى برگزین! سپس از تمام ثمرات (و شیره گلها) بخور و راههایى را
كه پروردگارت براى تو تعیین كرده است ،به راحتى بپیما! از درون شكم آنها ،نوشیدنى
با رنگهاى مختلف خارج مىشود كه در آن ،شفا براى مردم است .به یقین در این امر،
نشانه روشنى است براى جمعیّتى كه مىاندیشند.
پیداست که زنبور در این عسل سازی موضوعیت و مدخلیت تام دارد ،نه اینکه از یکسو
عسل را در او بریزند تا از سوی دیگر پس دهد .با این همه ،انگبین شفابخش فرآوردهای
الهی است و آیا این برای متفکران آیتی نیست که قرآن ،بهجای طوطی از زنبور سخن
میگوید و دومی نه اولی را نمودار وحی پذیری میداند؟ بله نحل آیتی است برای اهل
نظر و اگر حضرت آیت اهلل به جای طوطی به نحل و نخل نظر میکردند ،تصویر گویاتر
و نیکوتری از نسبت وحی با محمد را در مییافتند .طوطی مقلد کجا و زنبور مولد
کجا؟» (ر.ک :سروش)294 /4 :1395 ،
ســروش در ادامه میگوید :وحی پیامبر به زبان عربی اســت و زبان عربی آینه و
برآیند فرهنگ و تجربه جمعی قوم عرب است و همین فرهنگ است که ماده میشود

لمآ یداوج هللاتیآ یارآ رب هیکت ابنآرق ظافلا ندوبیرشب رد شورسرتکد هاگدید دقن

برای صورت وحی و آیا زنبورعســل که از گلهــا و گیاهان محیط خود تغذیه میکند
و بر آنها صورت عســل میپوشــاند ،گویاترین تصویر از پیامبران نیست که از مواد و
مصالــح محدود زمان و مکان خود بهره میبرند و آنهــا را در تجربه وحیانی خویش
بــه خدمت میگیرند و خــاک را زر میکنند؟ دو مفهوم «نزول» و «بشــریت» را باید
عمیقًا در فهم معنای وحی منظور کرد و همه چیز آن را ســراپا «بشری» دانست .این،
عین تعلیم و ارشــاد قرآن اســت .قبض و بســط و فراز و فرودی که در قرآن است را
اگر نگوییم رؤیاســت ،چگونه تفســیر کنیم؛ در جایی از جنگ در ماه حرام و در جایی
َ
از قاعدگــی زنان و جایی دیگر ســؤال از اهله و  ...اینها کجــا و آیاتی مانندَ ،
{وإل
ِ
ُ
َّ
الل ُت ْر َج ُع ْال ُمور } (فاطر)4:؛ و همه كارها بســوى خدا بازمىگرددُ َّ .
ــم َ
الس َ
{الل ُن ُر َّ
ات
او
ِ
ِ
ْ َ
َوال ْر ِض} (نور)35:؛ خداوند نور آســمانها و زمین است ،کجا؟ آیا درستتر نیست که
این قبض و بســط را در وجود پیامبر ببینیم و دســتمایهی اصلی او همان جان پاک و
زندگی پر آزمون و دل دردمند و خیال هنرمند اوست که جبرئیل را هم به آستانه عقل او
میکشاند و او را به رؤیت حقایق واپسین و بازخوانی تجربههای زندگی موفق میکند.
حکایــت حیات و جهان را که در چشــم او اینک چهرهی دیگری یافتهاند ،با مخاطبان
در میان میگذارد و با بهجت و بالغت تمام ،با آنان از کشــفهای تازهای که نصیبش
شده است ،ســخن میگوید .چگونه بپذیریم که برای تک تک حاالت و سؤاالت امت
ایشــان ،آیاتی از ازل معین و مکتوب بوده و خداوند جبرئیل را میگماشته تا از مخزن
آیات ،یکی را به مناســبت برگیرد و نزد پیامبر ببرد و باطل است ،اگر گمان کنیم که با
حدوث هر حادثهای ،اراده تازهای در ذات باری پدید میآمده و آیهای ســاخته میشده
و بر جبرئیل القامیشــده تا به پیامبر القا کند ،آیا معقولتر و طبیعیتر نیست که گمان
کنیم ،شــخصیت نیرومند پیامبر همهکاره بود؛ هم کاشف بود ،هم مدرس ،هم گوینده
و هم شــنونده ،هم واضع و هم شارع؟ یعنی خداوند فقط «معلم» را فرستاده بود .بقیه
همه دایر مدار تجربهها و واکنشهای او بود و چون زنبوری از همه چیز تغذیه میکرد:
از کشــفهای متعالی معنوی و از پرســشها و واکنشهای شــیطنت آمیز و خصمانه
مخاطبان و از معلومات خود و البته ســر رشته نهایتًا به مبادی عالیه و از آنجا به مبدا
المبادی و غایه الغایات میرسید که برگی بیاذن او از درخت نمیافتد و زنبوری بیوحی
او عسل نمیدهد( .ر.ک :همان)298-301 /4 ،
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 .1-4تفاوت وحی تکوینی با وحی ارسالی

این پندار که پیامبر در مقام گرفتن وحی و رســاندن آن مانند طوطی نیست ،بلکه
مثل زنبورعســل است؛ از اساس دارای اشکال است .وحی قرآنی کجا و وحی به زنبور
َ َ َّ َ َ
ك َما ْ
ل
کجا! وحی قرآنی که خدا به پیامبر یاد داد و آن حضرت فراگرفت{ :و عل َم
َ َ
َ ُ
دانستی ،به تو آموخت؛ از گونه وحی تشریعی
ی
نم
را
چه
ن
آ
و
(نساء)113:؛
تكــن ت ْعــم}
َّ
َ
َ
اســت ،ولی وحی به زنبور َ
{و أ ْو َحى َر ُّبك ِإ َىل الن ْحل} (نحل)68:؛ که مولد عسل است،
ِ
وحی تکوینی است و به إذن تکوینی خدا کار میکند؛ نه این که به زنبور دستور تشریعی
داده که بر فراز کوه ها خانه و کندو بساز .بله! این وحی ،فعل تکوینی خداست که قدم
به قدم زنبور را راهنمایی میکند که به إذن تکوینی خدا به کجا پرواز کند ،بنشیند و چه
قندی گیاهان عســل بسازد و چطور رهبری
اندازه بمکد؛ یا ذخیره کند و چگونه از مواد ِ
ملکه را بپذیرد و ...؛ بنابراین (اوحی) در آیه یاد شده به این معناست که به زنبور إذن و
فرمان دادیم ،عسل را بسازد و این وحی و إذن ،هر دو تکوینی هستند؛ چنان که هر چیز
دیگری در جهان به إذن خداســت و این گونه إذن ،امری عادی است ،اما إذنی که به
انبیا و اولیا داده میشود ،إذن خاص است و عالمی باید تا پیغمبری بیایید و به إذن خدا
قرآن بیاورد؛ بنابراین پیامبر نیز مولد است ،اما با وحی تشریعی و إذن خاص و وقتی در
کارگاه وحی الهی ،معارف را فراگرفت؛ گرچه نسبت به ذات خداوند متعال هیچ نمیداند:
َ ْ
ْ
َ ُ َ
نت َت ْدرى َما الك َت ُ
اب َو ل ال َمیان} (شوری)52 :؛ تو پیش از این نمىدانستى كتاب
{ما ك
ِ
ِ
و ایمان چیست .نسبت به دیگران معلم است و همان گونه که قبال بیان شد ،اگر همه
ُ َّ
ی مردم در حد فارابی و ابن سینا نیز باشند ،باز درست بود ،چنین گفته شود{ :ه َو ال ِذى
َ
ُ ِّ ِّ َ
نی َر ُســوال} (جمعه)2 :؛ و كســى است كه در میان جمعیت درس نخوانده
َب َعث ىف االمی
ِ
رسولى از خودشان برانگیخت(.ر.ک :جوادی آملی)373-375/ 50 :1399 ،
 .2-4عدم تأثیر قرآن از فرهنگ زمانه
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اینکه گفته شــد ،قرآن محصول فرهنگ عرب اســت و قبض و بسط و فراز و فرودی
که در قرآن اســت ،حاصل احواالت گوناگون پیامبر اســت ،باید گفت؛ این گفته
مصداق ســخن نورانی حضرت امیرالمؤمنین اســت که اسالم همچون پوستین
وارونه ،پشت و رو جلوه دادهشده است« :لبس االسالم لبس الفرو مقلوبا» (نهج البالغه،
خ )108؛ زیرا قرآن عامل تحول است که هم پیامبر ،هم امت اسالمی را متحول
کــرد ،نــه برعکس .قرآن ،کالم خداســت و او مقلب القلوب و االبصار اســت و او به
ْ
َ ُ
َّ ّ ْ
ب زدىن ِعل ًما}
{و قــل ر 
تدریج پیامبرش را در قوس صعــود باال برده و فرمود که بگو
ِ ِ
(طــه)114 :؛ و بگو« :پروردگارا! علم مرا افزون كن!» و پیامبر هم دانشافزایی را
َ َ
َّ َ َ ُ
درخواســت کرد و خدا اجابت فرمود«َ :و َعل َمك َما ْل َتكن ت ْعل} (نساء)113 :؛ و آنچه

 .3-4نزول قرآن بهصورت تجلی

طرح این اشــکال به دلیل عدم فهم چگونگی نزول قرآن اســت :تنزل و فرود اشیاء از
مکان باال به دو گونه است .1 :تجلی؛  .2تجافی.
تنزل اشــیاء مادی ،مانند نزوالت جوی بهصورت تجافی است؛ به این صورت که وقتی
از بــاال فرود آمد ،جایگاه قبلی آن خالی میشــود؛ همانگونه كه وقتی در باال بود ،در
پایین حضور نداشــت .امّا تنزل قرآن ،به نحو تجلّی اســت؛ یعنی با فرود آمدن ،هرگز
جایــگاه اصلی خود را در عالم باال رهــا و آن را تهی نمیكند ،بلكه حقیقت آن همواره
در جایگاه خود موجود است ،ولی جلوه آن در مراحل نازلتر تحقق مییابد .مانند تن ّزل
دانش و اندیشه عقالنی انسانی فرزانه كه از صحیفهی جان او بهصورت آهنگ گفتار یا
نقوش نوشــتار در فضای خارج یا روی صفحه نگارش جلوه میكند .در اینگونه موارد،
هرگز مطلب عمیق علمی از حوزه ذهن دانشــمند خــارج نمیگردد تا ذهن وی از آن
خالی شود .قرآن كریم حقیقتی گسترده است كه مرتبه واالی آن از دسترس انسانهای
َ
َ
ُ ْ
عادی خارج و در جایگاهی بلند موجود استَ .
{وإ َّن ُه ف أ ّم الك َتاب ل َد ْي َنا ل َعل ٌّي َحك ٌ
مي}
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
(زخرف)4:؛ و آن در «أمّ الكتاب» [لوح محفوظ] نزد ما بلندپایه و اســتوار اســت .آنجا
«علی حکیم» است ،نه عبری است و نه عربی؛ چون سخن از لفظ نیست ،یک سلسله
حقایق و مطالبی اســت که عُلوّ و حکمت دارد و متقن و محکم است و مرتبه نازله آن
به صورت لفظ و مفهوم درآمده اســت ،تا قابل گفتن ،شــنیدن و نوشــتن و خواندن و
انتقال ذهنی باشــد .پس چنین نیست كه وقتی قرآن از «لدن» فرود آمد و در دسترس
انســانها قرار گرفت ،دیگر ،مرتبه برین معارف آن در امّالكتاب یا كتاب مبیننباشــد
و همچنین مرتبه متوسّــط آن در دست فرشتگان حامل آن نباشد .خداوند متعال قرآن

لمآ یداوج هللاتیآ یارآ رب هیکت ابنآرق ظافلا ندوبیرشب رد شورسرتکد هاگدید دقن

را نمیدانســتی ،به تو آموخت .آیات گوناگون را خداوند متعال در فرصتهای مختلف
نازل میکند و این آیات نخســت وجود مبارک پیامبر و در مرحله بعدی ،جامعه و
امت اسالمی را دگرگون میکنند .نباید این لباس را روانه کرد و گفت چون پیامبر
متحول شد ،آیات متحول شدند .هر یک از سورههای مکی و مدنی ،حسابشان جداست؛
پیش از تشکیل حکومت اسالمی سلسله دستورهایی بودند که پس از آن مسأله جهاد،
مبــارزه ،مباهله ،پیمــان و مانند آن رخ نمودند و منحرفــان در میان این مثلث (نزول
تدریجی آیات ،صعود پیامبر و تحول امت اســامی) ضلع اصلی را فرع قرار دادند
و ضلع فرعی را اصل و گفتند ،چون پیامبر متحول شد ،آیات هم متحول گشتند و قهرًا
جامعه هم متحول ،درحالیکه چون آیات گوناگون در شــرایط مختلف نازل شــده اند؛
نخســت خود پیامبر و سپس جامعه و امت اسالمی متحول میشود.(ر.ک :جوادی
آملی)352-354/ 50 :1399 ،
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را بهعنوان «حَبل متین» به زمین آویخت ،تنزیل و انزال قرآن از ســنخ انزال بارشــها
نیســت ،خدا باران به زمین میاندازد ،اما قرآن را که نازل کرد ،به زمین نینداخت ،بلکه
ََ
َ َ
َّ
اعتصموا ب َح
الل َج ًيعا َوال تف َّرقــوا} (آلعمران)103 :؛ و همگى به
بل ِ
به زمین آویخت{ .و ِ
ِ ِ
ریســمان خدا [قرآن و اسالم و هرگونه وسیله وحدت] چنگ زنید« .حَبل» یعنی چیزی
که اعتصام به آن ســودآور است و بهجای بلند و مستحکمی بسته باشد و انسان بتواند
آن را بگیرد و باال برود ،این «حَبل متین» تار و پودی دارد ،تار آن قرآن ناطق اســت
و پود آن قرآن صامت اســت؛ یکی قرآن اســت و دیگری عترت است که «لن یفترقا
ح ّتــی یردا علی الحوض» (ابن بابویه)415 :1362،؛ آن وقت ،دیگر دو «حَبل» نداریم،
گرچه به صورت «ثَقَلین» بیان شــده است ،ولی این «ثَقَلین» تار و پود یک حقیقت را
تشــکیل دادند .در حدیث شریف «إنِّی تارک فیکم ال ّثقلین» (همان)؛ آمده است که آن
«ثقل اکبر» که قرآن است« ،طرفه بید اهلل والطرف اآلخر بأیدیکم» (ابن بابویه:1403 ،
)66 /1؛ از این بیان معلوم میشــود که قرآن به زمین آویخته شــده ،نه این که مانند
باران انداخته شــده باشد؛ یک طرف آن به دست خداست و یک طرف آن هم به دست
شماست.(ر.ک :جوادی آملی193 /2 :1389 ،؛ همان)60/ 40 :1395 ،
بنابر این ،قلب مطهّر پیامبر اكرم مجرای نزول وحی و از حلقات متوسط دریافت آن
اســت ،نه پایان آن؛ زیرا آخرین منزلگاه وحی الهی گوشها و دلهای انسانهاستَ .
{و
ِّ ْ َ ُ َ ِّ َ َّ
َْ َْ َ َ
ُ َ َ ْ
ی ِللنــاسمان ِّزل ِإلــه} (نحل)44:؛ و ما این ذكر [قرآن] را بر تو نازل
أنزلنــا إل ْیــك الــذك لتب
ِ
ِ
ِ
ِ
كردیم تا آنچه به ســوى مردم نازل شده اســت براى آنها روشن سازى .ازاینرو قرآن
كریم ،هم كالم خداوند ســبحان و هم تكلّم اوست(.ر.ک :جوادی آملی202 /2 :1389 ،؛
ر.ک :جوادی آملی222 /7 :1388 ،؛ ر.ک :همان )43 /9 ،پیامبر به مرتبهی واالی آن
علم لدنی رسیده و آن را از خداوند متعال دریافت میکند .علمی که باالصاله از آن خداست
َ َّ َ َ ُ َ َّ ْ ُ
َ
{و إنك لتلق الق ْر َءان
و آن را به معصومین(علیهمالسالم) داده است .خداوند متعال در آیه
ِ
َّ ُ
ــد ْن َ
كــم َع ِلــم} (نمل)6،؛ میفرماید :ای پیامبــر! تو باید صعود كنی تا به قرآن
ِمــن ل
ح
ِ
ٍ
برســی؛ ما نیز آن را پایین میآوریم و به عنوان فرقان بر قلب تو نازل میكنیم .بنابراین،
انسان كامل كه بر اثر جامعیت وجودیش هم در مقام عالی حضور دارد و هم در مقام دانی؛
زیرا مظهر خدای سبحان است كه «فی علوّه دان و فی دنوّه عال( ».مجلسی/87 :1404 ،
 )190به لحاظ مقام عالی ،وجود مجرد و بسیطِ كتاب الهی را تلقّی میكند و به لحاظ مقام
دانی ،وجود تفصیلی و تدریجی آنرا دریافت میكند.(ر.ک :جوادی آملی)349 /9 :1388 ،
حقیقت قرآن كه از لَدُن و نزد خداوند متعال تجلّی نموده و به فضای طبیعت تنزل یافته
و در كسوت الفاظ ویژه جلوه كرده است ،همه اینها و آنچه مربوط به این كتاب جاودانه
خداســت ،بر قلب مطهر رسول اكرم فرود آمده است ،نه آنكه فقط معانی آن بر

لمآ یداوج هللاتیآ یارآ رب هیکت ابنآرق ظافلا ندوبیرشب رد شورسرتکد هاگدید دقن

دل رسول خاتم نازلشده باشد و الفاظ آن از شخص پیامبر باشد؛ زیرا خداوند
َّ َّ ُ
َّ
َْ ُ ُ ً َ
ی بودن قرآن را به خود اسناد داده و میفرماید{ :إنا َج َعلناه ق ْر َءانا ع َرب ًّیا ل َعلك ْم
متعال عرب 
ِ
ِ
َ ُ
ت ْع ِقلون} (زخرف)3 :؛ كه ما آن را قرآنى فصیح و عربى قرار دادیم ،شــاید شما (آن را)
درك كنیــد(.ر.ک :جوادی آملــی )596 /5 :1389،خالصه آنکه مرحله لفظ و مفهوم و
عربــی مبین ،قلمرو «قرآن» و جای اِنزال و تنزیل اســت ،امّا در صدر و مخزن قرآن
كریم جایی برای اِنزال و تنزیل یا عربی مبین نیســت ،بلكه جای «تلقّی» و مقام «امّ
ْ
ُْ
َّ َ َ ْ ُ ُ ْ ً َ َ ًّ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ُ
َ
*و إنه ف
كتاب البني *إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تع ِقلون
الكتاب»
ال
اســت{َ :حم* و ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُ ّ ْ
َ َْ
َ
ٌ
ّ
َ
ٌ
كمي} (زخرف)1-4:؛ حم .سوگند به كتاب مبین (و روشنگر)،
ي
ل
ع
ل
نا
ي
د
ل
تاب
ح
ك
ال
ِ
ِ
أ ِم ِ
ِ
كه ما آن را قرآنى فصیح و عربى قرار دادیم ،شاید شما (آن را) درك كنید! و آن در «أمّ
الكتاب» [لوح محفوظ] نزد ما بلندپایه و استوار است! در مرحله دانی ،عربی بودن ،سوره
و آیه داشتن ،تدریج در نزول و مانند آن مطرح است ،امّا واقعیت قرآن؛ یعنی مرتبه عالی
آن ،هرگز به این مرحله محدود نمیشود تا علوم حصولی تفسیر ،فقه و حكمت بتوانند
آن را روشــن كنند ،بلكه وجود دیگری در مقام «امّ الكتاب» دارد( .ر.ک :جوادی آملی،
 )56 /13 :1389خداوند متعال در قرآن کریم مبدأ نزول قرآن را اسمای حسنای الهی
معرفی مینماید که خود دلیل دیگری بر وحیانی بودن الفاظ و معانی قرآن اســت و در
آیات مختلفی ازجمله در سورههای حوامیم به این موضوع اشاره میکند:
ْ
َّ َ َ َ َّ
ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ
َ
ُ
ــه إل ُه َوا ل َح ُّ
ــي الق ُّيوم * نزل عل ْيــك الكت َ
 .1تنــ ّزل از خدای حی قیّوم{ :امل
*الل ل إل
اب
ِ
ِ ِ
ْ ِّ
بال َحــق} (آل عمــران)1-3 ،؛ الم .معبودى جز خداونــدِ یگانه زنده و پایدار و نگهدارنده،
ِ
نیست( .همان كسى كه) كتاب را بهحق بر تو نازل كرد.
َ ُْ
َّ ُ َ ُ ٌ َ ٌ
َّ َ َ ُ َّ ْ ُ َ َّ َ
{انه لق ْرآن کمی *ف ِكتاب مكنون *ل ی ُّســه إل الطه ُرون
 .2تن ّزل از خدای ْربّالعالمینِ :
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ
َ َ َ
ٌ ّ
ــن} (واقعه)77-80:؛ كه آن ،قرآن كریمى اســت ،كه در كتاب
ال
* تنزیــل ِمــن َّر ّ
ب الع ِ
ِ
ِ
محفوظى جاى دارد و جز پاكان نمىتوانند به آن دســت زنند [دست یابند] .آن از سوى
پروردگار عالمیان نازل شــده .قرآن از ســوی پروردگار جهانها و عوالم نازلشده و به
همین دلیل ،هماهنگ با تكوین و عوالم هســتی اســت و یا از سوی پرودگار جهانیان
نازل شده و از اینرو ،برآورنده نیازهای همه انسانها در همه عصرهاست و فطرت آنان
را شكوفا میسازد.
ْ ْ
ْ
َ َّ
ْ َ َ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ْ
َ ِّ
َ
 .3تنــ ّزل از خدای معلّم و ا َ
النســان ِمــن علق *
كرم{َ :اقرأ ِب َّاس ْ ِــمْ ربك ال ِ
ــذي خ َلق * خلق ِ
ْ ْ
َ ْ َ ْ
ٍ
ْ
َّ
َ
َّ
َ
َ َ
ــرأ َو َر ُّ
ــان َمــا ْ
ــك ال َ
اق َ
ل َي ْع ْ
ــم بالقل * َع َ
ك ُم *الذي َع َ
النس
ــم} (علق)1-5:؛ بخوان به نام
ل
ب
ِ
ِ
ِ ِ
پروردگارت كه (جهان را) آفرید ،همان كس كه انســان را از خون بســتهاى خلق كرد!
بخوان كه پروردگارت (از همه) بزرگوارتر است ،همان كسى كه بوسیله قلم تعلیم نمود
و به انسان آنچه را نمىدانست یاد داد!
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ٌ
الر ْحن َّ
يل م َن َّ
(فصلت)1-2:؛ حم ،این
 .4تن ّزل از خدای رحمانِ رحیم{ :حم *تنز
الر ِحمي} ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
كتابى اســت كه از سوى خداوند رحمان و رحیم نازل شــده است .یعنی این كتاب ،از
رحمت رحمانی حق نشــأت گرفته و از رحمت رحیمیّه خداوند تن ّزل یافته است .رحمتی
کــه نقص موجودات را به كمال ،ترمیــم میكند و ناقص را از طریق هدایت ،به كمال
خویش برساند و این رحمت همیشگی است.
ْ
َّ
ُْ
َ
كتــاب البني * إنا
 .5تن ّزل از خدای
مبارك :در ســوره «دخان» میفرماید{ :حم * و ال ِ
ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َّ ُ
ْ
َ
ّ
ُ
باركة إنا كنا منذر َ
أنزلنــاه ف ل ْيلــة م َ
ين} (دخان)1-3:؛ حم ،سوگند به این كتاب روشنگر ،كه
ٍ
ٍِ
ِ
ِ ِ
ما آن را در شبى پر بركت نازل كردیم .ما همواره انذاركننده بودهایم .سپس میفرماید:
«أمرا من عندنا إنا كنا مرســلین» (دخان)5:؛ (آرى ،نزول قرآن) فرمانى بود از ســوى
ما؛ ما (محمد صلی اهلل علیه و آله را) فرســتادیم .قرآن ،تنزل یافته بركت خدایی است؛
َ َ ْ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ ُ َ
ً
اه َرة
ظ
ظاهــرش بركت ظاهری دارد و باطنش بركــت باطنی{ .وأســبغ عليكم ِنعمــه ِ
َ ً
َو َب ِاطنة} (لقمان)20:؛ و نعمتهاى آشــكار و پنهان خود را بهطور فراوان بر شما ارزانى
داشته است .قرآن كریم ،برترین نعمت الهی است كه در ظاهر و باطنش نعمت فراوان
وجود دارد و اگر بركتی برای قرآن ثابت شــود ،بالعرض اســت؛ زیرا منشأ بركت ذات
خداوند است كه بركت ،به طور اصیل و ذاتی از آن اوست« :تبارك الذی بیده الملك»
(ملک)1:؛ پربركت و زوالناپذیر است كسى كه حكومت جهان هستى به دست اوست؛
بنابراین ،مبدأ نزول قرآن ،خداوند مبارك است.
َْ ُ ْ
َ َّ
الل
ك
تاب ِمن ِ
ْ .6تن ّز ْل از خدای عزی ِز علیم :در سوره «غافر» میفرماید{ :حم *تن ِزيل ال ِ
ِ
ال َعزيز ال َع ِلمي} (غافر)1-2:؛ حم .این كتابى است كه از سوى خداوند قادر و دانا نازلشده
ِ ِ
ِ
اســت .این كتاب آسمانی ،از پیشگاه خدایی نازلشده است كه «عزیز مطلق» و «علیم
مطلق» است.
 .7تنــ ّزل از خدای عزی ِز حكیم :در آغاز ســوره «شــوری» میفرماید{ :حم * عســق *
َ َ َّ ْ ُ ْ
َ َّ
َْ َ
َ َ َ ُ
ين م ْن ق ْبلك ُ
ك َوإل الذ َ
الل ال َ
يزا ل َح
ي
ل
إ
ي
ح
ي
ك ٰذلك
ز
ع
ك ُمي} (شــوری)1-3:؛ حم .عسق.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اینگونه خداوند عزیز و حكیم به تو و پیامبرانى كه پیش از تو بودند وحى مىكند .در دو
ســوره «جاثیه» و «احقاف» با الفاظ و عباراتیواحد و یكسان میفرماید« :حم * تنزیل
الكتاب من اهلل العزیز الحكیم» (جاثیه و احقاف)1:؛ حم ،این كتاب از سوى خداوند عزیز
و حكیم نازل شــده است! همچنین در ســوره «یس» برای تأیید رسالت پیامبر گرامی
اســام ،قرآن را با وصفِ «حكیم» یاد میكند و بر آن قسم میخورد« :یس* و
القرآن الحكیم» (یس)1-2:؛ یس .ســوگند به قرآن حكیم .كتابی كه «حكیم» است،
بطالن و خالف در آن راه ندارد؛ سخنان سست و بیبرهان و خیالبافیهای شاعرانه در
آن راه ندارد و به همین جهت خدای ســبحان ،رسول اكرم را من ّزه از شعربافی و

ِ

ٰ
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تخیّلسازی معرّفی میكند« :وما علمناه الشعر وما ینبغی له» (یس)69 :؛ ما هرگز شعر
به او [پیامبر] نیاموختیم و شایسته او نیست (شاعر باشد)؛ یعنی بافندگیهای خیالی ،نه
شایســته مقام رسالت است و نه ما به او شعر آموختهایم .مقصود از «شعر» در این آیه،
تخیّالت و بافندگیهای قوّه خیال است كه شایسته مقام «حكمت» و «حكیم» نیست.
َْ ْ
َّ ُ َ
َ ٌ َ
ُ
ٌ
ْ َ َْ
َ
باطل ِم ْن َبــن يدي ِه َو
ال
يته
أ
ي
ال
*
يــز
ز
ع
اب
ت
 .8تنــ ّزل از خدای
ك
ل
ِ
ِ
ِ
حكیم حمید ...{ :و ِإنــه ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ َْ ٌ
َ
ْ
َ
زيل ِمن حكمي ح ٍيد } (فصلت)42-43:؛ این کتابی اســت قطعا شکست
ــه تن
ال ِمــن خل ِف ِ
ٍ
ناپذیر ،كه هیچ گونه باطلى ،نه از پیشرو و نه از پشت سر ،به سراغ آن نمىآید؛ چرا كه
از سوى خداوند حكیم و شایسته ستایش نازلشده است؛ یعنی قرآن كریم ،كتاب عزیز
و نفوذناپذیری اســت كه از هیچ ناحیهای بطالن در آن راه ندارد و این كتاب ،به دلیل
حكیم حمید نازل گردیده ،كتابی محمود و ستوده شده و قرآنی مستحكم
آنكه از مبدأ
ِ
و اســتوار است .قرآن محمود كه رهآورد رسولی اســت كه به مقام محمود نایل آمده:
«عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا» (اسرا)79:؛ امید است پروردگارت تو را به مقامى
در خور ستایش برانگیزد .در عین لطافت و ظرافتش ،از استحكامی عقلی برخوردار است
كه آن را از شعر و تخیّلی بودن من ّزه میسازد.
 .9تن ّزل از خدای علی حكیم :در ســوره «زخرف» است قرآن را به وصف مبین و تن ّزل
ْ
ْ ُ ُ ً
َّ
ُْ
َ
كتاب البني * إنا َج َعلناه ق ْرآنا
یافته از مبدأ «علی حكیم» معرّفی نموده است:
{حم * و ال ِ
ِ ِ ِ ِ
َ َ َْ َ
َّ ُ ُ ْ
َ َ ًّ َ َ َّ ُ
َْْ ُ َ
ون * َ
ــه ف أ ّم الك َتــاب لدينا ل َعل ٌّي َحك ٌ
ــم} (زخرف)1- 4:؛ حم.
ن
إ
و
ل
ق
ع
ت
ــم
ك
عربيــا لعل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ســوگند به كتاب مبین (و روشنگر) ،كه ما آن را قرآنى فصیح و عربى قرار دادیم ،شاید
شــما (آن را) درك كنید!و آن در «أمّ الكتاب» [لوح محفوظ] نزد ما بلندپایه و اســتوار
اســت! آیا این ذكر [قرآن] را از شما بازگیریم بهخاطر اینكه قومى اسرافكارید؟! این
كتاب ،وقتی كه تن ّزل یافت و پایین آمد ،در كســوت لغت و لفظ عربی مبین درآمد ،امّا
همین كتاب ،در مقام باال و در نزد خدای سبحان ،كتابی «علی و حكیم» و كتابی بلند
و عالی مرتبه اســت .اگر خداوند قرآن را به اعتال و حكمت ستود و معرفی نمود ،برای
آن است كه كالم متكلمی است كه آن متكلم ،ذاتًا دارای علوّ و حكمت است و چیزی
كه از علی حكیم تن ّزل یافت ،به تناســب خود ،از علوّ و استحكام محتوا و لفظ بهرهمند
خواهد بود .نكاح دو اســم «علی» و «حكیم» ،ســهم خاصی در تناكح معارف قرآنی با
یكدیگر دارد( .ر.ک :جوادی آملی)27-34 /1 :1388،
بنابر این ،فاعل و مبدأ وحی ذات خداوندی است که منزه از هرگونه ورود و خروج مادی
است و قابل وحی ،جان رســول خدا است که با همه وجود وحی را تلقی میکند
و ایشــان نیز از ورود و خروج مادی پاک و پاکیزه اســت .خود وحی نیز منزه از هرگونه
َ
َّ
َ َّ
دخل و تصرف است{ِ .إ ْن أتب ُع ِإل َما ُي َحى ِإ َّل} (احقاف)9:؛ من تنها از آنچه بر من وحى
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مىشود پیروى مىكنم؛ بنابراین وحی ،ایجادی الهی و اظهاری محمدی است (جوادی
آملی )164 :1394،و آنچه اکنون به نام قرآن کریم در دست ماست ،عین همان چیزی
َ َْ ُ
{و ما ين ِطق
اســت که خدا نازلکرده است؛ زیرا پیامبر و فرشته وحی امین هستند.
َّ
ْ
َعــن َالــوى* ِإ ْن ُه َــو ِإل َو ْح ٌي ُيحى} (نجم)3-4 :؛ و هرگز از روى هواى نفس ســخن
ِ
نمىگوید .آنچه آورده چیزى جز وحى نیست كه به او وحىشده است؛ حضرت هر چه
میگوید ،وحی اســت که بهصورت نطق ظهــور میکند« .وما هو على الغیب بضنین»
(تکویر)24:؛ و او نســبت به آنچــه از طریق وحى دریافت داشــته ،بخل ندارد! و هر
دستوری که به او رسید را ابالغ میکند( .ر.ک :جوادی آملی)270 /3 :1375 ،
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نتیجه
شــبهه بشــری بودن الفاظ قرآن ،ریشــه در تفکرات مستشــرقان دارد که گروهی از
نواندیشــان دینی؛ از جمله عبدالکریم سروش با پیروی از آنان ،آن را مطرح نمودهاند.
این شــبهه ،منجر به پذیرفتن متأثر بودن قرآن از زمان و مکان و در نتیجه وجود خطا
و اشتباه در قرآن کریم است ،اما قرآن کریم کتاب و کالم الهی است و شواهد بسیاری
از خــود قرآن کریم داللت بر وحیانی بودن الفاظ قــرآن کریم دارد؛ ازجمله مقابل هم
قرار دادن کالم وحی و ســخن بشــر ،اصرار بر کاربرد تعبیر «هذا القرآن» ،لفظ قرآن،
یاد کردن از قرآن با عنوان «قول» ،تعبیر ترتیل قرآن ،نبود اختالف در سراســر قرآن،
مخاطب بودن رسول اکرم در قرآن کریم .همچنین منشأ اصلی این شبهات ،عدم
فهم درست از چگونگی نزول قرآن است؛ نزول قرآن مانند نزول باران بهصورت تجافی
نیســت ،بلکه نزول قرآن بهصورت تجلی است .حقیقت قرآن كه از لَدُن و نزد خداوند
متعال تجلّی نموده و به فضای طبیعت تنزل یافته و در كســوت الفاظ ویژه جلوه كرده
اســت ،همه اینها و آنچه مربوط به این كتاب جاودانه خداســت ،بر قلب مطهر رسول
اكرم فرود آمده است .بنابر این ،فاعل و مبدأ وحی ذات خداوند متعال است و آنچه
اکنون به نام قرآن کریم در دســت ماست ،عین همان چیزی است که خدا نازل کرده
است و هیچ دخل و تصرفی از ناحیه هیچکس نه در معنا و نه در لفظ آن نشده است.
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A Comparative Study of the Miracles of Surah Kawthar
with Emphasis on the Expressive Miracle from
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Leila Yousefi1
Abstract:
The Qur’an is the eternal miracle of the Prophet Muhammad
(PBUH) and the plan of life and the book of guidance for the
worlds, and it has many aspects of miracles that can only be
achieved by contemplation. Today, due to the fact that many
doubts are raised by Orientalists and some intellectuals and
atheists about the miracle of the Qur’an; It is necessary to protect the unity of the Qur’an and Islam by explaining the miraculous aspects of the Qur’an, with sound reasons, and for
everyone to believe in its supernaturalness so that doubts do
not weaken their beliefs. In this article, by studying printed
and electronic sources, a comparative study of the miraculous
aspects of Surah Kowsar from the point of view of Allameh
Javadi Amoli, the great Shiite commentator, and Fakhr Razi,
one of the popular commentators, has been done. And the Sunnis will achieve the miraculous aspects of this surah, including
the unseen news in the surah and the wonderful eloquence and
rhetoric that has brought Arab writers to their knees throughout history; Therefore, the inability of human beings to confront the Qur’an was also proven, and the legitimacy of the
prophethood of the Prophet of Islam and the divine teachings
was further explained.
Keywords: Surah Kawthar, Javadi Amoli, Fakhr Razi, Wonders of Miracles.
1. Level 4 student, field of comparative interpretation, Al-Zahra Society, Qom, Iran.
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نوع مقاله :پژوهشی

بررسی تطبیقی وجوه اعجاز سوره کوثر با تأکید بر اعجاز بیانی
از دیدگاه عالمه جوادی آملی و فخر رازی
DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2021.6.1.11.3

لیال یوسفی

1

چکیده
قرآن ،معجزه جاوید حضــرت محمد و برنامهی زندگی و کتاب هدایت
جهانیان اســت و دارای وجوه اعجاز متعددی اســت که فقــط با تدبر و تفکر
میتوان به آن دســتیافت .امروزه با توجه به اینکه شبهات فراوانی از سوی
مستشرقان و برخی روشنفکران و ملحدان بر اعجاز قرآن وارد میشود ،ضرورت
مییابد تا با تبیین جوانب اعجاز قرآن با دالیل متقن ،از کیان قرآن و اســام
حراست شود و همگان ،خارقالعاده بودن آن را باور کنند تا شبهات ،اعتقادات
ایشــان را سست ننماید .در این نوشتار ســعی شده تا با مطالعهی منابع چاپی
و الکترونیکی ،به بررســی تطبیقی وجوه اعجاز سورهی کوثر از دیدگاه عالمه
جوادی آملی مفسر بزرگ شیعه و فخر رازی از مفسران عامه پرداخته شود که
درنهایت توانســته ،با اتفاقنظر علمای شیعه و اهل سنت ،به وجوه اعجاز این
ســوره؛ ازجمله اخبار غیبی موجود در سوره و فصاحت و بالغت شگرف آنکه
در طول تاریخ ،ادیبان عرب را بهزانو درآورده ،دست یابد .بنابراین به دنبال آن،
ناتوانی بشــر از هماوردی با قرآن نیز اثباتشده و حقانیت نبوت پیامبر و دین
اسالم و معارف الهی ،بیش از پیش تبیین گردیده شد.
کلیدواژهها :سورهی کوثر ،جوادی آملی ،فخررازی ،وجوه اعجاز ،اعجاز بیانی.

 .1طلبه سطح  4رشته تفسیر تطبیقی ،جامعه الزهرا(س) ،قم ،ایرانleilayosefi358@yahoo.com .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
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مقدمه
قرآن بهعنوان آخرین کتاب آســمانی که تضمینکنندهی سعادت بشریت است ،حاوی
معارف بلند و مفاهیم عمیقی اســت که رسیدن به آنها نیاز بهدقت و تأمل حول آیات
كامل منظور خداوند از آیات قرآن
و عبــارات آن دارد .با توجه بــه اینكه فهم صحیح و ِ
كریــم ،بدون توجه بــه قرینههاى مؤثر در فهم آیات و داللتهــاى گوناگون الفاظ و
عبارات و ظهور آنها امكانپذیر نخواهد بود و با نظر به این مســأله كه شــرایط نزول
آیات قرآن متفاوت بوده و فهم آنها ،نیاز به بررسی آن شرایط و تاریخ قرآن دارد ،فهم
بخشــى از آیات قرآن فقط با تفسیر و تالشى مضاعف امکانپذیر خواهد بود .بنابراین،
الزم اســت وضعیت الفاظ و ظهور و معانی آنها و روایات پیرامون آیات نیز مورد توجه
ویژه قرار گیرد ،اما امروزه مشــاهده میشــود برخی ملحدان بدون در نظر گرفتن همه
ابعــاد تفکر و بدون تدبر دقیق در قرآن و گاهی با اغراض گوناگون به طرح شــبهاتی
پیرامون قرآن میپردازند که دامن زدن به آنها و گســترش اینگونه شبهات ،موجب
تخریب اذهان عمومی و تزلزل در اعتقادت مسلمانان و مردم دنیا میشود و از اعتبار و
ارزش الهی بودن قرآن میکاهد؛ از این رو شناخت هر چه بیشتر و دقیقتر وجوه اعجاز
قرآن ،موجب اتقان هرچه بیشتر اعتقادات بشر میشود.
هدف این نوشــتار ،شناخت وجوه اعجاز سوره مبارکه کوثر از دیدگاه عالمه جوادی آملی و
فخر رازی و تطبیق این دو دیدگاه است تا بتوان در ضمن شناخت بهتر و کاملتر ابعاد این
سوره ،اعجاز آن در زمینهی فصاحت و بالغت و اخبار غیبی که معارف بلند و عمیقی ایجاد
نموده اســت ،مورد بررسی و کشف بیشــتر واقع شود و بیشا ز پیش ،اعجاز و اعتبار کالم
الهی بر همگان روشن گردد .البته در ابتدا بهتر است به معرفی اجمالی این سوره اشاره گردد.
 .1مبانی نظری
در این بخش ،ابتدا به مفاهیم نظری مقالهی حاضر پرداخته خواهد شد.
 .1-1معرفی سوره کوثر
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این سوره دارای سه آیه و مشتمل بر ده كلمه و چهلو دو حرف است .نام این سوره نیز
از اولین آیه آن گرفتهشــده و این سوره ،كوتاهترین سورهی قرآن است .طبق نظر بیشتر
مفسران و محدثان ،این ســوره در سال اول بعثت و در مکه نازلشده است( .طباطبایی،
370 /20 :1378؛ طبرســی135 /10 :1360،؛ فخر رازی307 /32 :1420،؛ ســیوطی،
:1404 )401 /6ولی برخی از آنان نزول آن را در هنگام صلح حدیبیه و بعضی دیگر مانند
حســن ،عکرمه و قتاده نزول سورهی کوثر را در مدینه میدانند( .ابن عاشور ،بیتا:/30
 )502و البته برخی دیگر ،هر دو دســته روایات را جمع نموده و گفتهاند :ممكن است این
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سوره در دو نوبت نازل شده باشد؛ یكى در مكه و بار دیگر در مدینه (آلوسی/30 :1415 ،
 )244ولى نظر مشــهور ،طبق منابعی که اشاره شده ،نزول سوره در مکه است .مفسران
ت است از:
قرآن كریم و راویان حدیث ،نظرات متفاوتی درباره معانی «کوثر» دارند که عبار 
 .1نهرى است در بهشت (طباطبایی370 /20 :1378 ،؛ سیوطی401 /6 :1404 ،؛ آلوسی،
)478 /15 :1415؛  .2حوض خاص رســول خدا در بهشت و یا در محشر؛  .3اوالد
رسول خدا؛  .4اصحاب و پیروان آن جناب تا روز قیامت؛  .5علماى امت او؛  .6قرآن
و فضائل بسیار آن؛  .7مقام نبوت؛  .8تیسیر قرآن و تخفیف شرایع و احكام؛  .9اسالم؛ .10
توحید؛  .11علم و حكمت؛  .12فضائل رســول خدا؛  .13مقام محمود؛  .14نور قلب
شریف رسول خدا( .آلوســی 244 /30 :1415 ،و  )245و از این قبیل اقوالى دیگر
از مفسران ،بالغ بر بیستوشش قول موجود است( .همان؛ طباطبایی)370 /20 :1378 ،
صاحبان دو قول اول به بعضى روایات اســتدالل كردهاند و اما باقى اقوال فاقد دلیل اند.
ولی با توجه به آیهی آخر سوره که فرمود« :إن شانئك هو األبتر» ،كلمه «ابتر» در ظاهر
به معناى اجاقكور اســت و نیز با در نظر گرفتن اینكه جملهی مذكور از باب قصر قلب
است ،چنین به دست مىآید كه منظور از كوثر ،تنها و تنها كثرت و برکت ذریهاى است كه
خداى تعالى به پیامبر عطا فرموده است یا مراد از آن ،هم خیر كثیر و هم كثرت ذریه است
که یكى از مصادیق خیر كثیر به شمار میرود و اگر مراد ،مسألهی ذریّه به استقالل و یا
به طور ضمنى نبود ،آوردن كلمه «إنّ» در جمله «إنّ شانئك هو األبتر» فایدهاى نداشت؛
زیرا كلمهی «إنّ» عالوه بر تحقیق ،تعلیل را هم مىرساند و معنا ندارد بفرماید ،ما به تو
حوض دادیم؛ چون كه بدگوى تو اجاق كور اســت و یا بى خبر است( .همان) ابن عباس
در مورد شأن نزول این سوره نوشته است كه سورهی كوثر ،در بزرگداشت و تسلیبخشی
به رسول َّ
الل و در رد کالم عاص بن وائل فرود آمد .او به هنگام بیرون آمدن پیامبر
از مسجدالحرام ،ایشان را در باب بنیالسهم مالقات و با عبارات توهینآمیز گفت :یا ابتر!
این جواب به دلیل مرگ پســر پیامبر ،ابراهیم اتفاق افتاده و عرب جاهلیت ،كسى
را كه بعد از خود اوالد پســر نداشته ،ابتر مىنامید(.طبرسی:1360 ،/10549؛ طباطبایی،
:1378/20372؛ ســیوطی:1404 ،/ 8652؛ امین اصفهانی:1354 ، )310 /15در این
هنگام این سوره نازل شد .بدین وسیله خدا به پیامبرش نوید داد كه به او خیر فراوان و یا
نسلى شایسته و ماندگار در طول تاریخ ارزانى خواهد داشت( .طبرسی)319 /10 :1360 ،
در فضیلت تالوت این سوره در حدیثى از پیغمبر اكرم آمده است:
«من قرأها ســقاه اهلل من انهار الجنة و اعطى من االجر بعدد كل قربان قربه العباد فى
یوم عید و یقربون من اهل الكتاب و المشــركین؛ هر کس آن را تالوت کند ،خداوند او
را از نهرهای بهشتی سیراب خواهد کرد و به عدد هر قربانى كه بندگان خدا در روز عید
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(قربان) قربانى مىكنند و همچنین قربانىهایى كه اهل كتاب و مشركان دارند ،به عدد
هر یك از آنان اجرى به او مىدهد( ».مکارم شیرازی)369 /27 :1375 ،
از امام صادق نیز نقلشده اســت :هر كس در نمازهای واجب یا مستحب خود،
سوره كوثر را قرائت نماید ،خداوند از آب حوض كوثر به او بنوشاند و كنار درخت طوبی
همجوار رسول خدا خواهد بود( .ابنبابویه)126 :۱۴۰6 ،
 .2-1عالمه جوادی آملی
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عبداهلل جوادی آملی (1312ش) فیلسوف ،فقیه ،مفسر قرآن ،مدرس حوزه علمیه قم و از
مراجع تقلید شــیعه در قرن پانزدهم هجری است .ایشان از شاگردان آیتاهلل بروجردی،
امام خمینی و عالمه طباطبایی بوده و حدود شصت سال در حوزههای علمیه قم و تهران،
علومی چون فلســفه ،عرفان ،فقه و تفسیر را تدریس کرده است .عالمه جوادی آملی در
فلســفه پیرو حکمت مُتعالیه اســت .او وجود علم دینی در حوزه علوم انسانی و تجربی را
میپذیرد .پس از اتمام تحصیالت ،فعالیتهای وی بر تدریس و نشر معارف الهی متمرکز
گردید و در سطوح و دورههای مختلف ،شرح اشارات ،شرح تجرید ،شرح منظومه ،شواهد
الربوبیه ،التحصیل ،شــفا ،دوره کامل اسفار ،تمهید القواعد ،شرح فصوص الحکم ،مصباح
األنس ،درس خارج فقه ،تفســیر موضوعی قرآن ،تفســیر ترتیبی قرآن و… را تدریس
نمــود .اکنون نیز درسهای تفســیر قرآن ،خارج فقه و خارج اســفار وی ادامه دارد .وی
مؤسسه تحقیقاتی و نشر اسراء را ب ه منظور پژوهش در رشتههای مختلف علوم اسالمی و
پاسخگویی به شبهات موجود در اسالم در سال  ۱۳۷۲تأسیس کردهاست .کمیسیون ملی
یونسکو در ایران با ارسال نامه و تندیس جشنواره فارابی از مقام علمی جوادی آملی تقدیر
کرد .بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا نیز در جشنواره بینالمللی حکمت سینوی ،نشان
حکمت را به پاس یک عمر فعالیت در فلسفه اسالمی به وی اهدا کرد.
ازجمله آثار علمی ایشان؛ کتب گرانسنگ و جامع اجتهادی تفسیر تسنیم که هنوز چاپ همه
مجلدات آن به اتمام نرســیده است ،رحیق مختوم ،تفســیر موضوعی ،قرآن در قرآن ،سیره
پیامبران ،وحی و نبوت در قرآن ،معاد در قرآن ،انتظار بشر از دین ،نسبت دین و دنیا ،بررسی
و نقد نظریه سکوالریسم ،شریعت در آیینه معرفت و دینشناسی و دهها آثار فاخر دیگر است.
 .3-1فخر رازی

ابوعبداهلل محمد بن عمر بن حســین بن حسن بن علی طبرستانی رازی ،فقیه شافعی و
دانشــمند علوم معقول و منقول ،معروف به امام فخر .ابن الخطیب و فخر رازی در سال
 ۵۴۳یا  ۵۴۴ه .ق در ری متولد شد .وی در عصر خوارزمشاهیان میزیست و جاه و منزلت
و نفوذ کالم او در نزد سلطان محمد خوارزمشاه بسیار بود .طرز تفکرش تفکر کالمی است

 .4-1فصاحت

َفصِیح؛ كســى اســت كه ســخن ،معنا و مفهــوم كالم را روشــن اداء كند( .راغب
اصفهانی:1413،62 /3؛ ابن منظور )544 /2 :1375،کالم فصیح در اصطالح؛ کالمی
است که روان و رسا باشد و از کلمات دارای تنافر و ضعف تألیف خالی باشد (صعیدی،
202/1 :1410؛ معین.)۲۵۵۰ /۲ :۱۳۵۵ ،
 .5-1بالغت

بالغت در لغت به معنای به نهایت رساندن معنا و اکمال آن است( .ابن فارس/۱ :1404 ،
۲۰۲؛ راغب اصفهانی )144 :1413 ،کالم بلیغ در اصطالح؛ عبارت است از آوردن کالم
مطابق با مقتضای مقام و حال مخاطب بهشرط فصاحت فرهنگی (معین۵۵۶/۱ :۱۳۵۵ ،؛
محمدی )۴۲۸ :۱۳۸۱ ،و درنهایت ،کالمی که نیکو و تأثیرگذار باشــد( .صعیدی:1410،
 )153 /1بنابراین مشاهده میشود که تمام تعابیر قرآن چه حروف و چه کلمات و اعراب
آن جایگاه خاصی دارد؛ بهطوری که اگر هرکدام از الفاظ و جمالت و اصطالحات و حتی
حروف قرآنی جابهجا گردد ،فصاحت و بالغت آن مخدوش میشود .بنابراین ،وجه برتری
قرآن بر ســایر کتب آســمانی و حتی ادبی و ...کاربرد هر یک از الفاظ و تعابیر در جای
مخصوص خود و روانی و بالغت ویژه آن است که همین امر ،باعث لطیف و دقیق بودن
معانی قرآن و استفاده از الفاظ مناسب ،باعث روانی و بالغت آنها شده که تلفظ قرآن را
چنین دلنشین میکند .چارچوب آیات قرآنی نه نثر محض است و نه شعر ،درحالیکه تمام

یزار رخف و یلمآ یداوج همالع هاگدید زا ینایب زاجعا رب دیکأت اب رثوک هروس زاجعا هوجو یقیبطت یسررب

نه فلسفی و سخت بر فالسفه میتازد و در مسلمات فلسفه تشکیک مینماید .در تنظیم
و تبویب و تقریر مســائل حسن سلیقه دارد .مالصدرا از این نظر از او بسیار استفاده کرده
است .فخر رازی در بیشتر اصول مسلم فلسفی شک کرده و بر فالسفه متقدم ایراداتی وارد
آورده است و حکیمانی چون خواجه نصیرالدین طوسی ،قطب رازی ،میرداماد و مالصدرا
مدتها سرگرم جواب دادن به شبهات او بودهاند .به سبب همین قدرت در تشکیک است
که وی را امام المشککین لقب دادهاند .همچنین به ابن خطیب ملقب گشته است.
نوشتهها و تصنیفات فخر رازی متعدد و در رشتههای گوناگون فلسفه ،حکمت ،کالم ،فقه
و دانشهای همانند آنهاست .اکثر تألیفات او به زبان عربی و برخی به فارسی است .فخر
رازی کتاب و رســالههای زیادی در موضوعات دانشهای مختلف تالیف نموده که شهرت
وی ،بیشــتر به خاطر تفســیر مفاتیحالغیب یا تفســیر کبیر فخر رازی در  12جلد است که
مهمترین تفسیر کالم اشعری است که تاکنون تألیف شده و در آن افزون بر براهین کالمی،
بسیاری از مطالب علمی ،جغرافیایی و تاریخی مستند جهت تفسیر آیات بیان گشته است.
همچنین مهمترین اثر رازی در علم اصول فقه ،کتاب المعالم فی اصولالدین و الفقه است.
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زیباییها و لطافت شعر و نثر را دارا است .قرآن دارای تمام ویژگیهای ادبی است و همین
باعث اعجاب ادیبان و فصیحان در طول تاریخ شده است و حتی علما و دانشمندان علوم
قرآنی و ادبی امروزه نیز ،روزبهروز بر وجوه تازهای از اعجاز قرآن پی میبرند.
 .2مفهوم شناسی الفاظ سورهی کوثر
در این بخش مفاهیم الفاظ سورهی کوثر؛ همچون کلمات کوثر ،ابتر ،نحر و  ...که آگاهی
از آن ،جهت ورود به بحث زیباییشناســی ادبی ســورهی کوثر الزم است ،از منظر کتب
لغوی تبیین میگردد.
 .1-2كوثر

راغب اصفهانی میگوید«:كوثر ،نهر بزرگی در بهشــت اســت كه نهرهای دیگر از آن
سرچشــمه میگیرند( ».راغب اصفهانی:1413 ، )703بعضی دیگر گفتهاند :كوثر ،خیر
عظیمی اســت كه خدا به پیامبر عطا فرموده اســت و به افراد «سخاوتمند» نیز
«كوثر» گفته میشود( .فراهیدی348 /5 :1409 ،؛ ابن فارس)261 /5 :1404،
 .2-2شانئ

اســم فاعل از مادة «شَ َنآن» به معنای عداوت ،كینهورزی و بدخلقی است و این تعبیر
نشــان میدهد كه آنها در دشــمنی خود ،حتی كمترین ادب را نیز رعایت نمیكردند.
(راغب اصفهانی:1413 ،465؛ فراهیدی287 /6 :1409 ،؛ صعیدی)185 /1 :1410،
 .3-2نحر
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این کلمه در لغت ،به معنای گلوگاه اســت و لذا برخی منظور این واژه در سوره کوثر را
به معنای بلند كردن دستها به هنگام تكبیر و آوردن مقابل گلوگاه و صورت میدانند؛
یعنی نماز بخوان و دستها را هنگام تكبیر تا مقابل گلوگاه بلند كن« .نحر» به معنای
گردن و محل قالده که باالتر از ســینه اســت و محل ذبح حیوان اســت( .فراهیدی،
:1409210/3؛ صعیدی81 /1ْ :1410،؛ مصطفوی)58/12 :1368 ،
َ
َ
آیــه میفرماید{ :ف َص ِّل ِل َر ِّبك َو ان َح ْر} (الكوثر )2 /كه تشــویقى بر این دو ركن عبادت و
مراعات آنهاســت؛ یعنى نماز و قربانى كردن كه در پى هم هستند .این دو عبادت در
هر دینى واجب است و در هر مذهبى ،گفتهاند امرى است براى دست گذاردن بر گلوى
ذبیحه و قربانى كه به آن اشــاره شده و نیز تشــویقى بر كشتن نفس با مقهور نمودن
شهوت است (مصطفوی.)58/12 :1368 ،
 .4-2أبتر

این واژه در لغت به معنای حیوان دمبریده اســت و در اصطالح به كسی كه نسل ندارد

 .3کتابشناسی اعجاز قرآن
عالمان اسالمی از دیرباز تاکنون چه با اختصاص دادن بخشی از آثار خود به مبحث اعجاز
القرآن و یا با تألیف آثاری مستقل در این زمینه ،به بحث و بیان نظریات خویش پرداختهاند.
در میان آثار مستقل ،بهعنوان نخستین آثار ،از دو اثر متکلمان معتزله نامبرده شده که در
حال حاضر نســخهای از آنها موجود نیست که عبارتاند از« :اعجاز القرآن» از ابوعمرو
محمد بن عمر باهلی از معتزله بصره ،و کتاب «اعجاز القرآن فی نظمه و تألیفه» نوشــته
ابوعبداهلل محمد بن زید واسطی (متوفی  ۳۰۶ه.ق) .دیگر آثار مهم دراینباره عبارتاند از:
«النکت فی اعجاز القرآن» اثر علی بن عیســی رمانی(متوفی  ۳۸۴ق) ،از علمای معتزله
بغداد؛ «بیان اعجاز القرآن» اثر ابوســلیمان حمد بن محمد خطابی(درگذشته  ۳۸۸ق) ،از
علمای اصحاب حدیث خراسان که هر دو در مجموعه ثالث رسائل فی اعجاز القرآن در
۱۳۷۶ق (۱۹۵۶م) در مصر به چاپ رســیده و بارها تجدید چاپ شدهاند؛ «اعجاز القرآن»
اثر قاضی ابوبکر باقالنی(درگذشــته  ۴۰۳یا  ۴۰۴ق) که چاپهایی متنوع از آن انتشــار
یافته اســت؛ «دالئل االعجاز» تألیف عبدالقاهر جرجانی(درگذشته  471ق) از نخستین
تدوینکنندگان علم بالغت عربی که بارها به چاپ رسیده است و «نهایة االیجاز فی درایة
االعجاز» اثر فخر رازی (درگذشته  606ق) که در سال  1317ق به چاپ رسیده است.
 .4اعجاز قرآن
بحث اعجاز قرآن از مباحث جدی اعتقادی مســلمانان است؛ زیرا منبع شریعت اسالم و
اعتقادات و اخالقیات و احکام عملی در اســام ،قرآن اســت .بنابراین ،الزم است بدانیم
کــه قرآن معجزه جاویدان پیامبر اکرم بوده و از ابعاد گوناگونی بهویژه اعجاز بیانی،

یزار رخف و یلمآ یداوج همالع هاگدید زا ینایب زاجعا رب دیکأت اب رثوک هروس زاجعا هوجو یقیبطت یسررب

و كسی كه نامش به نیكی برده نمیشــود «ابتر» گفته میشود .از همین به خطبهای
كه در آن نام خدا ذكر نشــود نیز «خطبهی بتراء» اطالق میگردد .ازآنجاکه دشــمنان
پیامبر گمان میكردند كه حضرت فرزند پســر ندارد و لذا نســلی از ایشان باقی
نخواهد ماند و با رحلتش بســاط اســام برچیده میشــود و بهتبع آن نام و یاد او هم
فراموش میگردد ،خدا در این آیه فرمود :آنكس كه نســلش بریده میشود و نام و یاد
خیری از او باقی نمیماند ،دشــمن توست ،نه تو كه مورد عطای «كوثر» قرارگرفتهای.
(راغب اصفهانی:1413،465؛ جوهری۵۸۴/۲ :1404 ،؛ ابن منظور)309 /1 :1375،
ن عبّاس و سُدّی؛ قریش ،به مردی که پسرانش میمردند نیز ابتر میگفت.
به روایت اب 
بنابراین ،معنای واژه «أبتر» کســی است که فرزند و دنبالهای نداشته باشد و این واژه،
فقط یکبار در سوره کوثر بهکار رفته و در آن ،دشمن ِ پیامبر خدا ابتر معرّفیشده
َ
َ َ
ّ
ک ُهو األ َ ُ
بت} همانا دشمن تو ابتر است( .سیوطی)652 /8 :1404 ،
شانئ
است{ :إن ِ

The sixty year
The first number
Consective 11
Spring and Summer
2021

225

فصاحت ،بالغت ،اعجاز علمی خارقالعاده بوده و فراتر از کالم فصحا و ادیبان است .البته
این وجوه اعجاز را عالمه معرفت ،در کتاب «اعجاز القرآن» بهخوبی تبیین نموده است.
یکــی از دالیل اعجاز همهجانبه قرآن ،وجود آیات تحدی در قرآن و دعوت به مبارزهطلبی
اســت که در ضمن آیات بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ( 88اسراء 37-و  38یونس13-
هود 33-و  34طور 23-و  24بقره) هماوردطلبی نموده و انسانها را دعوت کرده تا هرکس
که میتواند حتی با کمک گرفتن از دیگران ،قرآنی مثل این قرآن یا ده سوره یا یک سوره و یا
حتی یکسخن کاملی(حدیثی؛ فأتوا بحدیث مثله) مانند قرآن بیاورند .این هماورد طلبی قرآن
از جمیع ابعاد و وجوه بوده و هست؛ یعنی اینکه هر کس میتواند کالمی ازنظر فصاحت و
بالغت و بیان و یا از جهت علمی و  ...مثل قرآن بیاورد ،و البته آنچه از شواهد تاریخی ،روایی
ن است که تاکنون هیچ فرد یا گروهی موفق به آوردن حتی سورهای
و علمی بهدستآمده ای 
از قرآن نشده است؛ زیرا اگر کسی توانسته بود مانند آن را بیاورد ،گزارشات آن موجود بود،
درحالیکه تاکنون گزارش هیچ هماوردی برای قرآن نیامده است.
یکی از نمونههای اعجاز که در این نوشــتار سعیشده تا به آن پرداخته شود« ،بررسی
وجوه اعجاز ســورهی کوثر» با تکیهبر اثبات وجوه اعجاز بیانی این سوره است .با توجه
به فضای حاکم بر عصر نزول قرآن که مردم به فصاحت و بالغت کالم اهمیت بسیاری
میدادند و در این زمینه ،اعراب صاحبنظر بودهاند ،در چنین زمانی قرآن کریم نازل شد
که از جهت فصاحت و بالغت ،در حد اعلی و فراتر از درک آنان بوده و اعجاب همگان
َ َّ َ
را برانگیختــه؛ بهطوریکه مخالفان و معاندان قرآن با بیاناتی چون {إ ْن َهذا إل أ َســاط ُ
ری
ِ
ِ
ِ
ْ َ
ال َّو ِلــن} ( /25انعــام؛  /31انفال؛  /83مؤمنون؛ /5فرقان؛  /68نمل؛  /17احقاف؛ /15
قلم؛  /13مطففین) ادعای شعر و افسانه بودن قرآن را داشتند .یکی از موارد مهم تحدی
در قرآن کریم« ،فصاحت و بالغت» قرآن است که حتی برخی معاندان و مخالفان آن
هم درنهایت ،بعد از تالشهای مکرر ،در آوردن مثلی برای قرآن و ناتوانی در این امر،
اذعان به ناتوانی خود کرده و اعتراف به اعجاز بیانی قرآن و ممتازیت آن در فصاحت و
بالغت میکنند .در ادامه به نمونههایی از آن اشاره میشود.
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 .1-4نمونههایی از اذعان معاندان قرآن

الف) ولید بن مغیره مخزومی ،شخصی است که در میان عرب به حسن تدبیر مشهور بود.
پس از نزول آیات اولیه سورهی مبارکه غافر ،پیامبر در مسجد حاضر شدند و این آیات را
در حالیکه ولید در نزدیکی آن حضرت بود ،قرائت فرمود .پیامبر چون توجه ولید به
آیات را مشــاهده نمود ،بار دیگر نیز آیات را قرائت فرمود .ولید بن مغیره از مسجد خارج
شــد و در مجلسی از طائفه بنیمخزوم حاضر شد و اینگونه سخن گفت :به خدا سوگند
از محمد سخنی شنیدم که نه به گفتار انسانها شباهت دارد و نه به سخن جنیان ،گفتار

 .2-4نمونه همانندآوری بر سوره کوثر

گاهــی در طول تاریخ ،معاندان قرآن تالش کردند تا حداقل ســورهای کوتاه همچون
سورهی کوثر بیاورند که به یک نمونه آن اشاره میشود .در این مورد ،نویسنده به گمان
خود به مقابله با سوره «کوثر» برخاسته و معارضه خویش را این چنین آورده است« :انا
اعطیناک الجواهر فصل لربک و جاهر  -وال تعتمد قول ساحر؛ ما به تو زر و زیور دادیم،
پس براى پروردگار خویش نماز بگزار و آن را آشــکار کن و به ســخن جادوگر اعتماد
نکن( ».خویی 108/1 :1409 ،در نقد بر حسن االیجاز)
با توجه به عبارات این کالم جعلی ،بهراحتی مشــخص اســت کــه این کالم در مقام
معارضه نمیتواند باشــد؛ زیرا اکثر کلمات را از خود ســوره کوثر گرفته است و شخص
ابداع خاصی نداشته است ،جز اینکه بهجای کلمات با ارزش و پر معنای سوره ،کلماتی
بدون ارزش معنوی قرار داده اســت که اصــ ً
ا ارزش ادبی خاصی هم ندارد .همانندى
یک اثر اینطور نیســت که عبارات آن اثر با تغییرات کمی ذکر گردد .به عالوه این که
تأکید آورده شــده در جمله «إنّا أعطیناک» که لفظ «إنّا» و «نا» و آوردن فعل ماضى،
گواه آن است که مىبایست بیانگر امرى باشد که از اهمیت فراوانى برخوردار است.
هر انســان خردمندی بهخوبى درک میکند که نعمتهاى ارزشــمندتری؛ مانند عقل،
ایمان و حیات با این تأکید و اهتمام ســازگارى و تناســب تام دارد و آوردن زر و زیور،
تنها بهخاطر همان روحیه بندگى و پویندگى در مقابل جواهرات است که از بین همهی

یزار رخف و یلمآ یداوج همالع هاگدید زا ینایب زاجعا رب دیکأت اب رثوک هروس زاجعا هوجو یقیبطت یسررب

او حالوت خاصی دارد و بس زیباست .باالی آن (نظیر درختان) پرثمر و پایین آن (مانند
ریشههای درختان کهن) پرمایه است ،گفتاری است که بر همهچیز ،پیروز میشود و چیزی
بر آن پیروز نخواهد شد( .طبرسی584 /۱۰ :1360،؛ معرفت)352 :1388 ،
ب) طفیل بن عمرو دوســی که مردی شاعرپیشــه و با اندیشه و از اشراف عرب به شمار
میرفت ،عازم خانه خدا گردید .کسانی از قریش به گرد او آمدند تا او را از حضور و شنیدن
ســخن پیامبر بازدارند .او میگوید :محمد را در مسجد یافتم ،سخن او را شنیدم و خوشم
آمد .به دنبال او روانه شدم و با خود گفتم :وای بر تو ،گوش فرا ده اگر سخن راست گفت،
بپذیر و اگر نادرست بود ناشنیده بگیر .در خانه به خدمت او شتافتم و عرضه داشتم :آنچه
داری بر من عرضه کن .او اســام را بر من عرضه کرد و آیاتی از قرآن برای من تالوت
نمود .به خدا ســوگند سخنی چنین شــیوا و جالب نشنیده بودم و مطالب ارجمندتر از آن
نیافته بودم ،ازاینرو اسالم آوردم و شهادت به حق را از دل و جان بر زبان جاری ساختم.
(ابن اثیر54 /3 :1409 ،؛ ابن هشام25 /2 :1355 ،؛ معرفت)353 :1378 ،
این موارد نمونههایی از اعترافات و اظهار ناتوانی فصحای عرب در مقابل قرآن است که
یکی از بهترین شواهد برای اثبات اعجاز بیانی و فصاحت و بالغت بینظیر قرآن است.
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نعمتها به آن اهتمام ورزیده است .سورهی کوثر ،عالوه بر کوتاهى عبارات ،از مضامین
بلند و معارف زیبایى برخوردار است و این معجزه و سند نبوت پیامبر گرامى براى
همیشــه در تاریخ از مردم خواسته است که اگر مىتوانند یک سوره هرچند به کوتاهى
سوره کوثر بیاورند( .خویی)108 /1 :1409 ،
 .5اعجاز بیانی از دیدگاه عالمه جوادی آملی
اعراب جاهلی از دیرباز با ظرایف بالغی آشنا بوده و در سخنان خود از آن بهره میبردند
و اشعار و عبارات فصیح و بلیغی داشتهاند .با ظهور اسالم ،قرآن کریم ،معجزهی پیامبر
خاتــم ،ادیبان و بلیغان مدعی عرب و غیر عرب را به هماوردی طلبید .بنابراین ،ادیبان
عرب در قرآن دقت و کنکاش کردند و بهوسیلهی قواعد بالغی ،حقایق و نکات جدیدی
از قرآن کشــف کردند .مفســران توانمند نیز در طول تاریخ از نقش علم بیان در فهم
معــارف قرآن غافل نبودهاند؛ زیرا یکــی از ابعاد مهم اعجاز قرآن ،اعجاز بیانی آن بوده
است و علم بیان در کشف مراد جدی آیات قرآن ،نقش بسزایی داشته است .درنتیجهی
این تفکر ،کتابهای مختلف بالغی و تفسیرهایی با گرایش بیانی نوشته شد.
عالمه جوادی آملی ،از مفسران معاصر و مؤلف تفسیر جامع اجتهادی «تسنیم»؛ با نگاه
دقیق و موشکافانهی خودُ ،صوَر مطرحشــده در علم بیان؛ یعنی تشبیه ،استعاره ،مجاز
مرســل و عقلی و کنایه را بررســی و تحلیل کرده و با ارائهی مبانی خاص خود ،برخی
ازنظرهای دانشــمندان این علم را نقد کرده است .عالمه جوادی آملی در برخی موارد
در مباحــث بیانی آیات قرآن با دیگر مفســران و علمای دانش بالغت همعقیده بوده،
ولی در بســیاری موارد با آنان اختالفنظر دارد .ریشه این اختالف را میتوان در مبانی
خاص ایشان؛ مثل نگاه فلسفی -عرفانی به آیات و نیز پذیرش قاعده وضع الفاظ برای
ارواح معانی دانست که باعث شده بسیاری از تعابیر قرآن که علمای دانش بیان ،مجاز
یا استعاره دانستهاند ،در این تفسیر بهعنوان حقیقت از آنها یاد شود.
 .1-5اعجاز بیانی سورهی کوثر از دیدگاه عالمه جوادی آملی
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ســورهی مبارکه «کوثر» میتواند در مدینه و یا در مکه نازلشــده باشــد ،لکن صبغه
ظاهری آن به مکه نزدیکتر اســت .ازجمله نکات اعجاز گونه در این ســوره این است
که از خداوند با لفظ «إِنَّا» که ضمیر «متکلم مع الغیر» است یادشده که نشانه تفخیم
«أعطیت» آورده شده است.
و جالل و شــکوه اســت و فعل هم بهعنوان «أَع َْطیْنا» نه
ُ
اینها نشانه آن است که خداوند با بسیار از اسمای حسنای خود یا همه آنها ظهور کرده
است .کلمه «عطاء» بار معنوی و مزیتی بر سایر کلمات ندارد ،برخالف برکت ،برخالف
نعمت ،برخالف رحمت و مانند آن؛ چون «عطاء» گاهی نسبت به مؤمنان است ،گاهی

ُ َ
ُ ّ ً ُّ ُّ ُ َ
َ َ َ َ َ َ
َ َ
نسبت به دگراندیشــان و کافران{ .کل ند هؤال ِء َو هــؤال ِء ِم ْن عط ِاء َر ِّبــک َو ما کن عط ُاء
ِ
َ َُْ
ً
َر ِّبک محظورا} (اســراء)20/؛ یعنی هم به بَدان میدهیم و هم به خوبان و عطای الهی

 .1-1-5نکات ادبی لفظ کوثر

عالمه در ادامه میفرماید« :کوثر» بر وزن «فوعل» صیغه مبالغه اســت که چند معنا
از آن بهدست میآید:
 .1به معنای شرّ کثیر نیست؛
 .2به معنای مشترک بین شرّ کثیر و خیر کثیر نیست؛
َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َ
 .3فقــط خیر کثیر را در بر میگیرد .ما به تو خیر کثیر دادیم ِ{إنــا أعطیناک الکوثر}.
کثرتــی را که خداوند نام میبرد با کثرتی که دیگران نام میبرند ،فرق میکند .خداوند
آنچه را که تعبیر به کثیر میفرماید :تا دامنه قیامت را هم شــامل میشود .آن کوثری
را که خدای سبحان به وجود مبارک پیغمبر داده است ،یک کوثر جاویدان است.
دربارهی کوثر ،در حدود دوازده یا ســیزده قول بلکه بیشتر هست که بخشی از آنها به
کوثرهای دنیا برمیگردد ،بعضی به آخرت و بعضی به جمع بین دنیا و آخرت برمیگردد؛
بهطور مثال در مورد کوثر معانی :نبوت ،قرآن ،موفقیت ظاهری ،حوضی در بهشــت و
سایر برکات که در بهشت است ،گفتهشده که مصادیق فراوانی برای کوثر است و همه
آنها میتواند مشمول کوثر باشد؛ چون کوثر محدود نیست ،لکن مصداق بارزش را ذیل
این ســوره تعیین می کند که حاال باید روشن بشود که برابر ذیل این آیه مصداق کوثر
َّ َ ْ َ
َ
َ ْ َ
چیست؟ {إنا أعط ْیناک الک ْوث َر}

یزار رخف و یلمآ یداوج همالع هاگدید زا ینایب زاجعا رب دیکأت اب رثوک هروس زاجعا هوجو یقیبطت یسررب

محدود نیســت .این کلمه «عطا» درباره آنچه خدای سبحان به غیر مؤمن میدهد نیز
بهکار رفته اســت .فعلی که انســان در کار خیر انجام می دهد ،این عطا و إعطاء است.
ََ
َ َ
َّ َ
َ ْ َ
{فأ َّما َم ْن أ ْعطی َو اتق٭ َو َص َّدق بال ُح ْسن} (لیل )6-غرض آن است که فعل خوب از غیر
ِ
خدا هم صادر بشود .ولی کار خدا مطلقا حَسَن است و آنچه را که میدهد گاهی به بدان
و گاهی به خوبان؛ البته امور مالی و مادی هم گاهی اعطا اســت ،خود آن عطا و عطیه
نشــانه فضیلت نیست ،اما اســناد آن به خداوند با ضمیر «متکلّم مع الغیر» نمی تواند
بدون عنایت و کرامت باشد ،ولی خود واژه «عطاء» همتای واژه برکت ،رحمت ،کرامت
و مانند آن نیست( .جوادی آملی :1399،سخنرانی ،سایت اسراء)

The sixty year
The first number
Consective 11
Spring and Summer
2021

 .2-1-5نکات ادبی لفظ أعطینا

گرچه این فعل ،فعل ماضی است ،لکن به قرینه کوثر بودن از زمان منسلخ شده و سه بُعد
را در برمیگیرد و گذشــته و حال و آینده را شــامل میشود؛ زیرا اگر کوثر که همان خیر
کثیر است ،ماندگار است و چیزی که ماندگار باشد ،ادامهی آن هم اعطاء است و گذشته
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در آن نیســت .یکوقت است از گذشته خبر میدهد که او منقضی شده است .اینجا فعل
ماضی معنای خاص خود را دارد ،اما اگر چیزی مانا باشــد گذشته و حال و آینده را در بر
بگیرد؛ بنابراین «إِنَّا أَع َْطیْنا» هم معنای ماضی ،هم معنای «سنعطی» که حال و استقبال را
دربرمیگیرد و هم «إِنَّا أَع َْطیْنا» ناظر به آن است که فیض و عطای ویژه حضرتش نسبت
به شما او «دائم الفیض علی البریة» است و «دائم الفیض» بر شما است.
بنابرایــن« ،کوثر» یک خیر کثیر دامنهداری که گذشــته و حــال و آینده را هم در بر
میگیرد .اینطور نیست که ما دادیم و منقطع شد؛ چون کوثر دائمی است ،نعمت دائمی
اســت ،انعام دائمی و منعمی که «دائم الفضل» اســت با إنعام دائمی ،نعمت مستمر را
عطــاء میکند« .إِنَّا أَع َْطیْنا» «إنا نعطی» و این چنین خواهد بود که در برابر هر نعمتی
باید شکر کرد و بهترین شکر؛ نمازگزاردن است.
ْ
َ
َ
ِّ
َ
 .3-1-5نکات ادبی آیه (ف َصل ل َر ِّبک َو انح ْر}
ِ

این نماز که خیر کثیر اســت ،بهترین عبادت و عمود دین و مناجات باخداست؛ زیرا «إنَّ
الْم َُص ِّلی یُ َنا ِجی رَبَّهُ( ».صدوق:1413، )210/1وقتی انســان بخواهد با خدا سخن بگوید،
نماز میخواند و بخواهد سخن خدا را بشنود ،قرآن میخواند .بهترین شکر نماز است و در
هنگام نماز ،چگونه در تکبیرﺓاإلحرام دستها ْرا بلند کند و به کدام سمت و تا کجا ببرد،
َ
َ
همگی در روایات آمده اســت{ .ف َص ِّل ِل َر ِّبک َو ان َح ْر}؛ یعنی این دستها را هنگام «تکبیرﺓ
اإلحرام» تا محاذی گوش قرار بدهد( .مغربی:1383، 156/1و  )157این نشــان میدهد
که نماز ،بهترین شــکرگزاری نسبت به عطایای الهی است و نحر کردن هم به این معنا
است ،نه سخن از نحر شتر باشد؛ چون اگر در مکه نازل شده باشد ،منظور احکام فقهی و
نحر مصطلح نیست ،چون در مکه ،احکام فقهی چندانی نازل نشده بود .پس در این جا به
این معنا است که :شما هم شاکر باشید و شکر شما هم برای پروردگارتان باشد و دستها
را هم هنگام «تکبیرﺓ اإلحرام» تا محاذی گوشها باال ببرید.
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ْ َ
َ َ
َّ
ک ُه َو ال ْب َ ُ
ت}
شانئ
 .4-1-5نکات ادبی آیهی
{إن ِ
ِ
َ َ ُ ْ ََ
َّ
ْ
َ
ُ
شــانئک هو البت} میگوید :آن که تو را
آیه ســوم که با جمله اسمیه و با تأکید که
{إن ِ
ِ

مالمت کرده اســت و به قصور و به کوتاهی و به دوری از شهرت ،دوری از یک تمدن
مانا و پایا ،دوری از یک جامعه و اجتماع م ّتهم کرده است ،میگوید :چون تو فرزند پسر
نداری ،بنابراین «منقطع النسل» هستی و نامت بعد از تو قطع میشود .این جمله ،وجود
مبارک پیغمبر که «بِحِ ْفظِ الْمَرْ ِء فِی وُلْدِهِ» (طبری )120 :1413،هم نشان میدهد
که انســان به وســیلهی فرزندانش میماند؛ آنها این را اختصاص میدادند به مسأله
فرزند ذکور و این س ّنت جاهلی بود که در ادبیات اینها ظهور پیدا میکرد که «بَ ُنونَا بَ ُنو

 .2-5تفسیر صحیح از کوثر طبق توجه به وجه بیانی آن

عالمه جوادی آملی ،تفسیر اصلی کوثر را به وجود مبارک اهلبیت تطبیق دادهاند.
آن یازده امام و این مادر یازده امام ،هر کدامشان کوثر هستند؛ زیرا هر کدامشان مانا و
پایا هســتند و جهان را این انوار پاک اداره میکنند و هرجا سخن از قرآن است ،اینها
ن و عدیل قرآن هســتند ،منتها در نظام دنیایی،
عِدل قرآن کریماند ،ایشــان بدیل قرآ 
قرآن «ثقل اکبر» است و اهلبیت« ،ثقل اصغر» ،وگرنه همانطوریکه مرحوم کاشف
الغطاء ،تصریح کردهاند؛ قرآن باالتر از امام نیست (کاشف الغطاء« .)452 /3:1380،أنّه
أفضل من جمیع ُ
الکتب المُنزلة من السماء و من کالم األنبیاء و األصفیاء و لیس بأفضل
من النبی صلّی ّ
الل علیه و آله و سلم و أوصیائه علیهم السالم و إن وجب علیهم تعظیمه
و احترامــه؛ ألنّه ممّا یلزم علی المملــوک و إن قرب من الملک نهایة القرب ،تعظیم ما
یُنسب إلیه من أقوال و عیال و أوالد و بیت و لباس و هکذا؛ ألنّ ذلک تعظیم للمالک»
هرچه در قرآن کریم اســت ،امام میداند و هر چه را امام میداند قرآن کریم واجد آن
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َال ْ َ
البَاعِدِ» (مقدســی)17/6:1417 ،؛ یعنی فرزندان ما
أَبْ َنائِ َنا وَ بَ َنا ُت َنا بَ ُنوهُنَّ أَبْ َنا ُء الرِّج ِ
آنهایی هســتند که نوهی پسران ما باشند و فرزندان پسران ما باشند .فرزندان دختران
ما ،فرزندان رجال دوردســت هســتند« .بَ ُنونَا» فرزندان ما «بَ ُنو أَب َنائِ َنا»؛ اما «وَ بَ َنا ُت َنا»
َال ْ َ
البَاعِدِ».
دختران ما «بَ ُنوهُنَّ أَبْ َنا ُء الرِّج ِ
اســام بر این مطلب که در عصر جاهلیت رواج داشــت ،خط بطالن کشید و در قرآن
کریم و روایات اهلبیت آمده است که فرزند پسری و فرزند دختری هر دو فرزند
هســتند و فرقی ندارند و هر دو میتوانند ،نام اجداد خود را حفط کنند .وقتی در جریان
ُ َّ
سلسله انبیاء ذریهی ابراهیم ،اسحاق و اینها را که میشمردَ :
{و ِم ْن ذ ِّر ِی ِه} (انعام)85 /
تا به حضرت موســی ،عیسی و سایر انبیای ابراهیمی ،میفرماید :از سلسله پاک انبیای
ابراهیمی است و به ایشــان ختم میشود .آنگاه پیروان اهلبیت بر اساس آنچه
اهلبیت آموزش داده بودند ،با مخالفانشان احتجاج میکردند که اگر فرزند دختر فرزند
نیســت و فرزند انسان محسوب نمیشود و اگر این شعر باطل رسمی است که« :بَ َنا ُت َنا
َال ْ َ
البَاعِدِ» چهطــور خداوند در قرآن فرمود :یکی از ذریهی حضرت
بَ ُنوهُــنَّ أَبْ َنا ُء الرِّج ِ
ابراهیم حضرت مســیح است؟ با اینکه مسیح از راه مادر ،فرزند حضرت ابراهیم
است و جزء انبیای ابراهیمی است ،نه از راه پدر؟
وقتی قرآن نازل شد ،نژاد و شناسنامه را ،فرزندی و دختری و پسری را تبیین کرده است و
دیگر بر جاهلیت خط بطالن کشید و فرمود چه دخترزاده چه پسرزاده فرزند انسان هستند.
با میــاد وجود مبارک حضرت زهرا (س) که یازده امام از این ذات مقدس به دنیا و جهان
عرضه شدند ،هر کدام از این انوار پاک «کوثر» است؛ البته خود فاطمه (س) هم کوثر است.
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و دارای آن اســت و آنها که رســمًا میگفتند با رحلت پیغمبر مکتب او برچیده
میشــود ،آنها حضرت را با این مالمت تحقیر میکردند .قرآن کریم میفرماید :آنها
که تو را تحقیر میکنند و میگویند او «أبتر» است ،میگویند این چراغ در آینده نزدیک
خاموش میشــود و خبر و اثری از او نخواهد ماند ،خودشــان أبتر هستند و بینتیجه.
ََ ْ َ َ َْ َ
کک}
ســخن از کثرت نسل نیست ،سخن از کثرت یاد اســت که ما هم {رفعنا لک ِذ
(شــرح ،)4/هم ذکر تو را محفوظ کردیم ،هم قرآن به وسیله عترت محفوظ شده است
و این کوثر اســت که «إلی یوم القیامة» ماندگار است( .جوادی آملی :1399،سخنرانی
ذیل تفسیر سوره کوثردر سایت اسراء)
بنابراین ،اگر یازده نفر در طول سلسله بودند و فرد عادی بودند ،شاید کوثر نمیشد ،اما
این یازده امام که هر کدامشان عِدل قرآن کریماند و هر کدام عصر خود را زنده کردند
و کاری کردنــد که آن اصول «اربعمأئة» ســامان پذیرفت .اینها خیر کثیر بوده و هر
کدام از این ائمه ،خیر کثیر هستند.
بنابراین ،ذیل آیه تأیید می کند که این کوثر مربوط به جریان فاطمه زهرا (س) اســت
که خداوند متعال این بانو را به آن ذات عطا کرده اســت و از او یازده امام متولد شــد
َّ َ ْ َ
َ
نــاک} که بوی تکریم و عنایت میدهد،
که فخر جهان شــدند .از این رو ،با {إنــا أعط ْی
َ ِ
َ
َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َ
ناک الک ْوث َر ٭ ف َص ِّل ِل َر ِّبک} به شــکرانه این عطیه و اعطای کوثر
ذکر فرمود{ :إنا أعطی
ِ
نمازبگزار و در هنگام قنوت هم دســتها را تا محاذی گوش تا به نحر ببر؛ «وَ انْحَرْ»
ن است که خدای سبحان
که این دســتور دیگری است و علت اینگونه شکرگزاری ای 
ریشــه بد اندیشــان دینی را َکند ،آنها را أبتر و «منقطعالنسل» قرار داد و وجود مبارک
حضرت که به حسب ظاهر پسری نداشت ،دارای کوثر فرمود و «کثیرالنسل» قرار داد.
یــازده امام از دختر پربرکت آن حضرت که او هم حجت بالغه الهی و معصوم و مصون
از گزند سهو و نسیان در عبادات است( .همان)

سال ششم
شمارة اول
پیاپی11 :
بهار و تابستان
1400

232

 .6اعجاز بیانی از دیدگاه فخر رازی
فخر رازی صاحب تفســیر کبیر ،متکلم و مفســر صاحب اندیشه ،در مورد اعجاز بیانی
قرآن معتقد اســت که قرآن کریم در اوج فصاحت و شــامل تمامی فنون کالمی است
و برتری آن در حدّی اســت که خارق عادت اســت .اینکه عربها با وجود این که در
شــناخت لغت و اطالع بر قوانین فصاحت و بالغت ،ســرآمد روزگار خود بوده و انگیزه
کافی هم داشــتند ،ولی در مقابل تحدی قرآن نتوانســتند ،آیه یا ســوره ای مانند آن
بیاورند؛ بــه دلیل برتری و خارقالعاده بــودن و در اوج فصاحت و بالغت بودن تمام
ابعاد (علمی ،اخالقی ،کالمی ،فقه و اصول ،لغت و نحو و )...قرآن اســت( .فخر رازی،
)115 /2 :1420
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 .7اعجاز سوره کوثر از دیدگاه فخر رازی
فخر رازی ذیل تفســیر سوره کوثر ،نکات جالب و ارزشمندی بیان کرده که به برخی از
آنها اشاره میشود:
« .1کوثر» ب ه معنای خیر کثیر و بخل نورزیدن است .عطاء کردن خیر زیاد و چیزهایی
که ترس و خوف را از نفس میگیرد ،کوثر میداند.
ِّ
«فصل» تداوم در نماز داشــتن اســت که برخی آن را اختصاص به «صالﺓ فجر»
.2
دادهاند( .همان؛ زمخشری:1407 ،)806 /4
« .3لربــک» برای رضایت خداوند نماز بپا دار ،نه برای رضای مردم و دیده شــدن در
نزد مردم.
« .4وأنحر» بهمعنای قربانی کردن اســت که برخی آن را اختصاص به قربانی در منا
میدانند( .همان؛ زمخشری)806 / 4 :1407 ،
« .5ابتر» منافقی که افعال زشتی انجام دهد و اثر و خبری از او در دنیا باقی نمیماند.
البته دربارهی شــخص پیامبر در دنیا ذکر نیکو و در آخرت ثواب جزیل است؛ این وجه
اول در تفسیر فخر رازی است.
وجه دومی هم برای این تعبیر بهکاربرده است که سالکین إلیاهلل را سه درجه میداند:
درجه اول کســانی که غرق در نور الهیاند و باالترین مقام را دارند؛ درجه دوم :کسانی
که مشــغول به اطاعت و عبادت بدنی هســتند؛ درجه سوم :کسانی که خود را از هوای
نفســانی باز میدارند{ .إنا أعطیناک الکوثر}؛ کوثر اشــاره به گروه اول دارد که روح
قدسی که با سایر ارواح بشر از لحاظ کمی و کیفی تفاوت دارد را به ایشان عطا کردیم؛
یعنی سریعتر از سایر ارواح به نتیجه و کمال واقعی میرسد.
 .6در تعبیــر دیگر آمده که {إنــا أعطینــاک الکوثر} در ادامه ســورههای قبلی مثل
سورهی ضحی ،بلد ،انشراح و سورههای دیگر است که خداوند برای پیامبر ،نعمتهایی
را به ایشــان داده و آنها را یادآوری مینماید و در نهایت در سورهی کوثر ،اشاره دارد
که تمام آن نعمتها خیر کثیر هستند که به تو عطا شدهاست.
 .7از «إنَا» گاهی اراده جمع میشود و گاهی اراده تعظیم و اگر اراده جمع بکنیم به این
معناست که در به وجود آمدن این عطیه؛ مالئکه ،جبرئیل و میکائیل ،انبیاء گذشته اعم
از حضرت ابراهیم و سایر انبیاء هم سهیم بودند.
 .8اگــر «إنا» را حمل بر تعظیم بکنیم به این معناســت که عطیــهای که به تو داده
میشــود ،بسیار عظیم و بزرگ از ســوی خداوند جبار السماوات واألرض است و چون
معطی آن بسیار بزرگ و با شکوه و ارزشمند است؛ بنابراین چیزی هم که عطا میکند
بسیار باشکوه و باارزش خواهد بود.
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 .9این إعطا به این معناست که کسی که این هدیه را بخشیده است ،هرگز آن را پس
نمیگیرد .چون در قبال آن صالﺓ و نحر را طلب کردهاست ،پس شایستگی پس گرفتن
ندارد و ماندگار است.
 .10إعطای الهی اگر نوعی هدایت باشد؛ اینکه هدایت اگرچه هم کم باشد اما به سبب
اینکه از سوی شخص عظیمی به انسان بخشیدهشدهاست ،بسیار ارزشمند است و این
شــخص عظیم از سوی ملکه خالق است که عظمت و کمالش از همهچیز در دنیا برتر
است؛ بنابراین هرچه ببخشد ارزشش از همهچیز بیشتر است.
 .11اینکه فعل بر مبتدا بنا شد ه است و اینکه «إنَا» در ابتدا آمده و فایده تاکید دارد و
هرگونه مسامحهای را رفع میکند؛ چون مبتدا مقدم شده است.
 .12اینکه جمله با حرف تأکید آغاز شدهاســت در جایگاه قســم اســت و معنی قسم
میدهند که تأکید را در جمله بیشتر میکند و بهنهایت تأکید و اهمیت جمله اشاره دارد.
 .13اینکه «أعطینا» فعل ماضی است ،داللت بر این میکند که اهمیت موضوع بیشاز
اینهاســت و این اعطاء درگذشته حاصل شدهاست ،اشاره به این دارد که حکم خداوند
به سعادت ،شــقاوت ،فقر و بینیازی بندگان امری نیست که درحال حادث شود .بلکه
در ازل حاصلشــده و ثبتشده و از قبل معلوم است که چه کسانی سعید و چه کسانی
شقی و چه کسانی فقیر و چه کسانی غنی هستند.
 .14این کرم نشــان میدهد که ما اســباب سعادت و شــقاوت را در دنیا قبل از وجود
هر کس مهیا کردهایم و این انســان اســت که باقدرت اختیار خود میتواند راه درست
را انتخاب کرده و به ســعادت برســد یا اینکه راه شقاوت را انتخاب کرده و آینده خود
را تباه سازد.
 .15اینکه خداوند فرمودهاســت« :إنَا إعطیناک» و نفرمــوده که أعطی کردیم به تو
ای رســول یا نبی یا دانشــمند یا ای بندهی مطیع من؛ به این دلیل است که اگر این
اوصاف را میآورد شــاید این اوصاف دلیل و علت عطا کردن هدیه محسوب میشد و
بنابراین خداوند بهصورت مطلق فرموده که به تو عطا کردیم بدون اینکه هیچکدام از
آن علتها و مدنظر باشــد .بلکه فقط بهخاطر اختیار و مشیت الهی است که این نعمت
و عطیه و خیر کثیر را به تو عطا کردیم.
َ
َ
«فصل لربک وانحر»
 .16اینکــه بهدنبال آیهی {إنا إعطینــاک الکوثــر} آیهی بعدی
آمده اســت ،داللت بر این میکند که این عطا کردن ،برای توفیق و ارشاد است و این
عطا ،هدیهای برای اطاعت بندگان اســت .همچنیــن داللت دارد بر اینکه اطاعت و یا
معصیت بندگان ،اموری حادث هستند و اثری در قدیم ندارند ،اما عطیه الهی و رضایت
و خشم الهی قدیم هستند.

َ
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 .17اینکه فرموده{ :إناإعطیناکالکوثر} و نفرموده «آتیناک الکوثر»؛ به این دلیل است
که «ایتاء» گاهی بر امری واجب حمل میشود و گاهی تفضل و مرحمت محسوب میشود؛
اما «أعطی» که در آیه آمده ،بهمعنای خیر کثیر و ظهور آن در تفضل و رحمت الهی بیشتر
است که این خیرات کثیر و این تفضل؛ اسالم ،قرآن و نبوت و ذکر جمیل در دنیا و آخرت
هستند که همه اینها تفضل و رحمت محض الهی هستند و خداوند آن را به سبب استحقاق
و وجوب به بندگان عطاء میکند و در آن بشــارتی اســت از جانب خداوند که اگر به سبیل
تفضل تربیتی را تشریع کند ،آن را باطل نمیکند ،بلکه روزبهروز بر این تفضل میافزاید.
 .18کوثر همان خیر کثیر اســت که شــامل همهچیز ازجمله اوالد که نسل است هم
میشود و در طول زمان ،حتی بعد از فوت اشخاص هم باقی میماند.
 .19کوثر همان علماء امتاند که خیر کثیر هســتند؛ برای اینکه انبیاء بنیاسرائیل که
ذکر رسول خدا را دوست داشتند و آثار دین و نشانههای شریعت آن را منتشر میکردند
و وجه تشابه انبیاء که همگی بر اصول شناخت خداوند اتفاق داشتند.
 .20در «فصــل لربــک وانحر» مراد از فاصله ،همان امر به صالﺓ اســت و اینکه چرا
ّ
«فصل» تشــکر کردن و «فاشکر» را نیاورده است ،یکی از وجوهش این است
بهجای
که شکر عبارت است از تعظیم و بزرگداشت و سه رکن دارد که شامل :شکر قلبی ،شکر
لســانی و شکر به عمل است« .صالﺓ» شامل هر سه معنا میباشد و آن حتی بیشتر از
مقدار اشاره شده را شامل میشود.
 .21فاشکر» درحالی بهکار میرود که شاکر از نعمت خبردارد و آگاه است و صالﺓ زمانی
اســت که با وحی ،امر به آن شده است .اول که امر به صالﺓ شد ،پیامبر فرمود چگونه
نمــاز بخوانم درحالیکه وضو ندارم ،جبرئیل بال خود را برزمین زد و آب کوثر از زمین
جوشید و پیامبر وضو ساخت و نماز گزارد.
« .22فاء» در «فصل» داللت بر این دارد که شــکر نعمت واجب است و فورًا باید بجا
ّ
«فصل» داللت بر دعا دارد و صالﺓ ،همان دعا است.
آورده شود.
ّ
«فصل» به دلیل آمدن «فاء» داللت بر اشتغال به صالﺓ دارد.
.23
ّ
«فصل لربک» و نفرموده «لَنا» برای این است که او ًال :داللت بر «التفات»
 .24اینکه فرموده:
دارد که نشاندهندهی فصاحت قول است .دوم اینکه منصرف شدن کالم از مضمر به آنچه
که ظاهر است ،موجب نوعی عظمت و بزرگداشت آنچه که مدنظر است میباشد؛ بنابراین
داللت و تصریح به توحید در اطاعت و عمل کردن برای خدا و بهخاطر خدا دارد.
 .25اینکه فرموده« :لربک» بلیغتر از قول «فصل لنا» است .برای اینکه «رب» افاده
تربیت دارد و وعده زیبایی که در آینده داده است؛ اینکه تربیت میکند و تربیت را ترک
نمیکند( .زمخشری:1407، 806 /4به بعد)
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 .8اعجاز غیبی در سورهی کوثر
عالمه با اشاره به این نکته که کوثر همان خیر کثیر است و شامل همهچیز ازجمله اوالد
هم میشود و این نسل است که در طول زمان باقی میماند ،هرچند که از اهلبیت دائمًا
کشتهشــدهاند ،اما جهان از آثار اهلبیت و نوادگان آنها پر است ،ولی از بنیامیه در دنیا
احدی باقی نمانده که توجهی به آنها بشود .اینها نمونههایی از اخبار غیبی این سوره از
آینده است .به عقیده فخر رازی ،یکی از این اخبار غیبی ،ابقاء پیامبر در عالم و رسیدن به
خیرات کثیر و بشارت به اینکه آنها نمیتوانند ایشان را به قتل برسانند و حتی مکر آنها
هم به پیامبر نمیرسد و روزبهروز قدرت ایشان و قدرت اسالم بیشتر میشود (فخر رازی،
ن یکی از اخبار غیبی است که خداوند به پیامبر میرساند و از اعجاز
 )3۱۰/ ۳۲ :1420و ای 
این سوره است .یکی دیگر از اخبار غیبی که فخر رازی به آن اشاره میکند ،این است که
«الکوثر»؛ یعنی کثرت اتباع پیامبر در عالم و عدم قطع نســل پیامبر نشان میدهد که در
آینده نسل و اتباع و فرزندان پیامبر گسترش روزافزون خواهند داشت .بنابراین ،اینهم از
خبرهای غیبی بوده که از وجوه اعجاز این سوره کوتاه است.
همچنیــن اینکه امر به قربانی کرده «وانحر»؛ یعنی خبر غیبی از زوال فقر میدهد که
قدرت بر قربانی شــتر پیداکرده و زوال فقر و خوف و حصول دولت را به پیامبر بشــارت
ّ
{إن شــانءک هو االبرت} اشــاره به خبر غیبی دارد که داللت
میدهد .در نهایت درآیهی:
میکند کــه هیچکس قدرت معارضه با پیامبر و قدرت معارضه با قرآن را ندارند و اینها
عاجز از معارضه با پیغمبر و با قرآن هستند و سوره کوثر با همه اقتصارش اعتراف میکند
که کســی نمیتواند مثل آن ســوره را بیاورد و وقتی کســی نمیتواند مثل چنین سوره
کوچکــی بیاورد ،قطعًا مثل قرآن هم نمیتواند بیاورد و اعجاز قرآن با آن ثابت میشــود
و وقتی اعجاز قرآن ثابت شــد ،نبوت پیامبر هم ثابت میشــود و با اثبات نبوت ،توحید و
معرفت خالق و دین اســام و همه معارف اسالم ثابت میگردد ،درحالیکه سایر سورهها
این خاصیت را ندارند .بنابراین ،این سوره همه آیاتش اعجاز دارد .البته عالمه جوادی آملی
به وجه اعجاز خبر دادن از آینده این سوره را در «ابتر» ماندن عاصبنوائل تصریح میکند
که خبر غیبی این ســوره این اســت که عاصبنوائل که تو را مقطوعالنسل و دمبریده
میداند ،خودش «ابتر» خواهد بود و سایر وجوه خبر غیبی از آینده ،تلویحًا از کالم ایشان
برداشت میشود ،درحالیکه فخر رازی به همه موارد فوق به صراحت اشاره میکند.
 .9مقایسه دیدگاه دو مفسر
نظرات این دو مفســر بزرگ شیعه و سنی در زمینه بیان تفســیر و اعجاز سوره کوثر از
بســیاری جهات به یکدیگر شبیه هستند و گاهی یک مورد را یکی مفصلتر از دیگری و
دیگری مختصرتر بیان فرمودهاند .در هر حال ،گاهی تفاوتهایی بهنظر میرسد که البته
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اغلب قابل جمع است و در این نوشتار به تناسب ،به برخی از آن موارد اشاره میشود:
الف) در عبارت «وأنحــر» نظر آیتاهلل جوادی آملی این بود که با توجه به اینکه این
سوره مکی است و هنوز احکام فقهی کام ً
ال بیاننشده بود؛ بنابراین منظور از «وانحر»
همان نمازگزاردن برای شــکر نعمت باشد ،درحالیکه فخر رازی «وأنحر» را بهمعنای
قربانی منا گرفتهاست .بهتر است ،وجه جمعی برای هر دو نظر قائل شده و گفته شود؛
همانگونــه که هر کس به انســان لطف کند ،الزمهی انســانیت و عقل ،بهجا آوردن
شــکر نعمت اوست و شــکر لطف او را باید بهجا آورد و هر چه لطف بزرگتر و بیشتر
باشــد ،قاعدتًا تشــکر و جبران ما هم باید بیشتر باشــد؛ بنابراین در مقابل بزرگترین
نعمت که کوثر اســت ،بزرگترین تشــکر و عبادت بدنی که نماز اســت ،قرارگرفته و
همچنین برترین قربانی نزد اعراب که قربانی کردن شتر است؛ برای شکرانه این نعمت
مناسبترین وجه به شمار میآید.
ب) در «ابتر» عالمه به «قطع نســل» اشــارهکردهاست که ایشان به معنای وضعی و
اراده استعمالی این لفظ توجه فرمودهاند و در نهایت نتیجه گرفتهاند که منظور ،نام نیکو
و ماندگاری در جهان اســت؛ اما فخر رازی از همان ابتدا ،اراده جدی از این لفظ را به
معنای باقی نماندن نام نیکو در جهان میداند.
البته وجه جمع این نظرات ایناست که همانگونه که نسل بعد از انسان زنده نگهدارنده
نام و یاد انسانی است و میتواند باقیات و صالحات انسان باشد؛ نام نیکو و اعمال نیک
انسان نیز ،زندهنگهدارنده یاد او در دنیا بعد از مرگ خواهد بود و شاید بتوان چنین نتیجه
گرفــت که هرکس ،فقط خودش با اعمال خود میتواند برای اعتالی یاد و نام خویش
پس از مرگ کاری انجام دهد ،چه این کار انجام اعمال صالح و عامالمنفعه باشــد ،چه
تربیت نسل ســالم و صالح ،چه هردو مورد باشد و درنهایت ،همین عوامل مانع از ابتر
ماندن شخص میگردد.
ج) در مورد متنوع بودن نعمت در معنای «کوثر» ،هر دو مفســر نظرات مشابهی دارند.
مصــداق کوثر را عالمه به هر خیر مانــدگاری در دنیا میداند و فخر رازی نیز مصداق
کوثر را نعمتهایی میداند که در ســورههای قبلاز سوره کوثر مثل سوره مبارکه بلد،
ضحی ،انشراح و تین و ...آمدهاست .مثل نعمت هدایت ،بینیازی ،شرح صدر ،باال بردن
نام و یاد پیامبر ،آســان کردن دشــواریها بر پیامبر .در نهایت در سورهی کوثر اشاره
میکند که کوثر یعنی خیر کثیر به پیامبر عطاشــده اســت و چنین به نظر میرسد که
عالمه معنای عامتری برای کوثر درنظر میگیرد.
د) عالمه جوادی آملی و فخر رازی هر دوخبر دادن از آینده را از مصادیق اعجاز سوره کوثر
میدانند که در این سوره گاهی تلویحًا و در نهایت بهصراحت به آن اشارهشدهاست.

The sixty year
The first number
Consective 11
Spring and Summer
2021

237

سال ششم
شمارة اول
پیاپی11 :
بهار و تابستان
1400

238

نتیج ه
با اینکه در نظرات عالمه جوادی آملی و فخر رازی در معنای «وانحر ،أبتر و کوثر» و
مصادیق اخبار غیبی اختالف نظرهایی دیده میشود که بیان شد ،میتوان وجه جمعی
بین نظرات این دو مفســر بزرگ به دست آورد که هر دو به اینکه این سوره در شأن
حضرت زهرا (س) نازلشده است و ایشان از مصادیق کوثر هستند ،اذعان نمودهاند و در
نکات زیر که دال بر وجوه اعجاز این سوره؛ بهویژه اعجاز بیانی آن است اتفاقنظر دارند:
َ
{ .1إناإعطیناکالکوثر} بر عطیهاى کثیر از سوى معطى بزرگ با قطعیت ،داللت مىکند.
 .2جاى لفظ کثیر ،کلمه (کوثر) آمده اســت .کلمه (کوثر) بر وزن ( َفوعَل) صیغه مبالغه
اســت« :وهُو الشىء الذى مِن شَ أن ِه الکِثرةُ» .کوثر ،خیر کثیر و مبالغه در معنای خیر را
میرساندو با قرینه (ابتر) به معناى (مقطوع النسل) طبق نظر برخی مفسران ،مراد کثرت
نسل است و خواسته بگوید :بدخواه تو مقطوع النسل است.
 .3این كه در این ســوره کوتاه از آینده و اتفاقات آن اخبار غیبی داده شــده است :مثل
قدرت روز افزون اسالم ،عدم رسیدن مکر و حیله دشمن به وجود مبارک پیامبر ،کثرت
نســل و ذریه پیامبر در جهان و مقطوع النسل شدن عاص بن وایل درحالیکه فرزندان
پسر بسیاری داشت؛ از مصادیق اخبار غیبی این سوره به حساب میآید.
 .4تمام فصحاء عرب و عجم از اینكه مثل این ســوره را بیاورند ،عاجز شــدند .با اینکه
آیاتش کوتاه بود و حتی برخی اعتراف به ناتوانی خویش هم نمودند و در تحدی با قرآن
شکست خورده و مغلوب شدند .کسانیکه حرص بر باطل كردن امر رسالت آن حضرت از
روز اول بعثت تا امروز داشــته و دارند ،این آرزو را به گور خواهند برد و این ،نهایت اعجاز
قرآن و آن بزرگوار اســت .با اثبات اعجاز این سورهی کوتاه ،به سهولت اعجاز تمام قرآن
ثابت و درنهایت نبوت پیامبر و صدق ادعای ایشان و معارف الهی نیز ثابت میشود.
 .5با توجه به آیه «فصل لربک وانحر» لزوم شــکرگزاری بر هر نعمتی به دست میآید
که نشــان میدهد ،هرچه نعمت بزرگتر باشد و خیراتش بیشتر ،باید شکرگزاری از آن
هم ،بزرگتر و ســزاوارتر باشد .وقتی نعمتی کوثر و خیر کثیر است؛ شکرگزاریاش هم
نماز و قربانی کردن شتر برای خداست.
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Robabe Karimi1
Abstract
Commentators and scholars on the meaning of “waw” “ ”واوin
the verse:
“ الراســخون ِفی ال ِعلــم
ّ  “ َوhave reached two different conclusions.
Some consider Waw to be an “Estinafiyeh” meaning the initiator of a new sentence, and a group consider “Atefah” to be
relevant to the previous sentence, each of whom has argued his
claim for verbal and literary reasons. Among the commentators
who have spoken about this are Ayatollah Javadi Amoli and
Ayatollah Maarefat. The two have reached two different conclusions about “Waw” by criticizing Fakhr Razi’s theory and
by stating theological and literary arguments. Ayatollah Javadi
Amoli says Waw is” Estinafiyeh”, but according to Ayatollah,
Maarefat Waw is a “Atefah”. The present article has tried to
study the views of Ayatollah Javadi and Ayatollah Maarefat
with an analytical-descriptive method and also to critique their
perception from Fakhr Razi’s point of view. Secondly, by accepting the emotion “Atefah” of “waw”, to present different
reasons from the arguments of Ayatollah Maarefat.
Keywords: Waw Atefah, Waw Estinafiyeh, firms, Taawil,
Mohkam and Motashabeh.
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نوع مقاله :پژوهشی

اثبات عاطفه بودن واو «و الراسخون فی العلم» با رمزگشایی
كالم فخر رازی و نقد دالیل ادبی التمهید و تسنیم
DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2021.6.1.12.4

ربابه کریمی

1

چكیده
مفســران و صاحبنظــران در معنای «واو» در آیه «والراســخون فی العلم»
به دو نتیجه متفاوت رســیدهاند .گروهی «واو» را استینافیه و گروهی عاطفه
میدانند و هر یك با دالیل كالمی و ادبی بر مدعای خود اســتدالل كردهاند.
ازجمله مفسرانی كه در اینباره سخن گفتهاند ،آیتاهلل جوادی آملی و آیتاهلل
معرفت هســتند .این دو ،با نقد و بررســی نظریهی فخر رازی و با بیان ادله
كالمی و ادبی ،به دو نتیجه متفاوت در بارهی «واو» رسیدهاند .آیتاهلل جوادی
آملی «واو» را اســتینافیه میدانند و اما از نظر آیتاهلل معرفت« ،واو» عاطفه
است .مقاله حاضر با روش تحلیلی -توصیفی ،تالش كرده تا با تطبیق نظرات
آیتاهلل جوادی و آیتاهلل معرفت ،او ًال برداشــت هر دو مفســر از دیدگاه فخر
رازی را نقد و بررسی كند و ثانیًا با پذیرش عاطفه بودن «واو» ،دالیلی متفاوت
از ادله آیتاهلل معرفت ارائه نماید.
كلید واژهها :واو عاطفه ،واو استینافیه ،راسخان ،تأویل ،محكم ،متشابه.

یزار رخف و یلمآ یداوج همالع هاگدید زا ینایب زاجعا رب دیکأت اب رثوک هروس زاجعا هوجو یقیبطت یسررب

(تاریخ دریافت - 1400/07/30 :تاریخ پذیرش)1400/09/01 :
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مقدمه
قبل از هر چیز الزم اســت آیه شریفه را ذكر و ترجمه نموده و بیان مختصری دربارهی
شأن نزول و تفسیر آن داشته باشیم:
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او كســى اســت كه این كتاب (آســمانى) را بر تو نازل كرد كه قســمتى از آن ،آیات
«محكم» [صریح و روشــن] است كه اساس این كتاب مىباشد؛ (و هرگونه پیچیدگى
در آیات دیگر ،با مراجعه به اینها ،برطرف مىگردد) و قســمتى از آن« ،متشابه» است
(آیاتــى كه بهخاطر باال بودن ســطح مطلب و جهات دیگر ،در نــگاه اول ،احتماالت
مختلفى در آن مىرود؛ ولى با توجه به آیات محكم ،تفســیر آنها آشــكار مىگردد ).اما
آنها كه در قلوبشان انحراف است ،به دنبال متشابهاتاند تا فتنهانگیزى كنند (و مردم
را گمراه سازند) و تفسیر (نادرستى) براى آن مىطلبند ،درحالىكه تفسیر آنها را ،جز خدا
و راسخان در علم ،نمىدانند( .آنها كه به دنبال فهم و دركِ اسرا ِر همه آیات قرآن در
پرتو علم و دانش الهى) مىگویند« :ما به همه آن ایمان آوردیم .همه از طرف پروردگا ِر
ماست ».و جز صاحبان عقل ،متذكر نمىشوند (و این حقیقت را درك نمىكنند).
شــأن نزول :در تفسیر تبیان(طوسی ،)399 :1389 ،المنار (رشیدرضا )166 :1414 ،و
فی ظالل القرآن (ســید قطب )369 :1425 ،نقل شــده که جمعی از نصارای نجران،
خدمــت پیامبر آمدنــد و تعبیر قرآن دربارهی حضرت عیســی« :کلمة اهلل
و روحه» را دســتاویز خود قرار داده و میخواســتند برای مسألهی «تثلیث» و خدایی
حضرت مسیح ،از آن سوء استفاده کنند و آیات دیگر قرآن در نفی شریک و فرزند برای
خداوند را نادیده بگیرند .آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ قاطع داد.
خداونــد متعال در این آیه ،قرآن را به دو نوع تقســیم میکنــد :یک نوع آیات محکم
و دیگری متشــابه و بهطور صریح ،آیات محکم را محور عمــل قرار داده و از پیروی
آیات متشــابه بدون ارجاع آن به محکمات منع نموده اســت و آن را شیوه کجاندیشان
ی است که در ابتدای سوره هود ،تمام قرآن
و فتنهجویان معرفیکرده اســت .این درحال 
ُ
ُ
تاب أ ْ
را محکم نامیده{ :ك ٌ
ك َم ْت آیاته} و در آیه  23ســوره مبارکه زمر آن را متشابه
ح
ِ
ً ِ
{كتابا ُم َتشــابا} مفســران در توضیح این مسأله گفتهاند :مقصود از
اســت:
معرفی کرده
ِ
ِ
محکم در ســورهی هود ،اتقان و اســتحکام قرآن و مراد از متشابهات در سورهی زمر،
هماهنگی آیات در اعجاز و صحت و درســتی آیات اســت(.طباطبایی )20 :1390 ،اما
مقصود از محکم در سورهی آلعمران ،آیات روشن و واضح و مقصود از متشابهات در

 .1بررسی کلی دیدگاه مفسران پیرامون «واو»

ْ ْ
َ َّ س ُــخ َ
ون ِف ال ِعل} دو
عموم مفســران و صاحبنظران برای حرف «واو» در عبارت {والرا ِ

معنا ارائه نموده اند؛ برخی معتقد اند «واو» در آغاز این عبارت عاطفه اســت و راسخان
در علم را عالم به تأویل آیات قرآن دانســتهاند و قصد ایشان از اثبات عاطفه بودن واو،
عالم دانســتن پیامبر اکرم و ائمه اهلبیت به تأویل اســت .برخی دیگر معتقد اند
واو ،استیناف است و قصد ایشان ،حصر علم به تأویل نسبت به خداوند (ع ّزوجل) است.
معالوصف عدهای نیز بدون دخالت دادن مباحث کالمی و صرفًا با رویکرد تفسیری به
بررســی نوع «واو» پرداختهاند .از بین این گروه ،برخی هر دو معنا را جایز دانســتهاند،

نست و دیهمتلا یبدا لیالد دقن و یزار رخف مالك ییاشگزمر اب »ملعلا یف نوخسارلا و« واو ندوب هفطاع تابثا

این آیه ،آیاتی است که در نظر توده مردم ،دارای نوعی پیچیدگی و ابهام است که باید
در برداشــت از آن ،در محدودهی آیات محکمات و رهبری راسخان در علم اقدام نمود.
(مكارم شــیرازی )435 :1371 ،البته باید توجه داشت که هر یک از محکم و متشابه
از امور نســبی بوده و بدینسبب بسیاری از آیات قرآن برای تودهی مردم ،متشابه ولی
برای راسخان در علم ،محکم هستند .همچنین میشود نسبت به بعضی حدوثًا متشابه
باشد ،ولی در اصل متشابه نباشد؛ زیرا قدرت علمی ارجاع آن را به محکم داشته باشد،
درنتیجه تشــابه زدایی شده و آنچه حدوثًا متشابه بود ،بقاءًا محکم گردد (جوادی آملی،
 )127 :1387و ممکن اســت یک آیه از جهتی محکم و از جهات دیگر متشــابه باشد؛
نظیر آیه مورد بحث (آل عمران )7/که در دســتهبندی آیات ،جزء آیات محکم اســت،
ولی نســبت به عبارت «والراسخون فی العلم» متشابه است؛ بهطوریکه در تفسیر آن
بیش از  20احتمال و قول آمده اســت( .ابو حیان )22 :1420 ،در این آیه شریفه ،چند
بحث مهم وجود دارد که نیازمند تأمل ،دقت و بررسی است .1 :تفسیر محکم؛  .2تفسیر
متشــابه؛  .3معنای تأویل؛  .4مقصود از راســخان در علم؛  .5نوع «واو» در عبارت «و
الراسخون فی العلم» که اگر عاطفه باشد آیه داللت دارد بر آگاهی راسخان از تأویالت
قرآن ،ولی چنانچه «واو» مستأنفه باشد ،این آیه هیچ داللتی بر علم و آگاهی راسخان
از تأویــات قرآن ندارد و درصــورت اثبات ،باید به دالیل دیگــر رجوع کرد .یکی از
مفسرانی كه میتوان گفت بهصورت تطبیقی به نقد و بررسی آرای مفسران در بیان نوع
«واو» پرداخته ،آیتاهلل جوادی آملی در تفســیر «تسنیم» است .مفسر دیگر كه او نیز
بهتفصیل به بحث در این زمینه پرداخته و آرای مخالف را نقد نموده ،آیتاهلل معرفت در
كتاب «التمهید» است؛ اما از آنجا كه در هر دو تفسیر ،مباحث دیگری نیز ضمن تفسیر
بیانشده و یا در برخی مواضع ،تبیین مطلب با اشكاالتی همراه بوده ،برای فهم معنا و
مراد خداوند ،آیهی شــریفه ،از دریچهی قواعد و ادبیات عرب و تكیه بر نقد نظرات دو
تفسیر تسنیم و التمهید بررسی میشود.
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لیکن بعضی دیگر با اقامه دالیل و براهین عقلی و نقلی اثبات نمودهاند که راسخان در
علــم -پیامبر اکرم و اهلبیت طاهره ایشــان - نیز بالعرض و نه بالذات ،عالم به
تأویل آیات قرآن هســتند .بهطورکلی مفسران در تعیین نوع «واو» به سه گروه تقسیم
میشوند:
 .1گروهی که واو را عاطفه میدانند که خود به دو دسته تقسیم میشوند:
الــف .عدهای بهطورقطع و یقین «واو» را عاطفه میدانند؛ مانند ابوالحســن اشــعری و
ابواسحاق شیرازی (ر.ک :صبحی صالح282 :1385 ،؛ طبرانی12 :2008 ،؛ فیض کاشانی،
318 :1415؛ معرفــت ،بیتا38 :؛ مكارم شــیرازی441 :1371 ،؛ بالغی ،بیتا.)256 :
مرحوم طبرسی که صریحًا قول عطف را انتخاب کرده و پیرامون مدعای خود ،بخشی از
روایات اهلبیت –علیهمالسالم -را بازگو نموده و این قول را به مفسرانی چون ابن عباس،
ربیع ،محمد بن جعفر و ابی مسلم نسبت داده است( .طبرسی)701 :1372،
ب .گروهی که عطف را وجه مناسب و بهتر برای آیه در نظر میگیرند؛ مانند زمخشری
در کشــاف که بعد از نقل دو قول مینویســد« :واالول هو الوجه» (زمخشری:1407 ،
338؛ نحاس )144 :1421 ،و تفتازانی با ذکر دالیل برتری ،این قول را پذیرفته است.
(دمامینی ،بیتا )227 :ظاهر کالم بیضاوی نیز انتخاب نظریه زمخشــری اســت و آن
موافق ظاهر كالم و زرکشی المنار است« :و عندنا الیجوز ذلك بل الراسخون یعلمونه»
(بیضاوی6 :1418 ،؛ زرکشی80 :1957،؛ رشیدرضا)170 :1414 ،
 .2گروهی که «واو» را استیناف گرفتهاند؛ مانند صاحب تفسیر كبیر (فخر رازی :1420،
 ،)145عایشه ،عروة بن زبیر ،حسن ،مالک و کسائی( .ر.ک :طبرسی701 :1372 ،؛ فراء،
)191 :1980
از مفسران شیعه ،صاحب المیزان (طباطبایی )32 :1390،و صاحب تفسیر تسنیم (جوادی
آملی )182 :1387،اســتیناف را انتخاب کردهاند ،با این تفاوت كه معتقد اند راسخان در
علم نیز عالم به تأویلاند و این مطلب با ادلهی متقن دیگر ثابتشــده اســت و عاطفه
نبودن «واو» آسیبی به اتقان ادله دیگر نمیرساند.
 .3گروهی که هر دو امر را جایز دانسته و ترجیحی قائل نشدهاند؛ مانند راغب اصفهانی:
« ...أن الوقف على قوله (وما یعلم تأویله إال اهلل) ووصله بقوله( :والراســخون فی العلم)
جائــز و أن لكل واحــد منهما وجها»( .راغب اصفهانــی255 :1412 ،؛ صبحی صالح،
282 :1385؛ طوســی400 :1389 ،؛ عکبــری400: 1419 ،؛ درویش459 :1415 ،؛
صافی)112 :1418 ،
به نظر میرســد ،بیشتر نظرات مبتنی بر دیدگاه كالمی مفسر هست .از اینرو ،برخی
متأثر از مباحث كالمی خواســتهاند از این آیه اعتقاد خود را ثابت كنند و فضیلتی برای

راســخان در علم اثبات یا نفی كنند .برخی دیگر هرچند توانستهاند به دور از اندیشه و
پیشفرضهای مذكور ،به تفسیر و فهم مراد خداوند پرداخته اند ،اما در بررسی و یا نقد
نظرات با كاستیها و یا نقایصی همراه بودهاند.
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ع َر ُسوله....ایل قوله للفقراء املهاج َ
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ْ
ُ
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ون َر َّ َبا ْاغف ْر لنا َو ل ْخوان َنا ال َ
ذین َس َــبقونا بالمیان( }...حشــر/
قوله و الذین جاؤ ِمن بع ِده یقول
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

 )10 -7کــه حال «یقولون» فقط برای «الذین جاؤوا» آورده شــده و یا در آیه «وجاء
ربك و الملك صفا» که «صفا» حال از «الملک» اســت و برای معطوف علیه نیست.
مقید شــدن راســخان به جمله حالیه نیز به نکته دقیقی اشاره دارد و آن این است که
مردم در برابر متشــابه به سه دسته تقسیم میشوند .گروهی که خود را راحت میکنند
و ب ه ظاهر متمســک میشوند که اکثر عامه اینطور هستند .دسته دوم ،کسانی هستند
که بهقصد فتنه و گمراهی مردم ،سراغ تأویل متشابهات میروند که اینها اهل زیغ و
انحرافاند و دســته سوم ،راسخان در علم و مؤمنان حقیقی هستند که میدانند متشابه
قرآن مانند محکمش از جایگاه خداوند حکیم نازلشــده و ورای ظاهر متشابه آن ،باید
حقیقتی محکم که مقصود بالذات اســت ،وجود داشته باشــد .چنین شخصی نه مانند
َّ
َ
جاهلی که ایمانش فقط جاری بر زبانش است ،مضطرب خواهد شد که َ
{و ِم َن الناس م ْن
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ذلــك هــوا لخســران البــن} (حج  )11 /و نه مانند بیمار دالن برای فتنهانگیزی
ِ
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ْ
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ْ
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ویله...} (آل عمران  ،)7 /بلکه به فضل استقامت و ثبات ایمان راستین خود به فضل
أ
ت ِ

و ارادهی الهی ،به تأویل متشــابه رهنمون خواهد شــد و لذا قول آنها به «یقولون آمنا
به» مقدمهای برای طلب حقیقت و برانگیزاننده به ســوی جستوجوی راههای تحقیق
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 .2دیدگاه آیتاهلل معرفت
آیــتاهلل معرفت ،عاطفه بودن «واو» را ترجیح میدهند و دلیل آن را تناســب حكم و
موضوع میداند؛ یعنی همانطور كه «إنّ الذی ســمك السماء» ،خبری چون «بنی لنا
بیتــا دعائمه اعز و ارفــع» را میطلبد و حتی قبل از بیان خبر ،میتوان آن را حدس زد
و استشــمام كرد ،در آیه شریفه نیز «الراسخون فی العلم» اقتضای آن را دارد كه آنها
شــریك در علم به تأویل باشند و آنچه به آنان نســبت داده میشود ،ایمان با معرفت
باشــد نه ایمان كوركورانه .سپس در پاسخ به این اشــكال كه در صورت عطف جمله
«یقولون آمنا به» چه نقشــی دارد؟ مینویسد :بنابر نظر ادبای بزرگی چون زمخشری
و ابوالبقاء العکبری و ...این جمله حالیه اســت و اگر گفته شود چهطور حال از معطوف
َ
تنها آورده شــده؟ جواب داده میشــود که نظائر آن در قرآن زیاد است؛ مانند{ :ما أ َ
فاء
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و تفحص مراد خداوند اســت .سپس آیتاهلل معرفت ،کالم فخر رازی «إنّ العطف بعید
عن ذوق الفصاحة و لو أرید العطف لکان األولی أن یقال :و هم یقولون آمنا به ،أو یقال:
و یقولون» را آورده و مینویسد :عالمه طباطبایی ،درحالیکه موافق این ذوق ادبی فخر
رازی اســت ،میگوید  :ظاهر ،حصر علم به خداوند و اســتیناف واو است؛ چون طرف
تردید «فأما الذیــن» قرار گرفته و اگر «واو» عاطفه بود ،باید خداوند متعال ،نام پیامبر
را که بدون شک یکی از راسخان در علم هست ،جداگانه ذکر میکرد .آیتاهلل معرفت،
در نقد کالم فخر رازی و عالمه طباطبایی میفرماید :هیچکدام از این دو فرد ،ســبب
این برداشــت و ذوق ادبی را ذکر نکردهاند و این درحالی است که از فخر رازی مطابق
نظر ابن مالك ،در مورد جمله حالیه با فعل مضارع نقل شده که فعل مضارع باید خالی
از «واو» باشد.
عالمــه طباطبایی نیز در قرآن ،آیات بســیاری نقل کرده که با وجود شــراکت پیامبر
َ
َ َّ
َ َ َّ ُ َّ ُ
اکرم در موضوعی ،نام ایشان جداگانه ذکر نشده است؛ مانند{شهد
الل أنه ال إله إال
ِ
ِ ِ
َ َّ ُ ْ ُ ْ
ً ْ
ُ ُ ْ
َ
ُ َ َ َْ
ك ُة َو أولوا الع ْل قائما بالق ْ
ُ
زیزا ل َح
ــط ال إله إال ه َو ال َع
س
كمی} (آل عمران  )18 /و
الئ
ِ
هو و ال ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
َّ َّ َ ُ َ ُّ َ َّ ُ ُ َّ ِ ْ َ ُ ِ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ
َّ َّ َ ُ ُ
دافع
الئكة} (فصلت )30/و
{إن َّالذین قالوا ربا الل ث اســتقاموا تنزل علی ال ِ
{إن الل ی ِ
ِ
ِ
ُْ َ
َّ ِ
َ َ ُ
َّ َ ْ َ
َ
ْ
باد ِه العلماء} (فاطر( .)35/معرفت ،بی
َعن الذین آمنوا} ( حج )38 /و
{إنا یخش الل ِمن ِع ِ
ِ
ِ
تا)44 -38 :
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 .3نقد و بررسی دیدگاه آیتاهلل معرفت پیرامون نظر فخر رازی
هرچند نظر عالمه معرفت ،در عاطفه دانستن «واو» صحیح است ،اما در تبیین و اثبات
ادعا ،اشكاالت و نقدهایی به نظر میرسد:
 .1دلیل مناسبت بین موضوع و حکم که آیتاهلل معرفت به آن استناد کردند و آن را دلیل
اسناد علم به راســخان و در نتیجه ترجیح عطف دانستند ،توسط آیتاهلل جوادی آملی
پاســخدادهشــده كه ایمان عارفانه هم حافظ تناسب مزبور است و به مؤمنین هم فعل
َّ ُ َ
الرا ِسخ 
ون
{لكن
یؤمن نسبت داده میشود ،چنانكه در قرآن نیز واقعشده است؛ مانند
ِ ِ
ْ ْ ْ ُ ْ ُْْ ُ َ ُ ْ ُ َ ُْ َ َ
ون ِبا أنزل ِإل ْیك}( .نساء( )162/جوادی آملی )184 :1387،
ف ال ِعل ِمن َو الؤ ِمنون یؤ ِمن
ِ
ِ
ِ
 .2در مورد نقش جمله «یقولون» همانطوركه آیتاهلل معرفت ،بیان كردند ،هیچ منعی
بــرای حال گرفتن جمله از جهت ادبی بدون ذكر «واو» حالیه وجود ندارد و رابط جمله
فعل مضارع در نقش حال ،ضمیر تنها هست ،مگر آن كه با «قد» همراه باشد كه در آن
َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ِّ َ ُ ُ َّ َ ُ
صورت «واو» هم میآید؛ نظیر{ :یا قوم ل تؤذونین و قد تعلمون أن رســول
الل إل ْیكم}
ِِ
ِ ِ
(صــف )5/؛ از اینرو ،در مواردی که جمله مضارع همراه با «واو» در نقش حال آمده،
مبتدایی در تقدیر گرفته میشــود تا به جمله اســمیه تبدیل شده و قانون فعل مضارع
مثبت ،مخدوش نشود یا آن را حمل بر موارد سماعی و شاذ كردهاند .ابن مالك میگوید:

نست و دیهمتلا یبدا لیالد دقن و یزار رخف مالك ییاشگزمر اب »ملعلا یف نوخسارلا و« واو ندوب هفطاع تابثا

«و ذات واو بعدها انو مبتدا لها لمضارع اجعلن مســندا»( .صبان 743 :2009 ،و 746؛
یوسف البقاعی447 : 2010 ،؛ عباس حسن ،بیتا) 371 :
 .3آیــتاهلل معرفت ،در نقد کالم فخر رازی ،ضمن اذعان به عدم فهم اســتبعاد ذوق
ادبی و فصاحت کالم در صورت عاطفه گرفتن واو ،به قول فخر رازی در مواضع دیگر
به وجوب خالی بودن جمله حالیه ،مضارع مثبت از واو ،اســتناد میکنند و از این طریق
سخن او را رد میکنند.
برای روشــن شدن مطلب ،بهتر است عین ســخن فخر رازی نقل ،و منظور او از این
عبارات توضیح داده شــود .وی می نویســد« :الحجة الرابعة :لو كان قول ه وَ الرَّاسِخُ ونَ
الل لصار قوله یَقُولُونَ آمَ َّنا ب ِ هِ ابتداء ،و أنه بعید عن ذوق
فِی الْعِلْ ِم معطوفًا على قول ه إِ َّل َُّ
الفصاحة ،بل كان األولى أن یقال :و هم یقولون آمنا به ،أو یقال :و یقولون آمنا به .فإن
نَ كالم مبتدأ ،و التقدیر :هؤالء العالمون
قیل :فی تصحیحه وجهان األول :أن قوله یَقُولُو 
بالتأویل یقولون آمنا به و الثانی :أن یكون یَقُولُونَ حاال من الراســخین .قلنا :أما األول
فمدفوع ،ألن تفســیر كالم ّ
الل تعالى بما ال یحتاج معه إلى اإلضمار أولى من تفســیره
بما یحتاج معه إلى االضمار و الثانی :أن ذا الحال هو الذی تقدم ذكره ،و هاهنا قد تقدم
ذكر ّ
الل تعالى و ذكر الراسخین فی العلم فوجب أن یجعل قوله یَقُولُونَ آمَ َّنا بِهِ حاال من
الراســخین ال من ّ
الل تعالى ،فیكون ذلك تركًا للظاهر ،فثبت أن ذلك المذهب ال یتم
إال بالعــدول عن الظاهر و مذهبنا ال یحتاج إلیــه ،فكان هذا القول أولى( ».فخر رازی،
)146-145 :1420
فخر رازی مینویســد :در صورت عطف «راســخون» به «اهلل» ،فصاحت کالم اقتضا
میکند خداوند یا بگوید( :و هم یقولون) و یا (و یقولون) و اگر کســی بگوید دلیل این
کــه یقولون همراه با واو نیامده و به دو صورت باال گفته نشــده و در واقع جمله قطع
از ماقبــل آمده و (بــرای تصحیح و توجیه ،علت این قطع و ایجاد ارتباط) به دو راه زیر
تمســک کند .1 :تقدیر گرفتن مبتدا (تا ذکر مسندالیه و بازگشت ضمیر به راسخون در
آغاز ســخن ،زمینه این ارتباط را فراهم کنــد)؛  .2جمله یقولون به عنوان حال ترکیب
شــود .در جواب گفته میشود :هر دو راه مردود است ،با این بیان که توجیه و تصحیح
اول رد میشــود؛ زیرا تفسیر قرآن بدون حذف ،بر تفســیر آن با فرض تقدیر و حذف
سزاوارتر اســت (در واقع عدم الحذف اولی من الحذف) و وجه دوم هم درست نیست؛
زیرا در صورتیکه چند اســم به هم عطف شده باشند ،آمدن حال برای معطوف بدون
معطوف علیه خالف ظاهر است.
همانطــور که مالحظه میشــود ،فخر رازی علت دور شــدن کالم از فصاحت را در
صــورت عطف ،قطع جمله (یقولون) از ماقبل میداند و در واقع اشــاره به مطلبی دارد
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که به علم معانی ،باب وصل و قطع مرتبط اســت .از اینرو معتقد اســت در صورت
عطف الراسخون و شریک دانستن آنان با خداوند در علم تأویل ،بهتر بود کالم الهی به
این صورت میآمد« :و ما یعلم تاویله اال اهلل و الراســخون فی العلم و هم یقولون» یا
«و یقولون» تا نص در مدعای قائالن به عطف باشــد و صراحتًا علم به تأویل را برای
راســخان اثبات كند؛ زیرا اگر كالم بدون «واو» بیاید ،احتمال رجوع از جمله اول وجود
دارد .بهعنوان مثال اگر دو حكم را به زید بخواهیم نســبت دهیم و بگوییم (زید یضر و
ینفع) ،در صورت عطف و وصل معلوم میشــود او هم ضرر میرســاند و هم نفع ،ولی
اگر بهصورت (زید یضر ینفع) گفته شــود ،احتمال آن میرود كه زید فقط نفع میرساند
و از یضر رجوع كرده و او را باطل ســاخته است(.جرجانی ،بی تا226 :؛ حجت هاشمی
خراســانی )29 :1390 ،پس در عطف تصریح بر مراد اســت كه راسخان هم تأویل را
میدانند و هم میگویند ایمان داریم ،ولی در قطع صراحتی نیســت و چه بسا مخاطب
خالف آن را بفهمد و گمان كند راسخان علم ندارند و فقط (یقولون آمنا به) برای آنان
است .مطلبی كه زركشی در البرهان نیز آن را بیان كرده و می نویسدَ « :فإِنْ ق َ
ِیلَ :كیْفَ
یَجُو ُز فِی ال ُّل َغةِ أَنْ یَعْلَمَ الرَّاس ُِــخونَ و َّ ُ
َالل یَق ُ
ُول« :وَالرَّاسِخُ ونَ فِی العلم یقولون آمنا به»
وَإِ َذا أَ ْشــرَ َكهُمْ فِی الْعِلْ ِم انْق ََطعُوا عَنْ َقوْلِهِ« :یَقُولُونَ» ِ َلنَّهُ لَیْسَ هُ َنا ع َْطفٌ حَ َّتى یُو ِجبَ
َال َك َأنَّهُ َق َ
ال« :وَالرَّاسِخُ ونَ فِی
لِلرَّاسِــخِینَ فِعْلَی ِْن! ُقلْ َنا :إِنَّ «یَقُولُونَ» هُ َنا فِی مَعْ َنى الْح ِ
الْعِلْ ِم» َقائِلِینَ آمَ َّنا»(.زركشی)73 :1410 ،
بنابراین معلوم نیســت از کجای کالم فخر رازی به دســت میآید که مراد ایشــان از
اســتبعاد ذوق ادبی و تقدیر (و یقولون) جمله حالیه است تا آیتاهلل معرفت ،با این بیان
كــه «و قد ذهب عن اإلمام الرازی أنّ الجملة الحالیة إذا صدرت بالفعل المضارع یجب
تجریدها عن الواو البتة» (معرفت ،بی تا )44 :بخواهند نظریه فخر رازی را با استناد به
اشعاری از الفیه رد كنند!
 .4تنها درصورتی میتوان جمله (و یقولون) در عبارت فخر رازی را حالیه دانســت كه
آیتاهلل معرفت كالم فخر رازی را بدینگونه تفســیر كرده باشند كه منظور او از تقدیر
اول (و هم یقولون) تكمیل طرف دوم أمّا و از تقدیر (و یقولون) اراده جمله حالیه هست
و معتقد بودهاند ،عطف راســخون به اهلل ،مســتلزم حالیه شدن جمله (یقولون) هست و
جمله حالیه نیز وجود «واو» را می طلبد؛ بنابر این در رد ســخن فخر رازی ،به نظر وی
در مواضع دیگر و بیتی از الفیه در روابط جمله حالیه اســتناد كرده اســت .هرچند این
احتمال با توضیحات باال از اساس باطل است ،ولی برای رد كاملتر در نقد این احتمال
میگوییم:
اَوّال ،چنین فرضی تنها برای سخن مصحح قابل تصور است ،اما وقتی فخر رازی برای
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جبــران و تصحیح فرضهای اول ،به مطالب بعــدی روی میآورد و فرض خبر برای
مبتدای محذوف و حال را به هدف رفع عیب كالم تصور میكند و ســپس هر كدام را
بــا دالیل خود رد میكند ،بایــد از فرضهای اولیه (و هم یقولون) و (و یقولون) چیزی
غیر از قول مصحح اراده كرده باشــد كه به نظر ما منظورش به همان نكته باب وصل
و فصل برمیگردد.
ثانیًا ،برای تكمیل ضلع مقابل امّا ،چه نیازی به آوردن «واو» است كه فخر رازی بگوید:
بهتر گفتن (و هم یقولون) اســت؟ زیرا خود این جمله ،چنانچه توضیح آن بعدًا خواهد
آمد ،بدون امّا و فاء ،نمیتواند طرف مقابل باشــد و قطعًا فقط قرینهای برای فهم ضلع
مقابل است و قرینه نیازی به واو ندارد.
ثالثًا ،منظور فخر رازی از (أو أن یقال :و یقولون) چیســت؟ بر اســاس مبنای باال ،این
جمله به طریق اولی نمیتواند طرف مقابل أما و یا حتی قرینه بر حذف آن باشد .احتمال
حال نیز مخدوش اســت؛ زیرا چگونه میتوان پذیرفت كــه فخر رازی ،نه تنها از یک
قاعده مشــهور عرب غافل بوده ،بلکه بر عکس جمهور نحاة که اگر در کالم فصیحی
«واو» با فعل مضارع آمده بود ،ظاهر را به اسمیه تأویل میبرند ،در این جا فعل مضارع،
بدون واو را که مطابق قاعده به راحتی میتوانســت حال باشد ،با تقدیر «واو» بهعنوان
حال فرض کرده و وجود آن را برای پذیرش نقش حال الزم دانسته است؟! ضمن این
كه احتمال مذكور با همین متن نیز در تعارض و نقض آشــكار اســت؛ آن جا كه فخر
رازی به قول مصحح قطع (یقولون) اشــاره كرده و این جمله را با نبود «واو» بهعنوان
حال تركیب میكند .بنابراین ،باید غرض دیگری از تقدیر (و یقولون) داشــته باشــد و
منظــورش از واو در (ویقولون) واو عاطفه و وصل این جمله به جمله «مایعلم إال اهلل و
الراسخون» باشد.
 .5امــا در نقد ســخن فخر رازی میتوان گفت :یکی از مواضع قطع ،جمله اســتیناف
بیانیه یا جمله تفسیریه هست و فرض این نقش برای جمله (یقولون) قابل تصور است.
چنانچه دمامینی میگوید :حتی اگر بپذیریم آیه در مقام تقســیم است ،جمله (یقولون)
چه به نحو استیناف و چه حال برای بیان طرف مقابل كافیست (و نقش استیناف را در
كنارحال متذكر میشــود)(دمامینی ،بیتا ،)227 :هرچند که اکثر مفسران و معربان آن
را بــهعنوان حال و در واقع به وجه دوم ترکیب کردهاند(.عكبری73 :1419 ،؛ درویش،
458 :1415؛ صافــی114 :1418 ،؛ زمخشــری339 :1407 ،؛ ابوحیان28 :1420 ،؛
بیضاوی6 :1418 ،؛ طبرســی )701 :1372 ،از جهــت معنوی نیز برخی گفتهاند ،دلیل
قطع و ابتدائیت جمله ،محال بودن ایمان قبل از علم اســت و لذا «واو» آورده نشــده
اســت« :وَق َ
ِیل الْمَعْ َنى :یَعْلَمُونَ وَیَقُولُونَ َفحَ َذفَ وَاوَ الْع َْطفِ كقوله «وجوه یومئذ ناضرة»
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الیمَانَ َقب َْــل العلم محال إذ ال یتصور االیمان مع
وَالْمَعْ َنــى یَقُولُونَ :عَلِمْ َنا وَآمَ َّنا ِ َلنَّ ْ ِ
الجهــل و ایضا لو لم یعلموها لم یكونوا من الراســخین و لم یقــع الفرقُ بینهم و بین
الجهال( ».زركشی)73 :1410 ،
 .6امــا نقد صورت دوم تصحیحی که فخر رازی بیان میکند ،توســط آیتاهلل معرفت
بهدرســتی گفته شــده اســت؛ زیرا از جهت ادبی ،آوردن حال از یکی از اسمهایی که
صالحیت ذوالحال شــدن را دارند ،با وجود قرینه جایز اســت؛ مثــ ً
ا در جایی که دو
اســم به هم عطف داده میشــوند ،آمدن حال از معطوف ،بدون معطوفٌ علیه با وجود
قرینه اشــکال ندارد و منع در صورت نبودن قرینه هست(.عباس حسن ،بیتا )360 :و
همانطور که عالمه معرفت بیان کردند ،در قرآن نظائر فراوانی دارد و همین آیات برای
نمونه به آیه دیگری كه عالمه معرفت به آن اشاره
رد نظر فخر رازی كافیســت .برای
َ َ َ ْ َ ُ ْس َ َ َ ْ ُ َ َ
نكرده ،استشــهاد میكنیم{ :و وهبنا له ِإ ــحاق و یعقوب ِنافلة} (انبیاء« )72/فإن «نافلة»
حال من المعطوف فقط و هو «یعقوب» ألن النافلة هو ولد الولد و إنما هو یعقوب دون
إسحاق( ».درویش)460 :1415 ،
 .7در بیــن نقدی که صاحب التمهید به فخــر رازی دارند ،تعریضی هم به بیان عالمه
طباطبایی زده و مینویســد« :وافقه على هذا الذوق األدبی! سیّدنا ّ
العلمة الطباطبائی،
قائــا :و ظاهر الحصر كون العلم بالتأویل مقصــورا علیه تعالى و ظاهر الكالم أن الواو
فی «و الراسخون  »...لالستئناف ،لكونه طرفا للتردید الواقع فی صدر اآلیة «فأمّا الّذین
 »...و لو كان للعطف الدال على التشــریك ،لكان من افضل الراسخین -حینذاك -هو
الرسول األعظم ،فكان من حقّه أن یفرد بالذكر ،تشریفا بمقامه كما فی قوله تعالى :آمَنَ
الرَّس ُ
ُول بِما ُأنْ ِز َل إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِ ُنونَ و( »...معرفت ،بی تا )43 :سپس سخن عالمه
را با استناد به مواضع دیگر ایشان در المیزان رد میکنند.
هرچنــد ردّیه عالمه معرفت ،در جای خود صحیح اســت ،اما به نظر میرســد دالیل
عالمه برای استیناف بودن «واو» توسط آیتاهلل معرفت خلط شدهاند .درحقیقت عالمه
طباطبایی ،در اثبات استیناف بودن واو به دو دلیل مجزا و جدای از هم احتجاج میکنند:
اول؛ همان دلیل لفظی و نظم آیه برای ذکر طرف مقابل امّا هســت و دیگری وجوب
ذکر جداگانه نام پیامبر در صورت عاطفه گرفتن واو اســت« :و ظاهر الحصر كون
العلم بالتأویل مقصورا علیه سبحانه و أما قوله :وَ الرَّاسِخُ ونَ فِی الْعِلْ ِم ،فظاهر الكالم أن
الواو لالستیناف بمعنى كونه طرفا للتردید الذی یدل علیه قوله فی صدر اآلیةَ :ف َأمَّا الَّذِینَ
فِی ُق ُلوب ِ ِهمْ َزیْغٌ و المعنى :أن الناس فی األخذ بالكتاب قسمان :فمنهم من یتبع ما تشابه
منه و منهم من یقول إذا تشــابه علیه شــیء منه :آمَ َّنا بِهِ ُك ٌّل مِنْ عِ ْندِ رَبِّنا و إنما اختلفا
الختالفهم من جهة زیغ القلب و رسوخ العلم .على أنه لو كان الواو للعطف و كان المراد

 .4دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی
آیــتاهلل جوادی آملی ،بــا بیان اینكه در نزد امامیه ،بیتردیــد عترت طاهره -علیهم
الســام -به ُكنه تنزیل و تأویل قرآن عالماند ،معتقد اســت؛ عاطفه و استیناف گرفتن
«واو» ثمره عملی ندارد و میتواند به اســتناد دلیل عقلی و نقلی معتبر ،راســخان در
علم را آگاه از تأویل بداند؛ بنابراین اســتیناف گرفتن «واو» آســیبی به اتقان ادله دیگر
نمیرســاند ،مگر روایتی كه ظهور كامل داشته باشد كه الراسخون ،عطف بر اهلل است.
بنابراین ،اگر كســی راسخان در علم را عالم به تأویل بداند ،میتوان «واو» را عطف و
یا اســتیناف دانســت و این بحث ،ثمره عملی ندارد ،اما نزد اهل سنت این بحث نتایج
فراوانی دارد ،ازاینرو بر استینافی بودن «واو» اصرار دارند(.جوادی آملی-181 :1387،
ن را نظم
 )182ســپس ظاهر آیه را حمل بر اســتیناف بودن «واو» میكنند و دلیل آ 
طبیعی و ظهور تقســیمی آیه میدانند؛ زیرا در آیه مورد بحث ،دو تقسیم مطرح بوده و
با فرض استیناف ،اضالع مقابل هر یك از دو قسم روشن است ،ولی در صورت عطف
این اضالع ناهماهنگ خواهند بــود (همان )183 ،و در واقع نظم ادبی میطلبد كه (و
الراســخون) در مقابل (فاما الذین فی قلوبهم زیغ) و ضلع دوم آن باشد .بعد از ذكر این
دلیل ،به نقل و نقد دیدگاه چهار مفسر (عالمه طباطبایی ،عالمه بالغی ،مرحوم طبرسی
و فخر رازی) میپردازند كه از ذكر آن به دلیل كالمی بودن ادله و یا بیان آن در دیدگاه
آیــتاهلل معرفت ،صرفنظر كرده و تنها به نقل یك دلیل از عالمه بالغی و یك دلیل
از فخر رازی كه جنبه ادبی و تفسیری دارند ،بسنده میكنیم.
عالمه جوادی آملی ،بعد از بیان ادله عقلی ،نقلی و سیاقی عالمه بالغی در عاطفه بودن
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بالعطف تشــریك الراسخین فی العلم بالتأویل كان منهم رسول اهلل و هو أفضلهم
و كیف یتصور أن ینزل القرآن على قلبه و هو ال یدری ما أرید به و من دأب القرآن إذا
ذكر األمة أو وصف أمر جماعة و فیهم رســول اهلل أن یفرده بالذكر أوال و یمیزه
بالشخص تشریفا له و تعظیما ألمره( ».طباطبایی)28-27 :1390 ،
هرچند نقد آیتاهلل معرفت با اســتناد به آیات قرآن در اثبات عدم لزوم ذکر جداگانه نام
پیامبر در مواردی که با دیگر مؤمنین در حکمی شــریک هســتند ،مقبول است و
از این جهت توانســته استدالل دوم عالمه را ضعیف و رد کند ولی در اینكه چگونه از
موافقت عالمه با فخر رازی در اســتبعاد ذوق ادبی که او اشــاره کرد بود ،به دلیل دوم
عالمه رسیده ،جای سؤال و بحث است.
 .8نقد دلیل اول عالمه؛ یعنی نظم طبیعی آیه و تكمیل تقسیم و اینكه چرا (الراسخون
فی العلم یقولون) نمیتواند ضلع دوم أمّا را كامل كند ،ان شــاء اهلل در بررســی دیدگاه
آیتاهلل جوادی آملی خواهد آمد.
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واو ،برهان سیاقی (یعنی تناسب وصف «راسخ در علم بودن» با «عالم به تأویل بودن»؛
زیرا اگر آگاه به تأویل نبودند ،شایسته بود قرآن ،آنان را متصلب در دین بنامد نه راسخ
در علم) را قویتر از دو دلیل دیگر كه هر دو كالمیاند نه تفسیری ،میداند و مینویسد:
«آری ،آنــان چون عالم به تأویلاند ،میگویند« :آم ّنا ٌ
كل مِن عندِ ربِّنا» .پس مجد آنان
در ملكه علمی آنان است .این برهان از شمّی قوی در تفسیر حكایت میكند؛ اما درحد
مقابله با ظهور تقسیمی و نظم طبیعی آیه مورد بحث ندارد( .جوادی آملی)190 :1387 ،
سپس به نقل شش دلیل فخر رازی در استیناف بودن «واو» میپردازد و همانطور كه
گفته شــد ،به ذكر دلیل چهارم اكتفا میكنیم .دلیل چهارم ،اشاره به نكتهای تفسیری
و فصاحت قرآن كریم اســت؛ یعنی باید آیه را چنان معنا كنیم كه اضمار و حذفی پیش
نیاید .اگر واو اســتینافی باشــد ،آیه نظم طبیعی خود را دارد كه پس از «اَمَّا» دو گروه
در مقابل یكدیگر و دو ضلع «اَمَّا» به شــمار میآیند :گروه نخست «الَّذینَ فی ُقلوب ِ ِهم
َزیغ» و گروه دوم «والرّسِخون» .بر این اساس به تقدیر نیازی نیست ،امّا اگر واو عطف
باشــد ،گروه دوم نیامده اســت تا در برابر گروه نخست ،تقســیم «اَمَّا» را كامل كند و
ناگزیر باید ضمیر یا اسم اشارهای برای معرّفی این گروه در تقدیر باشد .در این فرض،
ضلــع مقابل «الَّذینَ فی ُقلوب ِ ِهم َزیغ» با آوردن كلمه مقدّر چنین خواهد بود« :وما یَعلَمُ
تَأویلَهُ اِ َّال ا ُ
هلل والرّسِخونَ فِی العِلم» «هم یقولون آم ّنا به» یا «هؤالء الرّاسخون یقولون
آم ّنا به» .ســپس در نقد دلیل چهارم میگویند كه این اســتظهار ،تفسیری و بجاست،
امّا شاید كســانی كه ضلع مقابل «الَّذینَ فی ُقلوب ِ ِهم َزیغ» را محذوف میدانند ،در نقد
َ ُّ َ
این دلیل بگویند كه در قرآن كریم حذفهایی از این دســت فراوان است؛ مانند{یایا
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آیه ،پس از بیان مطالبی درباره قرآن كریم جمله « َف َامَّا الَّذینَ ءامَنوا» آمده است ،لیكن
«امّا» مقابل آن محذوف اســت؛ یعنی از گروه دوم كــه در مقابل «الَّذینَ ءامَنوا بِاهلل»
است ،سخنی به میان نیامده است .با اینكه «یَقولون» در آیه مورد بحث ،دلیلی بر حذف
و قرینهای بر محذوف است ،ولی در آیات (سوره نساء ،آیات  175ـ  )174چنین قرینه
و نشــانهای هم نیست .این نقد را میتوان اینگونه پاسخ داد كه حذف ،اضمار و تقدیر
در قرآن كریم راه دارد ،امّا سه نكته را باید دانست:
 .1در دَوَران امر ،میان حذف و عدم آن ،اگر بتوانیم كالم را بیحذف و تقدیر معنا كنیم،
بهتر است.
 .2پیش از دو آیه مورد استشــهاد ســوره «نساء» آیهای است كه در آن دو گروه رو در
روی یكدیگرند؛ یعنی هر دو ضلع «امّا» آمده اســت .در آیات پیشین ،نخست سخن از
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(همان) و سپس هنگام تقسیم مرحله دوم ،به ذكر یكی از دو قسم؛ یعنی ایمان مؤمنان
كه اَهم و اَفضل اســت بسنده ،و ضلع دوم حذف میشــود و نظم طبیعی نیز همین را
میطلبد.
 .3آیات  162ـ  153ســوره «نســاء» نشــان میدهند كه دو گروه راسخان در علم و
مؤمنان غیر راسخ ،در یك گروهاند و منافقان و كافران و بیماردالن (یعنی غیرمؤمنان)
در گروه مقابل آنها .در آیه مورد بحث نیز راسخان در علم ،برابر بیماردالناند و جمله
استینافی است( .جوادی آملی)195 -193 :1387 ،
 .5نقد و بررسی دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی پیرامون نظر فخر رازی
 .1عمده دلیلی كه آیتاهلل جوادی آملی برای ترجیح استیناف بیان میكنند ،به گونهای
كه حتی برهان سیاقی عالمه بالغی در برابر آن توان اثبات ندارد ،نظم طبیعی و ظهور
تقسیمی آیه است .مطلبی كه عالمه طباطبائی نیز به عنوان دلیل اول خود ذكر كرده و
ادعا میكنند اســتیناف «واو» ،ضلع دوم أمّا و طرف مقابل «أما الذین فی قلوبهم زیغ»
را مشــخص میكند ،اما درصورت عطــف ،ناگزیر از حذف و تقدیر خواهیم بود .در نقد
این دلیل ،تذكر چند نكته ادبی در خصوص «أمّا» الزم است:
أ .معنای تفصیل برای أمّا الزم نیست ،بلكه داللت اما بر معنای تفصیل غالب و اكثری
است( .ابن هشام57 :1404 ،؛ دمامینی ،بیتا227 :؛ رضی ،بیتا)467 :
ب .ذكر طرف مقابل «أمّا» حتی با وجود معنای تفصیل الزم نیســت .برای این حذف
نیز وجود قرینه ضروری نمی باشــد و حذف چه با وجود قرینه و جانشین حذف و چه با
نبود قائم مقام امكان دارد( .همان)
ج .در صــورت حذف طرف مقابل ،ضلع دوم تقســیم به طور كامل حذف میشــود و
حــذف «أمّا» و «فاء» به تنهایی جایز نیســت( .حذف «أمّا» مــع حذف الفاء لم یوجد
فــی كالمهم) (مال جامی ،بیتا )445 :با توجه به نكات ادبی فوق در نقد كالم عالمه
میتوان گفت:
او ًال ،معنای تفصیل در آیه شــریفه واجب نیســت؛ چنانچه بعضی چنین احتمالی را در
آیه دادهاند( .رضی ،بیتــا )467 :ثانیًا ،به فرض آن كه «أما» در آیه برای تفصیل هم
باشــد ،طرف مقابل به قرینه حذف شده است و این حذف چه با فرض عاطفه بودن و
چه اســتیناف صورت گرفته است؛ زیرا در صورت ذكر ،خداوند متعال باید میفرمود «و
أما الراسخون فی العلم فیقولون »...و به قول تفتازانی اگر مراد خداوند بیان حظ راسخان
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در مقابل حظ زائغان بود ،مناسب بود «و أمّا الراسخون فیقولون» گفته شود( .دمامینی،
بیتا )227 :پس عبارت «الراسخون یقولون» را نمیتوان ضلع مقابل تقسیم به حساب
آورد و گفت :چون عاطفه گرفتن «واو» مستلزم حذف و تقدیر «هم» یا «هؤالء» است،
پس اســتیناف بهتر اســت؛ چون در هر دو صورت ،ضلع مقابل محذوف است و حتی
برخی اص ً
ال (یقولون) را به عنوان قرینه هم تلقی نمیكنند بلكه قید «فی قلوبهم زیغ»
را قرینه به حساب آورده و معتقد هستند ،گاهی در أمّا با ذكر یك طرف از طرف مقابل
كه ضد طرف مذكور اســت ،بی نیاز میشویم و لذا مقابل «اما الذین فی قلوبهم زیغ»
نظیر «اما الذین لیس فی قلوبهم» خواهد بود تا در صورت عطف نیز قرینه كامل باشد.
ولی در هر حال «الراسخون یقولون» خود نمیتواند ،قسیم طرف اول باشد؛ زیرا حذف
أمّا و فاء در كالم عرب شــنیده نشده است( .مال جامی ،بیتا .)445 :پس در دو حالت
مجبور به حذف هستیم و «الراسخون یقولون» در صورت استیناف ،قائم مقام محذوف
است ،نه اینكه أمّا و فاء فقط حذف شده باشد( .الصبان)1472 :2009 ،
 .2ایشــان همانند عالمه طباطبایی ،ظهور تقسیمی و نظم طبیعی آیه را دلیل استیناف
گرفتند و حتی ادعا نمودند كه توان مقابله با برهان ســیاقی را ندارد .پاســخ این ادعا با
مباحث قبل در خصوص «أمّا» روشن شد ،ولی در تكمیل باید گفت اگر چنین ظهوری
وجود داشــت ،مفسرانی چون ابن عباس ،زمخشــری ،طبرسی و بالغی نظریه عاطفه
بودن واو را انتخاب و یا ترجیح نمیدادند.
 .3ظاهر كالم ایشــان نیز مانند آیتاهلل معرفت ،این اســت كه كالم فخر رازی (كان
األولی أن یقال :و هم یقولون آمنا به أو یقال :ویقولون) را حمل بر تكمیل طرف مقابل
تقســیم كردهاند .بطالن این احتمال و مقصود ســخن فخر رازی در نقد دیدگاه عالمه
معرفت به تفصیل گذشت و با انتفای تفسیر و برداشت ایشان از كالم فخر رازی جایی
برای نقدهای بعد نیز باقی نمیماند.
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نتیج ه
از مجموع مطالب گذشته به دست میآید كه «الراسخون» به «اهلل» عطف داده شده و
جمله «یقولون» یا به عنوان حال از راســخون و یا مفسر آن است .در ترجیح این قول
بر مستانفه دانستن «واو» به دالیل زیر میتوان استناد كرد:
 .1معنای اصلی واو« ،عطف» اســت .بر این اســاس ،ابن هشام در مواردی كه عطف
ممكن نیست ،سراغ استیناف میرود.
« .2أمّا» در آیه شریفه میتواند معنای تفصیل نداشته باشد و درصورت معنای تفصیل
نیز اگر مراد خداوند بیان حظ راســخان در برابر زائغان و ذكر ضلع دوم تقسیم بود ،باید
«و أمّا الراســخون فی العلم فیقولون» میفرمود؛ بنابراین حتی با فرض اســتیناف هم،
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كالم خالی از حذف نیســت؛ چرا كه حتی با فرض «والراسخون فی العلم یقولون» به
عنوان طرف دوم ،باز باید ملتزم به حذف «أمّا» و «فاء» باشیم كه خود این مسأله نیز،
خالف قواعد عرب هست.
 .3برهان ســیاقی كه عالمه بالغی بیان كردند و آن تناســب وصف «الراسخون فی
العلــم» با «علم به تأویل» اســت؛ زیرا اگر آگاه به تأویل نبودند ،شایســته بود قرآن،
آنان را متصلب در دین بنامد نه راســخ در علم؛ «فإنّ تمجید الراســخین فی العلم بهذا
التمجید السامی و الصفة الفائقة انّما یناسب عطفهم فی مقام العلم با التأویل و رسوخهم
فیه و مجدهم فــی اإلیمان بمودّاه علی بصیرة من امرهم و أمّا قولهم «آم ّنا» فلو أرید
به اإلیمان بلفظه من دون العلم و ال عمل به لكان المناســب له وصفهم بتصلبهم فی
اإلیمان و التســلیم لرسول اهلل «ص» فی التنزیل» همان دلیلی که ابو الحسن اشعری
و ابو اســحق شیرازی را به وجوب وصل و عطف «راسخون» به «اهلل» واداشته است:
«ألن اهلل تعالی أورد هذا مدحا للعلماء فلو کانوا الیعرفون معناه لشارکوا العامة( ».صبحی
صالح)282 :1385،
 .4تطابق مبانی كالمی شــیعه با ظاهر قرآن و اص ً
ال ضرورت وجود جمله معترضه «و
مایعلم تاویله اال اهلل» با وجود اعتقاد به آگاهی راسخان از تأویل با دالیل دیگر در بین
دو طرف تقسیم با فرض استیناف چیست؟
 .5اگر نخواهیم ادله موجود در عاطفه بودن «واو» را بپذیریم شاید بتوان گفت این آیه
خود از متشــابهات قرآن است؛ زیرا هم در معنای محكم و هم در معنای متشابه و هم
واوی كه در صدر «و الراســخون» اســت ابهام و اجمال است و بزرگان در حل آن به
اتحاد نظر نرســیدهاند .تحقیق مقام اقتضا میكند كه مسأله را از قول معصومین
دنبال كنیم .روایات در این زمینه بســیار است و مقاله حاضر در مقام اثبات این موضوع
با اســتفاده از روایت نیست .ازاینرو تنها به حدیثی از امام صادق اكتفاء میشود:
«عن وهیــب بن حفص عن أبی عبداهلل قال :ســمعته یقــول :إن القرآن فیه محكم
ومتشابه ،فأما المحكم فنؤمن به ونعمل به وندین به ،وأما المتشابه فنؤمن به وال نعمل
به ،وهو قول اهلل تبارك وتعالى فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشــابه منه ابتغاء
الفتنة وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله إال اهلل والراســخون فی العلم» (مجلســی:1403 ،
 )198نیاوردن ادامهی آیه در این روایت ،شــاهد عاطفه بودن «واو» میباشــد و جمله
به «و الراســخون» تمام شده است .امام نیز باعنایت به مسائل ادبی گذشته ،به
قرینه (اما المحكم فنؤمن به) ،طرف مقابل (اما الذین فی قلوبهم زیغ) را حذف كرده (و
الراسخون) را معطوف بر اهلل درنظر گرفتهاند.
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