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مقاالت و مطالب منتشر شده در فصلنامهی داخلی علمی -تخصصی
ً
«مطالعات تفسیری آالءالرحمن» لزوما بیانکنندهی دیدگاههای فصلنامه نیست و
مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهی نویسنده است

راهنمای تدوین و تنظیم مقاله
الف :شیوهی بررسی و چاپ مقاله

 .1حجم مقاله نباید از  25صفحه 300کلمهای تایپ شده (7500کلمه) تجاوز کند
(از ارسال مقاالت دنبالهدار بپرهیزید)
 .2مقاالت به صورت تایپ شده در نرم افزار  Wordبا قلم  IRLotusو سایز 1۴باشد.
 .3گواهی پذیرش بعد از تأیید هیأت تحریریه و سپس ارزیابان علمی فصلنامه ،صادر
میشود و مقاله در مرحلهی چاپ قرار میگیرد .برای مقاالتی گواهی پذیرش و چاپ صادر
میشود که همهی مراحل ،ارزیابی کیفی و کمی و یا اصالحات آن به پایان رسیده باشد.
 .۴مقاالت و مطالب منتشر شده در فصلنامهی داخلی علمی -تخصصی
ً
«مطالعات تفسیری آالءالرحمن» لزوما بیانکنندهی دیدگاههای فصلنامه نیست و
مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهی نو یسنده است.
 .5هیأت تحریریه در قبول یا رد و نیز اصالح و و یرایش ساختاری و محتوایی مقاله آزاد
است (مقالهی ارسالی در صورت تأیید یا رد ،بازگردانده نخواهد شد)؛ و تقدم و تأخر چاپ
مقاالت با تصمیم هیأت تحریریه صورت میگیرد.
 .6نقل قول مطالب تنها با ذکر نام فصلنامه بالمانع است.

ب :شیوهی تدوین و تنظیم مقاله

از نو یسندگان محترم تقاضا میشود در تدو ین مقاله ،ضوابط زیر را به ترتیب رعایت کنند:
عنوان مقاله .2 ،نام و نام خانوادگی نو یسنده همراه با رتبهی علمی (دانشجو ،مربی،
استادیار و یا دانشیار) و سازمان وابسته و پست الکترونیکی .3 ،چکیده در 200کلمه (حاوی
آیینهی تمامنمای مقاله و فشرده بحث شامل :تبیین مسأله ،ضرورت ،سؤال اصلی ،اهداف،
روش ،نتایج و دستاوردها) ،از طرح فهرست مباحث یا مرور بر آنها ،ذکر ادله ،ارجاع به

مأخذ و بیان شعاری در چکیده خودداری گردد .۴ .کلیدواژه (حداکثر  7واژه) .5 ،مقدمه،
 .6بدنه اصلی مقاله (با جهتگیری ،تحلیلی ،انتقادی ،استنادی ،مقایسهای ،تطبیقی و
استداللی) .7 ،نتیجهگیری (بیانگر یافتههای تفصیلی تحقیق است که بهصورت گزارههای
خبری موجز و مختصر بیان میگردد) .۸ ،کتابشناسی .9 ،پینوشت (توضیحات ضروری و
درج التین اسامی و اصطالحات خاص).



ج :شیوهی استناد به منابع و ارجاعها

 .1آدرسدهی باید به صورت «درون متنی» باشد( :نام خانوادگی نو یسنده ،سال نشر،
جلد ،صفحه؛ مثال( :طباطبایی.)13۸ /2 :1391 ،
 .2در پایان مقاله ترتیب و مشخصات کامل منابع و مراجع براساس نام خانوادگی و
بهصورت الفبایی بدینصورت تنظیم شود:
* کتاب :نام خانوادگی ،نام( ،سال نشر) :عنوان کتاب ،مترجم یا مصحح ،شماره چاپ،
شماره جلد ،ناشر ،محل نشر.
* مقاله :نام خانوادگی ،نام( ،سال نشر) :موضوع مقاله ،فصل و ماه انتشار ،شماره
فصلنامه یا مجله.
 .3در صورتی که منبع بالفاصله تکرار شود ،بهنوشتن واژهی «همان» اکتفا میشود و در
صورتی که منبع با فاصله تکرار شود« ،نام خانوادگی نو یسنده ،پیشین» نوشته میشود.
چنانچه جلد و صفحه آن تغییر یافته باشد ،آنها نیز افزوده میشود.
 .۴برای اعالم متوفی که در متن ذکر میشود ،ذکر تاریخ وفات در داخل پرانتز مطلوب
است.مثال :کلینی(م329.ق).
 .5در ترجمهی آیات قرآن ،بهتر است در سرتاسر مقاله ،از یک ترجمه معتبر  -با ذکر
منبع  -استفاده شود و آدرسدهی به آیات قرآن با شمارهی سوره و آیه ذکر میگردد.
مثال(:بقره( .)250)2تمام آیات و روایات از نرمافزار و با اعرابگذاری ،کپي شود.
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بررسی تطبیقی «داستان حضرت یوسف در قصر عزیز مصر»
در تورات و قرآن کریم
زینب تقیلو

1

چکیده
حضرت یوسف از جمله پیامبران الهی است که داستان برجسته و تاریخی ایشان در
تورات کنونی آمده وسورهای را در قرآن کریم ،به خود اختصاص داده است .ازآنجا که یهودیان
تورات کنونی را کتاب آسمانی میدانند ،الزم است با مقایسه تطبیقی قرآن کریم و تورات،
اشتراکها و تفاوتها روشن شود .زیرا با آشکار شدن این تفاوتها ،تحریف تورات کنونی
ثابت میشود .از سوی دیگر ،با توجه به دور ماندن قرآن از این تحریفها و وجود ادله و وجوه
قطعی اعجاز این کتاب آسمانی ،حقانیت قرآن کریم ثابت میشود .مقالهی حاضر ،با روش
توصیفی -تحلیلی دوران زندگی حضرت یوسف در قصر عزیز مصر را در تورات و قرآن
کریم بررسی میکند .در این مقطع ،بهرهمندی حضرت یوسف از حکمت و علم ،طلب
مراوده همسر عزیز مصر با آن حضرت ،فرار حضرت یوسف از چنگ همسر عزیز مصر،
سرزنش زنان مصر نسبت به همسر عزیز مصر و انتخاب زندان از سوی حضرت یوسف

درمقابل خواستههای نامشروع بررسی میشود.
واژگان کلیدی
تحریف تورات ،حضرت یوسف ،داستانهای قرآن کریم ،عزیز مصر ،قرآن کریم.

 .1دانشپژوه سطح ،3تفسیر و علوم قرآن ،جامعةالزهراء

Taghilo114@chmail.ir

مقدمه
یکی از پیامبرانی که نام و داستان زندگی او در کتابهای تورات و قرآن کریم ذکر شده
است؛ حضرت یوسف میباشد .از اینرو ،شایسته است داستان آن بزرگوار در این دو
کتاب آسمانی ،به صورت مقایسهای مورد برسی قرار گیرد تا دریابیم آیا تحریف درتمام تورات
رخداده یا تنها بخشهایی از آن را شامل میشود؟ به این ترتیب مصون ماندن قرآن از تحریف
نیزثابت خواهد شد.
با توجه به گستردگی داستان حضرت یوسف ،در این مجال فقط بررسی دوران زندگی
ایشان در کنعان بسنده میشود ،تا بتوان زوایای داستان را به خوبی روشن کرد.
با جستوجوی انجام شده روشن شد که اثری مستقل و با نگاه تفسیری در این موضوع وجود
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ندارد .تنها مقالهای با عنوان «بررسی تطبیقی قصة حضرت یوسف در قرآن کریم و
تورات» در مجله معرفت ادیان ،سال سوم ،شماره دوم ،بهار  1391منتشر شده است .مقالهی
حاضر با مقاله یاد شده از چند نظر تفاوت دارد:
الف) در این مقاله ،تنها به دوران زندگی حضرت یوسف در قصر عزیز مصر بسنده
شده است؛ در حالی که در مقاله یاد شده ،کل داستان بیان میشود .نتیجه رو یکرد این است که
مقاله حاضر ،به تفصیل و جزئیات بیشتری میپردازد.
ً
ب) گرچه در مقاله یاد شده مطالب تفسیری نسبتا زیادی وجود دارد ،اما رو یکرد آن بیشتر
ً
تاریخی است ،ولی رو یکرد مقالهی حاضر ،کامال به قواعد و روش تفسیری توجه دارد .ازاینرو،
مطالب فراوانی با رو یکرد تفسیری در این مقاله بیان میشود.
ج) در این مقاله مطالب مربوط به تورات و قرآن کریم نخست کامال مستقل میآیند و سپس
در بخش مقایسه ،به اشتراکات و تفاوتها به طور دقیق و جزئی پرداخته میشود .ازاینرو ،در
بخش مقایسه ،از جهت کمیت و کیفیت مقایسهها ،مقایسههای مقالهی حاضر به مراتب
بیشتر از مقایسههای مقالهی یاد شده است.
این مقاله در پنج محور با موضوعهای زیر تنظیم شده است:

بهرهمندی حضرت یوسف از حکمت و علم ،طلب مراوده همسر عزیز مصر از
حضرت یوسف و خودداری وی ،فرار آن بزرگوار از چنگ همسر عزیز مصر ،سرزنش
زنان مصر نسبت به همسر عزیز مصر ،ترجیح زندان از سوی این پیامبر الهی درمقابل
خواستههای نامشروع همسر عزیز مصر.
الف) بهرهمندی حضرت یوسف از حکمت و علم
ا .تورات

در این گفتار ،مطلبی در تورات ذکر نشده است.
 .2قرآن
ِ

ِ

ِ

ِ ِ

ما «حکم» ّ
[نبوت] و «علم» به او دادیم؛ و اینچنین نیکوکاران را پاداش میدهیم!

( یوسف()22 )12

مهمترین نکات تفسیری این آیه عبارتاند از:
ْ ً
یکم :علت نکره آمدن « ِعلما»بیان کننده نوع علم است و یا تعظیم آن ،و منظور از علم در
اینجا علم تعبیر رو یاست( .ابنعاشور ،بیتا)۴۴ /12 :
دوم :در معنای«بلوغ اشد» دو قول وجود دارد:

َّ
دوران جوانی به دلیل اینکه مراوده زلیخا با او :وَراود ْت ُهَال ِتي َُهو َِِفَ َْب ِتها( یوسف( )23)12با

سن جوانی سازگار است؛ نه با میانسالی مثال چهل سالگی( .جوادیآملی)291 /۴0 :1395 ،
«بلوغ اشد» یعنی چهل سالگی( .ابنعاشور ،بیتا)۴۴ /12 :

دربارهی قول دوم گفتهاند که اگر منظور از«بلوغ اشد» چهل سالگی بود ،جملهی وَبلغَ
ُ َّ ُ

أ ْرب ِعني َسنة در آیهی ح ََّّت َِإذاَبلغ َأشَّد َو َبلغ َأ ْرب ِعني َسنة( احقاف( )15)۴6اضافه نمیشد.

(طباطبایی11۸ /11 :137۴ ،؛ جوادی آملی .)292 /۴0 :1395 ،به نظر میرسد این اشکال وارد ودر نتیجه
قول اول درست است.

بررسی تطبیقی داستان حضرت یوسف در قصر عز یز مصر در تورات و قرآن کریم

در قرآن کریم در مورد برخورداری حضرت ی ْوسف اینگونه بیان شده است:
ُ
ً ْ ً
ْ
ْ
ُ َّ ُ ْ
َّ
َآَت ُناه َُحكماَوَعلماَوَكذلكَنجزيَالم ْحسنني؛ و هنگامی که به بلوغ و ّقوت رسید،
وََلاَبلغَأشَّد

۹

منظور از اعطای حکمت به یوسف ،اعطای تمام معارف به او است از قبیل مبدا ،معاد،
اخالق و غیره(...طباطبایی)11۸ /11 :137۴ ،
ْ
ْ
ل ُم ْ
ح
ذلكَنجزيَا ِس ِننيَ
وَك
ِ
ِ

اعطای نعمت حکمت و علم به یوسف پاداش کارهای

خوب او بوده است نه موهبت ابتدایی( .زمخشری۴5۴ /2 :1۴07 ،؛ طبرسی1۸3 /2 :1377 ،؛ طباطبایی،
119 /11 :137۴؛ ابنعاشور ،بیتا)۴۴ /12 :

 .3مقایسه

اختالفات:
اختالفی که در موضوع یاد شده وجود دارد این است که در تورات به پیامبری حضرت
یوسف تصریح نشده؛ به و یژه آنکه او در جوانی به پیامبری رسیده است.
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ب) طلب مراوده همسر عزیز مصر از حضرت یوسف و خودداری وی
 .1تورات

در تورات ،طلب مراودهی همسر عزیز مصر از حضرت یوسف و خودداری وی
اینگونه آمده است:
«و بعد از این امور واقع شد که زن آقایش بر یوسف نظر انداخته گفت :با من همخواب
شو ۸ .اما او ابا نموده به زن آقای خود گفت :اینك آقایم از آنچه نزد من در خانه است خبر
ندارد و آنچه دارد به دست من سپرده است 9 .بزرگتری از من در این خانه نیست و چیزی از
من دریغ نداشته جز تو چون زوجة او میباشی پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ بشوم و به
خدا خطا ورزم؟  10و اگر چه هر روزه به یوسف سخن میگفت به وی گوش نمیگرفت
که با او بخوابد یا نزد وی بماند 11.و روزی واقع شد که به خانه درآمد تا به شغل خود پردازد و
از اهل خانه کسی آنجا در خانه نبود 12 .پس جامة او را گرفته گفت :با من بخواب ،اما او جامة
خود را به دستش رها کرده گریخت و بیرون رفت( .سفر پیدایش()39 )12-7

 .2قرآن

قرآن کریم طلب مراودهی همسر عزیز مصر از حضرت یوسف را اینگونه بیان میکند:

َّ
ْ ْ
ْ ُ َّ ُ
ْ ْ
ْ
ْ
َّ َّ ُ ي ْ
َاَّللَإنهَرِّبَأحسنَ
تَاْلْبابَوَقالتَه ْيتَلكَقالَمعاذ
وَراودتهَال ِتيَهو َِِفََب ِتهاَعنَنف ِس ِهَوَغلق ِ
ِِ
َّ
ْ
َّ ُ ُ ْ ُل َّ ُ
ْ َّ ْ
ََه َِباَل ْو َالَأ ْن َرأى َ ُ ُْبهان َر ي َبهَكذلكَلن ْصرفَع ْن ُه ُّ
َالسوء َوَ
َو
ه
َب
ت
ََه
د
ق
َل
َ*َو
ون
مثواي َإنه َالَيف حَالظ ِاَل
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْ
ا ْلف ْحشاءَإ َّن ُهَم ْنَعبادناَال ُ ْمخلصنيَ؛ و آن زن که یوسف در خانه او بود ،از او ّ
تمنای کامجویی کرد؛
ِ ِ ِ ِ
ِ

درها را بست و گفت« :بیا (بسوی آنچه برای تو مهیاست!)» (یوسف) گفت« :پناه میبرم به

خدا! او [عزیز مصر] صاحب نعمت من است؛ مقام مرا گرامی داشته؛ (آیا ممکن است به او
ّ ً
ظلم و خیانت کنم؟!) مسلما ظالمان رستگار نمیشوند!» * آن زن قصد او کرد؛ و او نیز -اگر
برهان پروردگار را نمیدید -قصد وی مینمود! اینچنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور
سازیم؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بود!» (یوسف()23-2۴)12

مهمترین نکات تفسیری عبارتاند از:
یکم :مراوده از باب مفاعله گاهی بر کار مشترکی بین طرفین داللت دارد؛ مانند مساعدت.
«راودته» در آیه مورد بحث از سنخ جنگ و گریز است( .جوادی آملی)302 /۴0 :1395 ،

َّ ُ ي
َّ
ِّب دو احتمال کلی وجود دارد:
دوم :دربارهی مرجع ضمیر« ِإنه» در جملهی إنهَر َ
ِ

احتمال اول :ضمیر ،ضمیر شأن است .در این صورت بعضی از مفسران از رب ،عزیز

مصر را اراده کردهاند( .طبرسی1۸3 /2 :1377،؛ زمخشری۴55 /2 :1۴07 ،؛ فخررازی)۴3۸ /1۸ :1۴20،

احتمال دوم :ضمیر ،ضمیر شأن نیست که در آن صورت هم دو احتمال وجود دارد :ذات
اقدس الهی

(ابوحیان257 /6 :1۴20 ،؛ طباطبایی ،)123 /11 :137۴ ،عزیز مصر (طبرسی3۴1 /5 :1372 ،؛

کاشانی)375 /2 :1373 ،

احتمال دوم معقول نیست؛ زیرا موحدی مانند یوسف از فرد مشرک به عنوان رب یاد

َّ
َاَّلل است؛ همچنین مفرد
نمیکند .ازسوی دیگر نزدیکترین مرجع ،ضمیر«الله» در معاذ ِ َ
ْ
ْ
َ
آوردن ضمیر« َس ِّیدها» در جملهی ألفياَس ييدهاَلدىَالباب در آیهی  25شاهد دیگری است؛
َّ

ُْ

َّ

ُ

چون سیادت را فقط بر زلیخا اضافه کرد نه هر دو .توجه به جملهی پایانی ِ إن ُهَالَيفِ ُلحَالظ ِاَلونَ

بررسی تطبیقی داستان حضرت یوسف در قصر عز یز مصر در تورات و قرآن کریم

گاهی طرفین کار مشترکی ندارند؛ هر چند هر دو کار میکنند؛ مانند جنگ و گریز .جمله

نیز نشان میدهد صالح ظالم و عادل فقط در برابر عدل الهی است( .جوادی آملی)313 /۴0 :1395 ،

۱۱

سوم :حرف «الم» و کلمهی«قد» در جملهی وَلق ْدَ ََّه ْت َِب ِ َه نشان تصمیم جدی و اقدام

عملی زلیخا در اجرای نیت پلید وی است(.جوادی آملی)320 /۴0 :1395 ،
َّ

چهارم :از تقدیم و تاخیر در جملهی وَلق ْد َََّه ْت َِب ِهَوََهَِباَل ْوَالَأ ْنَرأىَ ُ ُْبهانَر يب ِ َه سه نکته
ِ

استفاده میکنند :عمل خارجی انجام نشد؛ زلیخا قصد یوسف را کرد و همتش را به پایان
رساند؛ یوسف قصد نکرد ،چون برهان رب را دید(.جوادی آملی)322 /۴0 :1395 ،

با این بیان روشن میشود که تحقق «هم» از یوسف و انجام برخی آثار«هم» مثل در
آوردن لباس که از برخی مفسران قدما نقل شده ناتمام است.
در موضوع یاد شده(تحقق نیافتن قصد معصیت) دو روایت نقل شده است:
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َ
ي ْبن ُم َح َّمد ْبن ْال َج ْهم َق َالَ :ح َض ْر ُت َم ْجل َس ْال َم ْأ ُ
ي ْب ُن
ون َو ِع ْن َد ُه ِّالرضا َع ِل ُّ
م
«عن َع ِل ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ
وسیَ ف َق َال َل ُه ْال َم ْأ ُم ُ
ُم َ
ون؟ قال:
ول الل ِه أ لیس ِمن قو ِلك أن اْلن ِبیاء معصوم
ونَ :یا ْاب َن َر ُس
ِ
َ َ َ
َّ
َ
َ
ََ
َ ََ
ََ َ َ
ََ ْ
ْ
ْ
َبلی ....فأخ ِب ْر ِني َع ْن ق ْو ِل الل ِه َع َّز َو َجل َو لق ْد َه َّمت ِب ِه  ...فقال ِّالرضا لق ْد َه َّمت ِب ِه َو ل ْو َل أ ْن
َْ َ ْ
َ َ ُ ْ َ َ َ ِّ َ َ َّ َ َ َ َ َّ ْ َ َّ ُ َ َ َ ْ ُ ً َ ْ َ ْ ُ ُ َ
ََ
وم َل َی ُه ُّم ِبذن ٍب َو َل َیأ ِت ِیه َو لق ْد
رأی برهان ر ب ِه لهم ِبها كما همت ِب ِه ل ِكنه كان معصوما و المعص
َ َ ْ َ
َ ْ َ
َ َ َ
َح َّد َثني َأبي َع ْن َأبیه َّ
الص ِاد ِق أ َّن ُه قال َه َّم ْت ِبأ ْن َتف َعل َو َه َّم ِبأ ْن َل َیف َعل؛ از علیبن محمدبن
ِ ِ
ِ ِ

جهم نقل شده است :در مجلس مأمون حاضر بودم در حالی که امامرضا نزد او بود.

مأمون به امام گفت :ای فرزند رسول خدا آیا از نظر شما نیست که پیامبران معصوماند؟ یا أبا
ََ ْ
ْ
الحسن خبره بده مرا از قول حق تعالی« َو لقد َه َّمت ِب ِه  »...حضرت فرمود که زلیخا قصد
یوسف نمود و اگر یوسف برهان پروردگارش ندیده بود ،هر آینه قصد مخالطه زلیخا میکرد
لکن یوسف معصوم بود و معصوم قصد گناه نمیکند و گناه از او صادر نشود و پدر بزرگوارم از
پدر بزرگوارش حضرت صادق روایت کرده که زلیخا قصد کرد مخالطه کند و یوسف
قصد کرد مخالطه نکند( .ابنبابویه)193 /1 :137۸ ،

َ َ َ
ي ْبن ْال ُح َس ْین َ أ َّن ُه َق َال :في َق ْول َّالله َع َّز َو َج َل َل ْو َل َأ ْن َرأی ُب ْر َ
هان َر ِّب ِه قال ق َام ِت
« َع ْن َع ِل ِّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َْ َ
َ َّ َ َ
ْام َر َأ ُة ْال َعز یز إ َلی َّ
الص َنم َف َأ ْل َق ْت َع َل ْیه َث ْو ًبا َف َق َال َل َها ُی ُ
الص َن ِم أ ْن َی َرانا
وس ُف َما َهذا قالت أ ْس َت ْح ِیي ِمن
ِ
ِ
َ َْ ُ َ ْ ُُ َ ْ ُ َ َ
ََ َ َ َ ِ ِ ُِ ُ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
فقال لها ُیوسف أ تستح ِیین ِممن َل یسمع و َل یب ِص ُر و َل یفقه و َل یأكل و َل یش َرب و َل أستح ِیي

َ

ََ

ْ

َّ

َ ُ

ََ

َ

َ َ

أ َنا م َّم ْن خل َق اْل ْن َس َان َو َعل َم ُه فذل َك ق ْول ُه َع َّز َو َجل ل ْو َل أ ْن َرأی ُب ْر َ
هان َر ِّبه؛ از حضرت علیبن
ِ
ِ
ِ

الحسین مروی است که در آیهی شریفه ل ْوَالَأ ْنَرأىَ ُ ُْبهانَر يب ِ َهفرمود که زلیخا زن عزیز
در هنگامی که بهحضرت یوسف آویخته بود برخاست و جامه بر روی بت افکند

یوسف به او فرمود این عمل از چه جهت بود؟ عرض کرد :حیا ميکنم از این بت که ما را
ببیند .یوسف فرمود :آیا حیا میکنی از چیزی که نمیبیند و نميشنود و نميداند و نمیخورد
و نمیآشامد؛ یعنی از جمادی حیا میکنی و من حیا نميکنم از کسی که انسان را آفریده و او
ْ

را دانا کرده پس این است معنی آیه شریفه ل ْوَالَأنَرأىَ ُ ُْبهانَر يبه( عیاشی17۴ /2 :13۸0 ،؛

ابنبابویه ۴5 /2 :137۸ ،با اندکی تفاوت از امامباقر) 

آیتالله جوادی آملی در ضمن این آیه مینو یسد:
«بر فرض صحت این جریان ،پند مجادالنهای است از طرف حضرت
گونه گفت و گوست» (جوادی آملی)399 /۴0 :1395 ،
ْ

ْ

پنجم :تعبیركذلكَلن ْصرفَعن ُه ُّ
َالسوءَوَالف ْحشاءَ با تعبیر «لنصرفه عن السوء و الفحشاء»
ِ ِ ِ

تفاوت دارد :در جمله دوم ،نوعی گرایش به بدی و قصد گناه احساس میشود ،اما در جمله

اول ،چنین قصدی نیست و معنای آن این است که ما بدی را از او دور کردیم( .طباطبایی:137۴ ،
12۸ /11؛ جوادی آملی)32۸ /۴0 :1395 ،

ششم :در بارهی جملهی « ُهو َِِف ََْب ِتها» به نکاتی اشاره شده است:

این جمله برای تشدید مطلب و بیان کمال شوق و عالقه زلیخا به یوسف است؛
از این عبارت ،اقامت دراز مدت یوسف در خانه زلیخا نیز برداشت میشود؛
از این عبارت «ملک یمین» بودن یوسف برای آن زن استفاده نمیشود ،زیرا در خانه
بودن غیر از ملک یمین بودن است( .جوادی آملی)305 /۴0 :1395 ،
ي

ْ

ُْ

َّ

َّ
َاَّلل َِإ َّن ُهَرِّبَأ ْحسنَمثواي َِإ َّن ُهَالَيفِ ُلحَالظ ِاَلُونَ چند نکته استفاده
هفتم :از عبارت قالَمعاذ ِ

میشود:

بررسی تطبیقی داستان حضرت یوسف در قصر عز یز مصر در تورات و قرآن کریم

یوسف به زلیخا؛ وگرنه عنصر عفیف و روح طیب شاهد رب ،برتر از این

۱۳

از این ادلهی چهارگانه ،پناه بردن به او در هنگام احساس خطر ،واجب بودن اطاعت از
رب ،پیروی از دستور در برابر احسان وظلم بودن بیادبی در برابر احسان رب ،ثمره اعطای
حکم و علم است.
َّ
از برهان « ِإنه َر ِّبي» افزون بر برهان حکیمانه ،برهان عارفانه نیز استفاده میشود؛ چون از
ربوبیت و یژه استفاده شد.
عبارت« َ ْح َس َن َم ْث َ
واي» نشانه حیای یوسف است از ناسپاسی نسبت به کسی که به او
احسان کرده است( .جوادی آملی)310-309 /۴0 :1395 ،

هشتم :از دیدگاه عالمهطباطبایی ،عبارت

َّ ي
ْ
ِ إن ُه َرِّب َأ ْحسن َمثوايَ

چند نکته را

میرساند :حضرت یوسف موحد بوده و به بتپرستی اعتقاد نداشته است؛ او درگفتار و
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َّ
َاَّلل و
رفتار موحد بوده و اسباب ظاهری را در عمل مستقل نمیداند؛ او با لفظ صریح معاذ ِ َ

اظهار اعتقاد به ربوبیت خدای سبحان پیشنهاد زلیخا رانپذیرفت( .طباطبایی)12۴-123 /11 :137۴،
ُْْ

َّ ُ ْ
ذلك َِلن ْص ِرفَ ...است.
بادناَالمخل ِصنيَ در مقام تعلیل جملهی ك
نهم :جملهی ِ إنه َِمن َِع ِ
ِ
َ
از این تعلیل برداشت میشود که رو یت برهان رب ،شأن همهی بندگان مخلص خداست و

خداوند سبحان آنان را از هر سوء و فحشایی حفظ میکند( .طباطبایی130 /11 :137۴ ،؛ جوادی آملی،
)329 /۴0 :1395

دهم :روایتی از امامسجاد نقل شده است:

َُ ْ
ََ َ
َْ
ْ
وس ُف م ْن َأ ْج َمل َأ ْهل َز َمانهَ -ف َل َّما َر َاه َق ُی ُ
« َو َك َان ُی ُ
وس ُف َر َاو َدت ُه ْام َرأة ال َم ِل ِك َع ْن نف ِس ِه ،فقال
ِ ِ ِِ
ِ
َ
َ َ َ َ َ َّ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ َْ َ ََ
ََْ ْ
اب َعل ْی َها َو َعل ْی ِهَ -و قالت َل تخ ْف َو ألقت
لها :معاذ الل ِه ِإنا ِمن أه ِل بی ٍت َل یزنون ،فغلق ِت اْلبو
َ
َْ َ ْ
َن ْف َس َها َع َل ْیهَ -ف َأ ْف َل َت َهار ًبا إ َلی ْال َبابَ -ف َف َت َح ُه َو َلح َق ْت ُه َف َج َذ َب ْت َقم َ
یص ُه ِم ْن خل ِف ِه ،فأخ َر َج ْت ُه ِم ْن ُه َو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َأ ْف َل َت ُی ُ
وس ُف ِم ْن َها ِفي ِث َی ِاب ِه؛ یوسف زیباترین مردم عصر خود بود ،و چون به حد جوانی رسید،

همسر پادشاه مصر عاشق او شد و او را به سوی خود خواند .او در پاسخش گفت :پناه بر خدا
ما از اهلبیتی هستیم که زنا نمیکنند .همسر پادشاه ،همه درها را به روی او و خودش بست و
گفت :اینك دیگر ترس به خود راه مده و خود را به روی او انداخت یوسف برخاست و به سوی

در فرار و آن را باز کرد و عزیزه مصر هم به دنبال او بود و از عقب پیراهنش را کشید و آن را پاره
کرد .یوسف با همان پیراهن دریده از چنگ او رها شد( .عیاشی)173 /2 :13۸0 ،

آیتالله جوادی آملی در توضیح این روایت به دو نکته اشاره میکنند:
سلسه پیامبران از گزند گناه غریزی همانند آسیب گناهان دیگر معصوم

َّ
َاَّلل به «ما اهل بیتی هستیم که زنا نمی کنند» تفسیر
اند؛تفسیر کلمه معاذ ِ َ

َّ
َّ ُ ي ْ
َاَّلل در مقابل جمله إنهَرِّبَأحسنَ
به معنای مقابله است؛ چون کلمه معاذ ِ َ
ِ
ْ
مثوايَ قرار گرفته و این معنا مو ید بازگشت ضمیر ِ إ َّن ُ َه به خدا نیر هست

(طباطبایی)166-165 /۴0 :137۴،؛ زیرا محور استدالل و مدار برهان ،طهارت

معنوی وابستگان به بیت نبوت و رسالت و نزاهت بیت وحی از دست درازی
به حیثیت دیگران است( .جوادی آملی)317 /۴0 :1395 ،

و زبانشان را نتوان ضبط کرد شما چطور سالم مانید از آنچه پیغمبران خدا سالم نماندند و نه
رسوالن او و نه حجتهای او ،یوسف را به زنا متهم نکردند( ».ابنبابویه)103 :1376 ،

آیتالله جوادی آملی در توضیح این روایت میفرماید:
«این روایت میتواند شاهد مجعول و مدسوس و موضوع و مختلق بودن
روایاتی باشد که اسناد خالف شرع به آن حضرت را روا داشته اند» (جوادی
آملی)۴00 /۴0 :1395 ،

بررسی تطبیقی داستان حضرت یوسف در قصر عز یز مصر در تورات و قرآن کریم

َْ ُ
یازدهم :در روایتی آمده است :امامصادق خطاب به علقمه فرمودَ ...« :یا َعلق َمةِ :إ َّن
ُ
َّ
َ َ
َْ
ر َضا َّالناس ََل ُی ْم َل ُك َو َأ ْلس َن َت ُه ْم ََل ُت ْض َب ُط َو َك ْی َف َت ْس َل ُم َ
ون ِم َّما ل ْم َی ْسل ْم ِم ْن ُه أن ِب َی ُاء الل ِه َو ُر ُسل ُه َو
ِ
ِ
ِ
ُ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َّ ُ َ َّ ِّ َ
حجج الل ِه ع أ لم ینسبوا یوسف ع ِإلی أنه هم ِبالزنا؛ ای علقمه! پسند مردم را نتوان بدست آورد

۱5

 .3مقایسه

دراین بخش از داستان بین تورات و قران کریم ،چندین اشتراک و اختالف وجود دارد:
یکم :اشتراکات
•

طلب مراوده همسر عزیز مصر از حضرت یوسف؛

•

خودداری وی  از پذیش درخواست زلیخا؛

•

فرار یوسف  از دست زلیخا؛

•

شوق و عالقه زیاد زلیخا به یوسف؛
دوم :اختالفات

•
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ازظاهر قرآن چنین برمیآید که طلب مراوده یکبار رخ داده ،ولی در تورات آشکارا به
متعدد بودن آن اشاره شده است.

•

در قرآن آمده است زلیخا درهای گوناگون را برای به چنگ آوردن یوسف بست؛ هر
چند برخی مفسران قدما همانطور که اشار شد گفتهاند هر دو به قصد مراوده وارد خانه
شدند و درها را بستند ،ولی در تورات به چنین نکتهای اشاره نشده است.

•

در قرآن آمده است که زلیخا با جملهی ه ْيتَلكَ یوسف را به سوی خود دعوت
کرد که این نهایت ادب در قرآن است که به کنایه سخن بگو ید ،ولی همین مطلب در

تورات با بیپردگی بیان شده است.
•

در قرآن آمده است که یوسف از شر زلیخا به خدا پناه برد ،ولی در تورات چنین
مطلبی وجود ندارد.

•

به نظر برخی مفسران ،منظور از رب ،خداوند متعال است ،ولی در تورات آمده است که
منظور از رب ،عزیز مصر است؛ چنانچه اشاره شد بعضی از مفسران هم ،چنین
پنداشتهاند.

•

در قرآن آمده است که تسلیم شدن در برابر خواستههای نامشروع زلیخا از سوی
یوسف ظلم است ،ولی در تورات از چنین عبارتی ،خبری نیست.

•

در قرآن آمده است که علت تن ندادن یوسف به خواسته نامشروع زلیخا ،رو یت
برهان رب است ،ولی در تورات آمده است که یوسف به خاطر امانتداری و مدیون
بودن به آقای خود ،خیانت نکرد.

•

در قرآن آمده است که خداوند هرگونه بدی را از بندگان مخلص خود دور کرده است،
اما در تورات چنین مطلبی وجود ندارد؛ زیرا در جاهای مختلف از تورات آمده که
یهودیان به عصمت پیامبران عقیده ندارند در نتیجه عنوان نشدن موضوع یاد شده ،همین
مطلب را تأ کید میکند.
ج) فرار حضرت یوسف  از چنگ همسر عزیز مصر
فرار حضرت یوسف از چنگ همسر عزیز در تورات و قرآن کریم اینگونه بیان شده

است:
و چون او دید که رخت خود را به دست وی ترك کرد و از خانه گریخت  1۴مردان خانه را
صدا زد و بدیشان بیان کرده گفت« :بنگرید مرد عبرانی را نزد ما آورد تا ما را مسخره کند و نزد
من آمد تا با من بخوابد و به آواز بلند فریاد کردم  15و چون شنید که به آواز بلند فریاد برآوردم
جامة خود را نزد من واگذارده فرار کرد و بیرون رفت 16».پس جامة او را نزد خود نگاه داشت
تا آقایش به خانه آمد 17 .و به وی بدین مضمون ذکر کرده گفت« :آن غالم عبرانی که برای ما
آوردهای نزد من آمد تا مرا مسخره کند  1۸و چون به آواز بلند فریاد برآوردم جامة خود را پیش
من رها کرده بیرون گریخت 19».پس چون آقایش سخن زن خود را شنید که به وی بیان کرده
گفت« :غالمت به من چنین کرده است»خشم او افروخته شد 20 .و آقای یوسف او را
گرفته در زندان خانهای که اسیران پادشاه بسته بودند انداخت و آنجا در زندان ماند(».سفرپیدایش
()39: )20-13

 .2قرآن

ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َّ ْ
ْ
ْ
تَماَج ُ
زاءَ
در قرآن اینگونه آمده :وَاستبقاَالبابَوَقدتَق ِميصه َِم ْنَد ُبرَوَألفياَس ييدهاَلدىَالبابَقال
ٍ
ِ

بررسی تطبیقی داستان حضرت یوسف در قصر عز یز مصر در تورات و قرآن کریم

ا .تورات

۱۷

ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ٌ
ْ
ُ ً َّ ْ ُيسج ْ
ْ
ٌ ٌ
َشاهد َِم ْنَأه ِلهاَإنَاكنَ
منَأراد َِبأه ِلكَسوءا َِإالَأنَ نَأوَعذابَأ ِلميَ*قال َِهيَراودت ِِنَعنَن َف ِسيَوَش ِهد ِ
ِ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ ُ َّ
ُ ُ ُ َّ
ْ
ْ
ْ
يصه َقد َِم ْن َد ُبر َفكذبت َو َهو َِمنَ
كاذبني َ*و َإن َاكن َق ِم
ه َقد َِم ْن َق ُبل َفصدقت َو َهو َِمن
ق ِميص َ
َال
ِ
ٍ
ِِ
ٍ
ُ
ُ
ُ
ٌ ُ ُ ُ ْ
ُ
ْ
َّ ُ
ُ َّ
َّ
َّ
ض َع ْن َهذاَوَ
مي َ*َُيسف َأعر َ
الص ِاد ِقني َ*َفل َّماَرأى َق ِميصه َقد َِم ْن َد ُبر َقال َإنه َِم ْن َكَ ْي ِدك َّن َإن َك ْيدك َّن َع ِظ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ْ
ُْ
ْ
ْاستغ ِف ِري َِلذ ْن ِب ِك َِإ َّن ِكَكن ِت َِمنَالخ ِاط ِئنيَ؛ و هر دو به سوی در ،دویدند (در حالی که همسر عزیز،

یوسف را تعقیب میکرد)؛ و پیراهن او را از پشت (کشید و) پاره کرد .و در این هنگام ،آقای آن
زن را دم در یافتند! آن زن گفت« :کیفر کسی که بخواهد نسبت به اهل تو خیانت کند ،جز
زندان و یا عذاب دردناك ،چه خواهد بود؟!»(یوسف) گفت« :او مرا با اصرار به سوی خود
دعوت کرد!» و در این هنگام ،شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد که« :اگر پیراهن او از پیش
رو پاره شده ،آن آن راست میگوید ،و او از دروغگویان است .و اگر پیراهنش از پشت پاره
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شده ،آن زن دروغ میگوید ،و او از راستگویان است ».هنگامی که (عزیز مصر) دید پیراهن
او [یوسف] از پشت پاره شده ،گفت« :این از مکر و حیله شما زنان است؛ که مکر و حیله شما
زنان ،عظیم است! یوسف از این موضوع ،صرف نظر کن! و تو ای زن نیز از گناهت استغفار
کن ،که از خطاکاران بودی!( یوسف)29-25 :

مهمترین نکات تفسیری این آیه عبارت است از:
ْ

یکم :از جملهی و َْاستبقاَالبابَوَق َّد ْتَق ِميص ُه َِم ْن َُد ُب ٍ َر میتوان فهمید که استباق هرچند از

باب افتعال است ،ولی در آیه معنای باب مفاعله را میرساند و این مسابقه به دو هدف مختلف
بود .یوسف برای در و فرار کردن و زلیخا برای جلوگیری از باز شدن در ،نه گرفتن
ْ

یوسف وگرنه تعبیر و َْاستبقاَالبابَ به کار برده نمیشد.

(طباطبایی1۴1-1۴0 /11 :137۴،؛

جوادی آملی )۴05-۴0۴ /۴0 :1395 ،وقتی که زلیخا نتوانست مانع او شود پیراهنش را از پشت
گرفت در نتیجه این فرار ،پیراهن از باال به پایین و از پشت پاره شد( .فخررازی-۴۴۴ /1۸ :1۴20 ،
۴۴5؛ طبرسی1372 ،؛ )3۴7 /5

دوم:

ُْ
ً َّ
زاء َم ْن َأراد َبأ ْهلك َُسوءا َإال َأ ْن َيسجن َأ ْو َع ٌ
ماَج ُ
مي
ذاب َأل ٌ َ
ِ ِ
ِ
ِ

نام نبردن از یوسف و

خودش و لفظ سوء به جای زنای زن شوهردار به خاطر رعایت ادب درمحضر عزیز مصر بود.

(طباطبایی)1۴1 /11 :137۴ ،

سوم :تعیین نکردن نوع مجازات و مبهم گذاشتن آن بین زندان و عذاب الیم ،بیانگر عشق
قلبی زلیخا به یوسف است؛ چون در ابهام ،نوعی گشایش است که در تعیین نیست.
(طباطبایی)1۴1 /11 :137۴ ،

َشاه ٌد َِم ْنَأ ْه ِلهاَو ...به سه نکته اشاره
چهارم :آیتاللهجوادی آملی دربارهی جملهی وَش ِهد ِ

می فرماید :دفاع و حمله؛ گالو یز و دست به گریبان شدن؛ پاره شدن پیراهن( .جوادی آملی،
)۴12 /۴0 :1395

َشاه ٌد َِم ْنَأ ْه ِلهاَو ...میتوان فهمید که شاهد ،از بستگان زلیخا
پنجم :از جملهی وَش ِهد ِ

بوده است ،اما چون دانستن آن در اصل داستان تأثیری ندارد به آن اشاره نشده است( .جوادی

آملی )۴13 /۴0 :1395 ،مفسران برای هو یت این شاهد چند قول آورده اند :پسرعموی زلیخا بود
که مردی حکیم و مشاور و همراه عزیز مصر بود؛ پسرخالهی او بود که طفلی در گهواره بود؛
را قبول ندارد) (فخررازی )۴۴6 /1۸ :1۴20 ،به داللت قید ِ م ْنَأ ْه ِلها قول سوم وچهارم باطل

است( .جوادی آملی)۴13 /۴0 :1395 ،

در روایتی این گونه نقل شده است:

َ
ََْ
َ َ َ
ٌ ْ ْ
شاه ٌد ِم ْن أ ْه ِلها» فأل َه َم
َشاهد َِمنَأه ِلها میفرماید« :و ش ِهد ِ
امامصادق در تفسیر وَش ِهد ِ
َ
ْ
ََ َ
َ َّ ْ
َْ
َّ
ْ
وس َف َأ ْن َق َال ل ْل َملكَ -س ْل َه َذا َّ
َّالل ُه ُی ُ
ي ِفي ال َم ْه ِد -فِإن ُه َیش َه ُد أن َها َر َاو َدت ِني َع ْن نف ِسي ،فقال
الص ِب َّ
ِ ِ ِ
َ َ ْ َ َ َّ ُ َّ
ْ َ ُ َّ
ي في ْال َم ْهد ل ُی ُ
وسف؛ خداوند به یوسف الهام کرد که به
الع ِز یز ِللص ِبيِّ -فأنطق الله الص ِب َّ ِ
ِ ِ

پادشاه گو ید-از بچه در گهواره بپرس -پس به درستی او شهادت می دهد که همانا این زن از

من طلب مراوده کرد ،پس عزیز به بچه گفت-پس خداوند بچه را در گهواره برای یوسف
به سخن در آورد( ».قمي)3۴3 /1 :1367 ،

ُ
ُ
ُ ُ ُ َّ
ْ
ْ
يصه َقد َِم ْن َق ُبل َفصدقت َو َهو َِمنَ
ششم :تکرار جمله شرط در دو جملهی إن َاكن َق ِم
ِ
ٍ
ْ
ْ
يص ُه َُق َّد َم ْن َُد ُ
ت َو َُهو َمن َّ
الكاذبني َو َإ ْن َاكن َقم ُ
َالص ِادِقنيَ به سبب اهمیت مطلب
ب
ذ
ر
ب
ك
َف
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِِ
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خلقی از مخلوقات الهی بود( .طباطبایی)1۴2 /11 :137۴ ،؛ پیراهن پاره( ...که فخررازی قول سوم

۱۹

نیست ،بلکه تکرار آن ضروری است( .جوادی آملی)۴16-۴1۴ :1395 ،

ُ
َّ
مي؛ چون خداوند
هفتم :نسبتدادن کید زلیخا به همهی زنان در جملهی إنَك ْيدك َّنَع ِظ ٌ َ
ِ

در مردان میل و مجذوبیت نسبت به زنان قرار داده تا اعماق دلهای آنان نفوذ کرده و با
جلوهگریهای خاص خود ،عقل آنانرا بربایند و ناخواسته به سوی خواستههای نفسانی خود
بکشانند( .طباطبایی)1۴3 /11 :137۴ ،

 .3مقایسه
یکم :اشتراکات
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•

پیش دستی زلیخا بر یوسف در شکایت به عزیز مصر؛

•

استفاده از مکر زنانه برای متهم ساختن یوسف؛
دوم :اختالفات

•

در قرآن آمده که یوسف و زلیخا برای رسیدن به در با هم مسابقه دادند ،ولی در تورات
چنین چیزی بیان نشده است.

•

از منظر قرآن ،زلیخا برای فردی که به اهل خانه عزیز نظر سوء بکند تقاضای زندان یا
عذاب الیم میکند ،ولی در تورات چنین مطلبی نیامده است.

•

در قرآن آمده است که زلیخا ،پیراهن یوسف را از پشت پاره کرد ،ولی در تورات آمده
است که یوسف لباسش را پیش زلیخا رها وفرار کرد.

•

در قرآن آمده است که یوسف در پشت آخرین در با عزیز مصر برخورد کرد ،ولی
در تورات آمده است که عزیز مصر در خانه نبوده و زلیخا پس از فرار کردن یوسف،
مردان خانه را برای رفع اتهام از خود صدا کرد.

•

در تورات آمده است که زلیخا پیراهن یوسف را پیش خود نگه داشت تا همسرش
بیاید ،ولی در قرآن ،عزیز مصر آن دو را در خانه با هم دید.

•

از منظر قرآن ،یوسف در مقابل اتهام از خود دفاع کرد و شاهدی از خو یشاوندان
زلیخا با استدالل به بیگناهی یوسف شهادت میدهد .ولی در تورات در این مورد

چیزی بیان نشده است.
•

در قرآن آمده است که عزیز مصر از یوسف میخواهد تا از این مطلب در گذرد و به
همسرش نیز میگو ید که توبه کند ،ولی در تورات از این مطلب ،چیزی بیان نشده است.
د) سرزنش زنان مصر نسبت به همسر عزیز مصر
 .1تورات

در هیچ بخشی از تورات ،مطلبی دربارهی سرزنش زنان مصر نسبت به همسر عزیز مصر
یافت نشد.
 .2قرآن

عزیز ،جوانش [غالمش] را بسوی خود دعوت میکند! عشق این جوان ،در اعماق قلبش نفوذ
کرده ،ما او را در گمراهی آشکاری میبینیم!» هنگامی که (همسر عزیز) از فکر آنها با خبر
شد ،به سراغشان فرستاد (و از آنها دعوت کرد)؛ و برای آنها پشتی (گرانبها ،و مجلس
باشکوهی) فراهم ساخت؛ و به دست هر کدام ،چاقویی (برای بریدن میوه) داد؛ و در این موقع

(به یوسف) گفت« :وارد مجلس آنان شو!» هنگامی که چشمشان به او افتاد ،او را بسیار بزرگ
(و زیبا) شمردند؛ و (بیتوجه) دستهای خود را بریدند؛ و گفتندّ « :
منزه است خدا! این بشر
نیست؛ این یك فرشته بزرگوار است!» (همسر عزیز) گفت« :این همان کسی است که بخاطر
(عشق) او مرا سرزنش کردید! (آری )،من او را به خویشتن دعوت کردم؛ و او خودداری کرد!
ّ ً
و اگر آنچه را دستور میدهم انجام ندهد ،به زندان خواهد افتاد و مسلما خوار و ذلیل خواهد

بررسی تطبیقی داستان حضرت یوسف در قصر عز یز مصر در تورات و قرآن کریم

ُ ْ
ْ
ْ
ْ ٌ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
در قرآن اینگونه آمده است :وَقالَ ِنسوةَِفَاَل ِدين ِةَامرأتَالعزيزَتراودَفتاهاَع ْنَنف ِس ِهَقدَشغفهاَح ًّباَ
ِ
ِ ِ ِ
ً
ْ ْ
َّ
َّ ْ
ْ ُ َّ
ْ ُ َّ ُ َّ
ْ
ُْ
ُ
َّ
َواحَد ِ ََم َنه َّنَ
ل
َك
ت
َآت
َو
َ
أ
إناَلَناهاَِفَضاللَمبنيَ*َفل َّما
ََسعتَِبكر ِهنَأ ْرسلت َِإل ْي ِهنَوَأعتدتََلنَمتك
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
ٍ
ِ ِ
ً
ُ َّ ْ ْ ُ َّ ُ ْ
ي
ْ
َّ ٌ
ْ
ُ
ً ْ
َّ
ْ
ْ
ْ َّ َّ
ْ
ُ
ََّللَماَهذاَبشراَإنَهذاَإالَملكَ
تَاخرجَعلي ِهنَفلماَرأينهَأكَبنهَوَقطعنَأي ِدَينَوَقلنَحاش ِ ِ
ِسكيناَوَقال ِ
ِ
ِ
َّ
ُ ُ ْ
ُ
ْ
ْ
َّ
ٌ
ُْ
ْ
ُْ ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
تَف ُ َّ
است ْعصمَوَلئ ْن ْ
ََلَيفعلَماَآم ُرهَليسجن َّنَوَ
س ِهَف
يهَوَلقدَراودتهَع ْنَنف ِ َ
َكميَ*َقال
ِ
ذلكنَال ِذيََلتن ِِن َِف ِ
ِ
ِ
ً
ُ
َّ
ليكونا َِمنَالص ِاغ ِرينَ؛ (این جریان در شهر منعکس شد؛) گروهی از زنان شهر گفتند« :همسر

2۱

شد!( یوسف()32-30)12

مهمترین نکات تفسیری این آیه عبارت است از:

یکم :در تفسیر جمله ق ْدَشغفها َُح ًّبا دو گونه تفسیر بیان شده است:

تفسیر مشهور و معروف :ضمیر مستتر در ق ْدَشغفها َُح ًّبا به فتا (یوسف )برمیگردد و
«ح ًّبا» هم تمییز( برخی مفسران نوع تمییز را مشخص نکردهاند(زمخشری )۴63 /2 :1۴07 ،نسبت
است به خاطر اجمالی که در کالم وجود دارد ،یعنی َش َغ َفها ح ًّبا ّ
حب یوسف پرده قلب
زلیخا را سوزاند و به خود قلب رسید( .ابنعاشور ،بیتا)53 /12 :

اهلمعرفت کلمهی شغاف را به معنای عشق میدانند ق ْدَشغفها َُح ًّبا یعنی «صار ّ
حبها
یوسف علی قلبها کالشغاف»؛ ّ
حب یوسف پرده دل زلیخا شد و همهی دل او را
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گرفت( .جوادی آملی)۴31 /۴0 :1395 ،

امامباقر در تعبیر فراز ق ْدَشغفها َُح ًّبا میفرماید:

َْ ْ

َ
َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ
اف ُه َو ح َج ُ
اب
«ق ْد َح َج َب َها ُح ُّب ُه َع ِن َّالن ِاس -فَل تع ِقل غیره و ال ِحجاب هو الشغاف -و الشغ
ِ

القل ِب» (قمي)357 /1 :1367 ،؛ در تفسیر ق ْدَشغفها َُح ًّبا فرموده:محبت یوسف زلیخا را در پرده

کرد و از مردم پوشیدهاش ساخت؛ بهگونهای که غیر از یوسف ،چیز دیگری نمیفهمید و

حجاب به معنای شغاف و شغاف به معنای حجاب قلب است .بنابراین ،براساس روایت یاد
شده ،معنایی که از «شغفها» استفاده میشود ،متفاوت با دو معنایی است که در تفسیر بیان
شد.

دوم« :سین» و«تاء» درف ْاست ْعصمَ برای مبالغه است .این تعبیر برامتناع بلیغ و

خو یشتنداری شدید یوسف داللت دارد؛ گو یا او در عصمت کوشش زیادی کرد.
(ابنعاشور ،بیتا56 /12 :؛ زمخشری)۴67 /2 :1۴07 ،
ُْ

َّ
ََّلل ،منزه دانستن خدای تعالی از هرگونه
سوم :به نظر برخی از مفسران جمله وَقلنَحاش ِ ِ َ

نقص و عجز است و تعجب از قدرت خداوند بر خلق موجود زیبایی مانند او و نفی بشر بودن
او به علت زیبایی فوق العادهاش

(زمخشری۴66 /2 :1۴07 ،؛ فیض کاشانی17 /3 :1۴15 ،؛ طیب

سیدعبدالحسین .)1۸7 /7 :137۸ ،برخی مفسران دیگر نیز گفتهاند این جمله برای تنزیه مقام
یوسف و پاکدامنی او از تهمتی است که زن عزیز بدو زده بود وبرخی دیگر میگویند
بهمعنای تنزیه او از شباهت بشری است؛ یعنی از فرط زیبایی به بشر شباهت ندارد و این قول
ً

َّ

ٌ

ٌ

ْ
مي
دوم با سیاق آیه سازگارتر است و دلیل آن هم این آیه است :ماَهذاَبشراَإنَهذاَإالَملكََك َ
ِ
ِ

(طبرسی)353 /5 :1372 ،

ِ

َ َّ َ
چهارم :درتفسیرجمله َ و قط ْع َن أ ْی ِد َیه َّن آمده است که قطع دست یعنی بر اثر حیرت و
شگفتی آنها از دیدن یوسف جراحت عمیقی بر دستان خود وارد کردند( .جوادی آملی:1395 ،
)۴۴9 /۴0

ْ
ً
ُ
ْ ْ ْ ْ ُ
آم ُر ُهَل ُيسجن َّ
كوناَمن َّ
َالص ِاغ ِرينَ با قسم ،نون تاکید و
َو
ن
پنجم :جملهی وَل ِئنََلَيفعلَماَ
ي
َل
ِ

الم و امثال آن تاکید شده است تا نشانه قطعی بودن تصمیم زلیخا باشد و قدرت داشتن بر
تسلیم کردن یوسف در برابر خواسته خود تا در صورت نافرمانی ،او را زندانی کند
ُ ْ

ن تحقیر را برداشت کردند؛ یعنی او
تأ کید ثقیله در امر غایب و در قالب فعل مجهول ليسجن َّ َ

کوچکتر از آن است که مورد خطاب قرار گیرد ،بلکه او حتما زندانی خواهد شد( .جوادی آملی،
)۴52 /۴0 :1395

ُ َّ ُ
ششم :از امامصادق نقل شده استَ « :ف َق َالت ْام َر َأ ُة ْال َ
فذلك َّن ال ِذي ل ْم ُت َّن ِني ِف ِیه»
«
یز
ز
ع
ِ
ِ
ِ
َ
ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ً
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ونا منَ
ْ
ُ ِّ
أي ِفي حب ِه« ...فاستعصم» أ ِي امتنع -ثم قالت« و ل ِئن لم یفعل ما آمره لیسجنن -و لیك ِ
َ َ ْ
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُّ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ْ
َّ
الصاغر َین» َف َما َأ ْم َسی ُی ُ
وه ِإلی نف ِس َها؛
وس ُف ِفي ذ ِلك ال َب ْی ِت -حتی بعثت ِإلی ِه كل امرأ ٍة رأته تدع
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ
ََ
َ
ْ
«فل َّما َس ِم َع ْت ِب َمك ِر ِه َّن أ ْر َسل ْت ِإل ْی ِه َّن َو أ ْع َت َد ْت ل ُه َّن ُم َّتكأ» یعنی برای آنها میوه ترنج آماده کرد

َّ
َ
ذلک َّن ال ِذي ل ْمت َّن ِني ِف ِیه» یعنی من را به خاطرعشق او سرزنش
...پس زن عزیز مصر گفت «ف ِ
َ
َ َ ْ ْ
َ َ
کردید  « ...ف ْاس َت ْع َص َم» پس او امتناع کرد ،سپس گفتَ « :و ل ِئ ْن ل ْم َیف َعل ما آمره لی ْسج َن َّنَ -و
ََ ً
ونا م َن َّ
الص ِاغ ِر َین» یوسف آن روز را به شب نرسانیده بود که از طرف یك یك زنانی که وی
لیک ِ
را دیده بودند ،دعوت رسید و او را به سوی خود خواندند( .قمي)3۴3 /1 :1367 ،
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(طباطبایی .)151 /11 :137۴،آیتالله جوادی آملی ،افزون بر تصمیم قطعی و قدرت ،از قسم و نون
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 .3مقایسه

با توجه به نیامدن موضوع سرزنش زنان مصر در تورات ،مقایسه میان تورات و قرآن کریم
در این زمینه منتفی است.
هـ) انتخاب زندان ازسوی حضرت

یوسف

درمقابل پذیرش

خواستههای نامشروع
 .1تورات

در این بخش از تورات ،مطلبی درباره ترجیح زندانی شدن حضرت یوسف  یافت
نشد.
 .2قرآن
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در قرآن کریم درباره ترجیح زندانی شدن حضرت یوسف  آمده است:

ُ
ي يْ
ُّ َّ َّ ْ ُ
َّ ْ ْ
ف َع يِن َك ْيد ُه َّن َأ ْص ُ
ب َإل ْيه َّن َو َأك ْن َِمنَ
ب َإَل َِِماَيدعونِن َإل ْي ِه َو َإال ََتر
ب َالسج ُن َأح
قال َر
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
ُ ْ
الجاهلنيَفا ْستجابَل ُهَر ُّب ُهَفصرفَع ْن ُهَك ْيد ُه َّنَإ َّن ُه َُهو َّ
مي؛ (یوسف) گفت« :پروردگارا! زندان
َالس ِميعَالع ِل ُ َ
ِ
ِ
ِ

نزد من محبوبتر است از آنچه اینها مرا بسوی آن میخوانند! و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من

باز نگردانی ،بسوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهالن خواهم بود!» پروردگارش دعای او
را اجابت کرد؛ و مکر آنان را از او بگردانید؛ چرا که او شنوا و داناست!( یوسف()33-3۴)12

مهمترین نکات تفسیری این بخش عبارت است از:
يْ

یکم :جملهی قالَر يبَالسج ُنَأح ُّبَ ِإ ََّل ...نفرین بر خودش نیست ،بلکه دعا در قالب

عرض حال است؛ این تعبیر بیانگر حال یوسف با پروردگار خو یش است در ترجیح دادن
زندان بر لذت معصیت و دوری از آن( .طباطبایی)153-152 /11 :137۴ ،

دوم :از جملهی َِّ ِ ماَي ْد ُعون ِِن َِإل ْي ِ َه سه احتمال در کتاب های تفسیری بیان شده است:

زنان مصر نیز مانند زلیخا ،یوسف را به سوی خود دعوت کردند؛ همانگونهکه در
روایتی از امامسجاد نقل شده است:

ً
َ َُ
« َو َخ َر ْج َن ِّالن ْس َو ُة م ْن ع ْند َها َف َأ ْر َس َل ْت ُك ُّل َواح َدة م ْن ُه َّن إ َلی ُی ُ
وس َف ِس ّرا ِم ْن َص ِاح َب ِت َها ت ْسأل ُه
ِ ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ ِّ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ُ َ ْ َّ َ َ ُ ْ َ ْ
َ َ َ َ َ َُّ
جاه ِلین فصرف الله
الز یارة فأبی علی ِهن و قال ِإَل تص ِرف عني كیدهن أصب ِإلی ِهن و أكن ِمن ال ِ
َ
َع ْن ُه ك ْی َد ُه َن؛ زنان از نزد همسر عزیز رفته و هر کدام به طور پنهانی پس یوسف فرستاده و از او

تقاضای مالقات کردند .جناب یوسف از این خواهش امتناع ورزید و به درگاه خدا عرضه
داشت :بار خدایا! اگر تو حیله اینان را به لطف و عنایت خود از من دفع نکنی به آنها میل کرده
ّ ّ ّ
و از اهل جهل و شقاوت خواهم شد ،پس حق عزوجل حیله زنان را از او دفع فرمود( ».ابنبابویه،
۴9 /1 :13۸5؛ بحراني)160 /3 :1۴16 ،

زنان مصر پس از دیدن یوسف و تهدید او به زندان و شکنجه از سوی زلیخا ،آن
حضرت را به تمکین از خواستهی زلیخا فراخواندند .پس تعبیر جمع و اسناد کار زلیخا به
همهی زنان ،حمایت آنان از زلیخا است.
میکردند و هم به پذیرش خواسته زلیخا و تمکین از او( .طبرسی25۴-253 /5 :1372،؛ قرطبی،
1۸5 /9 :136۴؛ جوادی آملی)۴60 /۴0 :1395 ،

آیتالله جوادیآملی در تأیید این گفتهها میفرماید:
«آیات قرآن دو دستهاند :آیاتی که احتمال نخست را تأیید میکنند؛ به کار بردن
َّ

َّ ْ ُ
ْ ْ
فَع يِنَك ْيد ُه َّنَأ ْص ُ
ن به این
بَإل ْيه َّ َ
جمع در این آیهی ِِ ماَيدعونِنَإل ْي ِهَوَإالََتر
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ

معنا اشاره دارد که زنان مصر نیز او را به سوی خود دعوت میکردند .آیاتی که

احتمال دوم را تأیید میکنند؛ مانند آیاتی که دربارهی آزادی یوسف از

ُ
ُ َّ ُ ُ
ْ ُ ُْ
ُْ
ْ ْ
َارجعَإىلَر يبكَف ْسئلهَماَبالَ
َالرسولَقال
زندان است :وَقالَاَل ِلكَائتوِنَب ِهَفل َّماَجاءه
ِ ِ
ِ ِ
َّ
َّ ْ ْ ُ َّ َّ ي
ي
ْ ُ ُ َّن َإ ْذ َراو ْد ُتنََّ
َّ
ْ
ٌ
الن ْسو ِة َالال ِتيَقطعن َأي ِدَين َإن َرِّب َبكي ِد ِهن َع ِلمي َقال
َماَخطبك ِ
ِ
ِ
ُ ْ
ْ
ْ
ْ ُّ
ُْ ُ
ْ
ُُي ُسفَع ْنَن ْفسه َُق ْلنَحاشَ ََّّللَعل ْ
َالنَحصحصَالحقَأناَراودتهَ
تَامرأةَالعزيز َ
َقال
.
َ..
ه
ي
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ُُْ ْ
ي
ْ
ع ْنَنف ِس ِهَِ َ...ذلك َِلي ْعَلَأِن ََْلَأخنه َِبالغ ْيب؛ و پادشاه گفت« :او را نزد من آورید»

پس هنگامی که آن فرستاده نزد وی آمد[ ،یوسف] گفت« :نزد آقای خویش

بررسی تطبیقی داستان حضرت یوسف در قصر عز یز مصر در تورات و قرآن کریم

هر دو احتمال میتواند درست باشد؛ یعنی آنان یوسف را هم به سوی خود دعوت

25

برگرد و از او بپرس که حال آن زنانی که دستهای خود را بریدند چگونه است؟
زیرا پروردگار من به نیرنگ آنان آگاه است[ ».پادشاه] گفت« :وقتی از یوسف
کام [می] خواستید چه منظور داشتید؟» زنان گفتندّ « :
منزه است خدا ،ما
گناهی بر او نمیدانیم» همسر عزیز گفت« :اکنون حقیقت آشکار شد .من
[بودم که] از او کام خواستم ،و بیشك او از راستگویان است» [یوسف
گفت« ]:این [درخواست اعاده ّ
حیثیت] برای آن بود که [عزیز] بداند من در
نهان به او خیانت نکردم ،و خدا نیرنگ خائنان را به جایی نمیرساند».
(یوسف()52-50)12

آیتالله جوادیآملی در ترجیح یکی از این دو احتمال بر یکدیگر ،میفرماید:
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«دلیل قطعی بر احتمال نخست در دست نیست  ،بلکه قراین و شواهد
برای احتمال دوم قویتر است ،زیرا مالمت زنان مصر مکر آنان درباره
زلیخا بود ،نه برای دیدن یوسف( »جوادی آملی)۴62 /۴0 :1395 ،
َّ

ْ ْ ي
ِن معنای برگرداندن از گناه و در
سوم :از نظر زمخشری در جملهی وَإالََترفَع َ
ِ
ِ

خواست لطف از خدا وجود دارد( .زمخشری)۴6۸ /2 :1۴07 ،

چهارم :به نظر عالمهطباطبایی ،جهل در آیهی

ْ
ُ
وَأك ْن َِمنَالج ِاه ِلنيَ،

جهل

علمی است؛ زیرا نیروی قدسی که یوسف با آن عصمت خود را حفظ کرد ،امری
تدریجی و مانند علوم و معارف بود( .طباطبایی)15۴ /11 :137۴ ،

 .3مقایسه

با توجه به نیامدن ترجیح زندانی شدن از سوی حضرت یوسف بر خواستههای
نامشروع در تورات ،مقایسه بین تورات و قرآن کریم در این زمینه منتفی است.

نتیجهگیری
این نوشته دربارهی دوران زندگی یوسف در قصر عزیز مصر است که در آن بهرهمندی
یوسف از حکمت و علم ،طلب مراودهی همسر عز یز با حضرتیوسف و امتناع
ایشان ،سرزنش زنان مصر نسبت به همسر عز یز مصر و انتخاب زندان به جای قبول
خواستههای نامشروع ،با توجه به تورات و قرآن کریم بررسی شد .از مقایسهی بین
تورات و قرآن کریم در موضوعات یاد شده ،چنین نتیجه گرفته شد:
ً
 .1عمدتا در کلیات اشتراک وجود دارد.
 .2در جزئیاتی مثل سرزنش زنان مصر نسبت به همسر عز یز مصر و انتخاب زندان
به جای قبول خواستههای نامشروع ،اختالف فراوانی بین تورات و قرآن کریم دیده
میشود.
 .۴قرآن کریم به مطالبی اشاره میکند که با اصول کلی عقلی دین سازگار است و الهی
بودن آن را به اثبات میرساند.

بررسی تطبیقی داستان حضرت یوسف در قصر عز یز مصر در تورات و قرآن کریم

 .3مطالب قرآن کریم از تورات گرفته نشده است.

2۷

فهرست منابع

قرآن کر یم ،ترجمه ناصر مکارم شیرازی ،دارالقرآن الکریم ،بیتا ،قم.

کتاب مقدس ،انجمن بین المللی کتاب مقدس( ،شامل :تورات ،انجیل و ملحقات آنها) ،تهران.

 .1ابنبابویه ،محمدبن علی ،)137۸( ،عیون أخبارالرضا ،چ ،1نشرجهان ،تهران.
 .2ابنعاشور ،محمدبن طاهر( ،بیتا) ،التحریر و التنویر ،چ ،1موسسه التاریخ ،بیروت.
 .3ابوحیان ،محمدبن یوسف ،)1۴20( ،البحر المحیط فیالتفسیر ،چ ،1دارالفکر ،بیروت.
 .۴بحراني ،سیدهاشم ،)1۴16( ،البرهان فيتفسیرالقرآن ،چ ،1بنیاد بعثت ،قم.
 .5جوادیآملی ،عبدالله ،)1395( ،تفسیر تسنیم ،چ ،1اسراء ،قم.
 .6زمخشری ،عبدالرحمنمحمود ،)1۴07( ،الکشاف عنحقائق غوامض التنزیل ،چ ،3دارالکتاب العربي،
بیروت.
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ّ
سیوطی ،جاللالدین ،)1۴0۴( ،الدرالمنثور فيتفسیر المأثور ،چ ،1کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی ،قم.
طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،)137۴( ،تفسیرالمیزان ،چ ،5جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1۴17( ،المیزان في تفسیرالقرآن ،چ ،2موسسةالنشر االسالمي ،قم.
طبرسی ،فضلبن حسن ،)1372( ،مجمعالبیان فی تفسیرالقرآن ،چ ،3ناصرخسرو ،تهران.
ــــــــــــــــــــــــ  ،)1377( ،جوامعالجامع ،چ ،1دانشگاه تهران ،تهران.
طیب ،سیدعبدالحسین ،)137۸( ،اطیب البیان في تفسیرالقرآن ،چ ،2اسالم ،تهران.
عیاشی ،محمدبن مسعود ،)13۸0( ،کتاب التفسیر ،چ ،1چاپخانه علمیه ،تهران.
فخررازی ،محمدبن عمر ،)1۴20( ،مفاتیح الغیب ،چ ،3داراحیاء التراثالعربی ،بیروت.
فیض کاشانی ،مالمحسن ،)1۴15( ،تفسیرالصافی ،چ ،2الصدر ،تهران.
قرطبی ،محمدبن احمد ،)136۴( ،الجامع الحکامالقرآن ،چ ،1ناصرخسرو ،تهران.
قمي ،عليبن ابراهیم ،)1367( ،تفسیرقمي ،چ ،3ج ،۴دارالکتاب ،قم.
کاشانی ،مالفتحالله ،)1373( ،خالصة المنهج ،چ،1انتشارات اسالمیه ،تهران.
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بررسی قاعده سیاق در آیه تبلیغ با تکیه بر تفسیر
عالمهطباطبایی و ابنعاشور
هاجر خادمزاده یگانه

1

چکیده
سیاق آیه تبلیغ از جمله موارد اختالف میان ابن عاشور و عالمه طباطبائی محسوب میشو در این مقاله با
استفاده از منابع تفسیری و با روش توصیفی ـ تحلیلی به این سوال جواب داده شد که چرا عالمهطباطبایی
با آنکه قاعدهی سیاق را از مهمترین قواعد تفسیری میداند ،در این آیه پایبند به آن نیست ،ولی ابنعاشور آیه را
متناسب با سیاق قبل و بعد آیه تفسیر میکند؟ از مطالب بیان شده این نتیجه به دست آمد که
عالمهطباطبایی در تفسیر آیة تبلیغ سیاق بر آمده از جمالت خود آیه و شواهد روایی را بر سیاق آیه با آیات
قبل و بعد مقدم میدارد؛ از اینرو آیة تبلیغ را هم سیاق با آیات قبل و بعد نمیداند .در صورتی که از بررسی
آیات قبل و بعد آیه به دست میآید آیة تبلیغ در راستای آیات گذشته ،به نگرانی پیامبر  نسبت به فتنه منافقان
با همدستی یهودیان اشاره دارد و با توجه به اینکه پیامبر  مأمور شدند رکن مهمی از ارکان رسالت را تبلیغ
کنند و شواهدی روایی میتوان نتیجه گرفت که پیامبر  مأمور شدند والیت حضرت علی را به مردم
ابالغ کنند.

واژگان کلیدی
ابنعاشور ،آیه تبلیغ ،سیاق ،عالمهطباطبایی.

 .1دانشپژوه سطح  ،۴تفسیر تطبیقی ،جامعةالزهراء

Hajaryeganeh20@gmail.com

مقدمه
تنها قرینهی لفظی که بر مجموعهای از کلمات ،جمالت و آیات قرآن سایه میافکند و در
تعیین معنای واژهها و مفاد جمالت و آیات قرآن تأثیر دارد قرینهی سیاق است؛ توجه نکردن به
آن باعث میشود که معنای کلمه ،جمله و آیه مورد نظر به درستی فهمیده نشود .یکی از آیاتی
که در مورد سیاق آن ،میان مفسران شیعه و اهلسنت اختالف وجود دارد آیهی  67سورهی

َّ ْ
ُّ َّ ُ ُ ي ْ ُ ْ
ْ ْ ْ ْ
ََلَتفعلَفماَبلغتَ
َالرسولَبلغَماَأنزلَإل ْيك َِم ْنَر يبكَوَإن
مائده ،مشهور به «آیه تبلیغ» است :ياَأَيا
ِ
ِ ِ
ْ
ْ
َّ
ُ
َّ َّ
ْ
كافرين به اعتقاد عالمه «طباطبایی»
رسالتهَوَاَّللَي ْع ِص ُمك َِمنَالناس َِإنَاَّللَالَي ِديَالق ْومَال
ِ
ِ
ِ

(یکی از مفسران شیعه که قاعدهی سیاق را از مهمترین قواعد تفسیری میداند) ،این آیه با آیات
قبل و بعد خود همسیاق نیست و در روز هجدهم ذیالحجه در مورد والیت حضرت
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علی نازل شده است؛ در مقابل «ابنعاشور» یکی از مفسران اهلسنت نزول آیه را در مورد
والیت حضرت علی قبول ندارد و معتقد است این آیه با آیات قبل و بعد همسیاق است و
چون آیات قبل و بعد از این آیه در مورد اهل کتاب میباشد ،پس آیهی مورد بحث نیز در مورد
اهل کتاب میباشد و خداوند از پیامبر میخواهد که در تبلیغ دین از آنها نترسد .در اینجا
سؤالی که به ذهن میرسد این است چرا عالمهطباطبایی با آنکه قاعدهی سیاق را از
مهمترین قواعد تفسیری میداند و فراوان از آن استفاده میکند ،در این آیه پایبند آن نیست ،ولی
ابنعاشور آیه را متناسب با سیاق قبل و بعد آیه تفسیر میکند!؟
در مورد پشینهی بررسی قاعدهی سیاق در تفسیر آیهی تبلیغ باید گفت مقاالت متعددی در
این مورد نوشته شده است که در آن مقاالت نظر عالمهطباطبایی و ابنعاشور در کنار
نظرات مفسران دیگر بیان شده است .از جمله :مقاله «نقش سیاق در تفسیر آیهی تبلیغ» اثر
«عباس اسماعیلیزاده» و «محبوبه غالمی» در فصلنامه علمی ـ ترو یجی سراج منیر ،شماره
21؛ و همچنین مقالهی «بررسی دیدگاههای فریقین دربارهی آیهی تبلیغ» اثر «فتحالله
نجارزادگان» در فصلنامه علمی ـ ترو یجی پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسالمی شماره  ۸و
9؛و مقالهی «واکاوی مفهومی و مصداقی آیهی تبلیغ بر اساس داللت سیاق» اثر «عابدین

مؤمنی» و «حامد ضیاءفر» در دو فصلنامهی علمی ـ پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث
شمارهی  1چاپ شده است.
اما این موضوع به صورت تطبیقی بین نظر عالمهطباطبایی و ابنعاشور بررسی نشده
است؛ در حالی که بررسی تطبیقی قاعدهی سیاق در تفسیر آیهی تبلیغ بین نظر این دو مفسر
میتواند در روشن شدن داللت آیهی تبلیغ بر والیت حضرت علی ،نقش بسیار مهم و
تعیین کنندهای داشته باشد؛ از اینرو الزم است تحقیق تطبیقی در این زمینه انجام شود.
 .1مفهومشناسی
 .1-1تعریف سیاق

برای سیاق تعاریف متعددی بیان شده است .از جمله:
 .1به گفته شهید صدر« :سیاق عبارت است از نشانههایی که معنای لفظ مورد نظر را کشف

 .2مراد از سیاق سیر کلی یك جمله یا مجموعهای از جملههاست که از رهگذر آن ،مفهوم
خاصی به هم میرسد( .نجار)62 ،13۸1 ،

 .3سیاق ،ساختاری کلی است که بر مجموعهای از کلمات ،جمالت یا آیات سایه
میافکند و بر معنای آن اثر میگذرد( .رجبي)92 ،13۸3 ،

منظور ما از سیاق در این مقاله معنای سوم میباشد .زیرا در این مقاله میخواهیم ساختاری
را که بر مجموعهای از کلمات ،جمالت و آیات قبل و بعد آیه تبلیغ سایه میافکند و بر معنای
آن اثر میگذرد را بررسی کنیم.
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کنند چه این نشانهها ،نشانههای لفظی باشند مانند :کلماتی که با لفظ مورد نظر ،کالم واحدی
را با اجزاء به هم پیوسته و مرتبط به یکدیگر تشکیل میدهند و چه این نشانهها ،قرائن ّ
حالیهای
ّ
باشند که کالم را در برگرفته و بر معنای خاصی داللت دارند( ».صدر)90 ،1 ،1۴06 ،

۳۱

 .1-2انوع سیاق

سیاق انواع مختلفی دارد که عبارتند از:
 .1-2-1سیاق کلمهها

منظور از سیاق کلمات ،همان چینش کلمات در کنار یکدیگر و سرانجام تشکیل جمالت
با نظم و ترکیب خاص با رعایت ارکان فعلی ،فاعلی و مفعولی و نیز حال و تمییز ،ادات ربط و
امثال آنها است قرینه بودن این نوع سیاق و تأثیر آن در تعیین و تحدید معنای واژهها ،از
قویترین قرائن سیاقی است؛ زیرا قطعی است که یك گویندهی دانا ،در هیچ شرایطی از
کلمههایی که با آنها جملهای میسازد ،معانی نامتناسب اراده نمیکند( .رجبی)101 ،13۸3 ،
 .1-2-2سیاق جمالت
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مقصود از قرینه بودن سیاق جملهها آن است که یك جمله از قرآن کریم ،برای جملهای
دیگر در همان آیه قرینه شده ،در تعیین مقصود از جمله دیگر تأثیر گذارد .از دیرزمانّ ،
مفسران
در تفسیر آیات کریمه قرآن از این نوع سیاق کمك گرفتهاند( .رجبی ،همان)101 ،
 .1-2-3سیاق آیهها

منظور چینش آیههای قرآن در کنار یکدیگر است(.رجبی )101 ،13۸3 ،برای تحقق این نوع از
سیاق دو شرط وجود دارد:
الف :بین آیات ارتباط صدوری یعنی همزمانی نزولی باشد.
ب :بین آنها وحدت موضوعی باشد( .بابائی2۸1 ،2 ،13۸9 ،ـ )2۸0

 .2معرفی مفسران
 .2-1کیستی ابنعاشور

شیخ محمدطاهر معروف به ابنعاشور (م1393.ق) از فقهای بزرگ معاصر است که از
نظر فقهی ،مالکي و از نظر کالمی ،اشعری میباشد( .علویمهر )3۴9 ،13۸۴ ،وی از داعیان
اصالح اجتماعی ـ دینی در تونس به شمار میرود .او تفسیر خود به نام «التحریر و التنو یر» را
با همین دید در سی جزء نگاشته است.

برخی از کارشناسان باورشان که این تفسیر از بهترین تفاسیر عصر حاضر به شمار میرود
که بیشتر به مسائل اجتماعی ،تربیتی ،اخالقی و سیاسی پرداخته و با توجه به نیاز روز و مسائل
ّ
مطرحشده در میان نسل جدید ،به تفسیر آیات و ارائه راه حل مشکالت حاضر در سایه
رهنمودهای قرآن پرداخته و از مباحث بیفایده و روایات اسرائیلی دوری جسته است .ازاینرو
این تفسیر به عقل ـ بیش از نقل ـ نظر دارد .با اینکه او اشعری مسلك است ،گرایش عقلی
متناسب با نهضت علمی عصر را برگزیده و از هر گونه سطحینگری اجتناب کرده است به
همین علت میتوان روش تفسیری وی را عقلی و اجتهادی دانست( .معرفت506 ،2 ،1379 ،؛
علویمهر)350 ،13۸۴ ،

ابنعاشور برای سیاق اهمیت و یژهای قائل است وی در تفسیر خود مینو یسد:
«در اختالفهای گوناگون معنایی که کلمات قرآن و ترکیبها و اعراب ،آنها
را افاضه میکند و نیز داللت الفاظ بر معانی مشترک و حقیقت و مجاز و به
بر خالف سیاق نباشد ،الزم است کالم را بر تمام آن حمل کرد( ».ابنعاشور،
)95 ،1 ،1۴20

 .2-2کیستی عالمهطباطبایی

سیدمحمدحسین طباطبایی( م1۴02.ق) مشهور به عالمهطباطبایی فلیسوف،
فقیه ،عارف و از مفسران بزرگ دوران معاصر میباشد .وی تألیفات فراوانی در علوم مختلف
مانند اصول فقه ،فلسفه ،اخالق ،تفسیر و  ...دارد .بدون تردید از مهمترین تألیفات او تفسیر
المیزان است که جایگاه بسیار مهمی در میان تفاسیر جهان اسالم به خود اختصاص داده و در
نوع خود کمنظیر و مایهی افتخار شیعه است( .بابائی 70 ،13۸9 ،ـ )67

تفسیر المیزان در روش ،قوت علمی ،تحلیل و استداللهای معقول و منطبق با موازین
علمی و تنوع مطالب ،در نوع خود بینظیر میباشد .از مهمترین ویژگی المیزان روش تفسیر
قرآن به قرآن است که به گونهای جامع این روش در آن اجرا شده است .به مقتضای این روش
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نحو صراحت ،کنابه ،ساختارهای بدیع ،وصل و وقف ،در صورتی که مطلبی

در تفسیر آیات و مطالبی که پیرامون آنها بیان کرده ،شاید بیش از مفسران دیگر از سیاق بهره
۳۳

گرفته است و آن را از ظاهر روایات قویتر میداند .ایشان در مواردی که ظاهر روایتی را با
ّ
سیاق آیهای معارض دیده در ظاهر روایت تصرف کرده تا مخالف سیاق نباشد( .رحبی)9۴ ،13۸3 ،
عالمهطباطبایی در حالیکه دیدگاههایی بدیع ارائه میدهد ،از منابع دیگر به ویژه
دیدگاههای مفسران گذشته استفاده میکند و به روش اجتهادی نیز دیدگاهها را مورد نقد و
بررسی قرار میدهد و با ادلهی مختلف دیدگاه منتخب خود را اثبات میکند.
عالمه در ارتباطدادن بین آیات صاحب نظر است و آیات را تقسیم میکند ،برای نمونه
هشت آیه را یك جا مطرح و چند صفحه دربارهاش بحث میکند .وی هر سوره را مجموعهای
از آیات میداند که دارای هدفی هستند .او با چنین فضای فکری به تفسیر تكتك آیات
میپردازد؛ مثال میگوید مجموع این آیات ،یك یا چند غرض دارد( .علویمهر 375 ،13۸۴ ،ـ )371
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 .3تفسیر اجمالی آیة تبلیغ

ُّ َّ ُ ُ ي ْ ُ ْ
َالرسولَبلغَماَأنزلَإل ْيك َِم ْنَ
خداوند در آیهی شصت و هفت سورهی مائده میفرماید :ياَأَيا
ِ ِ
ْ
ْ
َّ
َّ ْ
ْ ْ ْ ْ
ُ
َّ َّ
ْ
كافرين؛ ای
ر يبك َو َإن
ََل َتفعل َفماَبلغت َرسالته َو َاَّللَي ْع ِص ُمك َِمن َالناس َِإن َاَّلل َالَي ِديَالق ْوم َال
ِ
ِ
ِ
ِ

پیامبر! آن چه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ،ابالغ کن و اگر نکنی پیامش را

[گزند] مردم نگاه میدارد .آری ،خدا گروه کافران را هدایت
نرساندهای؛ و خدا تو را از
ِ

ُّ َّ ُ ُ
ول شروع شده و با صراحت و تأکید دستور میدهد ،که
َالرس َ
نمیکند ».آیه با خطاب ياَأَيا

«آنچه را از طرف

ي ْ ُْ
پروردگارت بر تو نازل شده است (به مردم) برسان»بلغَماَأنزلَإل ْيك َِم ْنَ
ِ ِ

ر يبكَ .سپس برای تأکید بیشتر به او اخطار میدهد که« :اگر از این کار خودداری کنی (که
هرگز خودداری نمیکرد) رسالت خدا را تبلیغ نکردهای»!

َّ ْ
ْ ْ ْ ْ
ََل َتفعل َفما َبل َغتَ
و َإن
ِ

ِرسالت ُ َه.سپس به پیامبر که گویا از واقعهی خاصی اضطراب و نگرانی داشته ،دلداری

میدهد و به او میگوید :از مردم در ادای این رسالت وحشتی نداشته باش» زیرا خداوند تو را
َّ

از خطرات آنها نگاه خواهد داشت» و َّ ُ
اس و در پایان آیه به عنوان یك
َاَّللَي ْع ِص ُمك َِمنَالن َ
ِ

تهدید و مجازات ،به آنهایی که این رسالت مخصوص را انکار کنند و در برابر آن از روی

َّ َّ
ْ
لجاجت کفر بورزند ،میگوید« :خداوند کافران لجوج را هدایت نمیکند» إنَاَّللَالََي ِديَ
ِ

ْ

ْ

كافرينَ( مکارم شیرازی 3 /5 ،1371 ،ـ )2
الق ْومَال
ِ
ِ

 .۴دیدگاه عالمه طباطبائی نسبت به سیاق آیه
عالمهطباطبایی با وجود اهمیت زیادی که برای سیاق آیات قائل هستند؛ اما با توجه به
شواهدی دست از سیاق آیة تبلیغ برداشته و میگو ید :جای هیچ شك و تردیدی نیست که آیهی
تبلیغ در بین آیات قبل و بعد خود اجنبی و سیاق آن با سیاق آنها دو تا است و آیهای میباشد
که به تنهایی فرود آمده است؛ چرا که آیات قبل و بعد از این آیه در مورد اهل کتاب است؛ اما

دقت در جمالت آیه تبلیغ ،نزول این آیه را در مورد اهل کتاب رد میکند؛ زیراجمله و َّ ُ
َاَّللَ
َّ

اس نشان میدهد حکمی که پیامبر به تبلیغش مأمور بود ،چنان اهمیتی
يَ ْع ِص ُمكَ ِمنَالن َ
ِ

داشته که حضرت از ابالغ آن احساس خطر میکردند و این خطر نمیتوانست از ناحیه اهل

خدا از یهود بترسد نمیتوان تصور کرد؟!
ا
ثانیا :در این آیه تکلیفی که از سنگینی ،کمرشکن و طاقتفرسا باشد به اهل کتاب نشده تا
َّ
در ابالغ آن به اهل کتاب خطری از ناحیه آنها متوجه رسولالله بشود.
ا
ثالثا :پیامبر در سالهای اول بعثت ،مأمور شد تکالیف بس خطرناکی را ـ همچون
توحید و ترک بتپرستی ـ به کافران متعصب قریش که خطرناکتر از اهل کتاب بودند ابالغ
کند ،در حالی که خداوند در برابر تهدید آنان به پیامبر چنین وعدهای نداد؛ معلوم میشود
پیام کنونی خطرناکترین موضوعی است که آن حضرت به تازگی مأمور به تبلیغ آن شده است.
(طباطبائی 62 /6 ،1390،ـ )61

ُ يْ ُ
ً
ُّ َّ ُ
ولَبلغَماَأ ْن ِزل َِإل ْيك َِم ْنَر يبكَ  ...دربارهی
الرس
رابعا :اخبار داللت دارند بر اینکه آیه :ياَأَياَ

علی در روز غدیر خم نازل شده است( .همان)۸5 ،
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کتاب باشد؛ زیرا
ا
اوال :یهود در موقع نزول این سوره آن قدرت و شوکت سابق خود را از دست داده بودند و
َّ
هرگونه توطئه و فتنهانگیزی آنان خنثی شده بود ،پس معنائی برای اینکه رسولالله در دین

۳5

با توجه به نظر عالمه به دست میآید که ایشان سیاق جمالت آیه و شواهد روایی را بر سیاق
آیه با آیات قبل و بعدش مقدم میدارد.
 .5دیدگاه ابنعاشورنسبت به سیاق آیه
به اعتقاد ابنعاشور آیهی تبلیغ با آیات قبل و بعد خود همسیاق هستند و چون این آیه در
سیاق آیات مربوط به اهلکتاب نازل شده است ،لذا خداوند از پیامبر میخواهد که به
تبلیغ شریعت ادامه بدهد و در راه آن کوشش کند و به طغیانکنندگان اهل کتاب و کفار اهمیت
ندهد و با آنها در رساندن قوارع قرآن مهربانی نکند و همچنین از اعراض کافران در صورت
نزول آیهای در شأنشان نترسد؛ زیرا خداوند همواره او را از مکر کفار حفظ میکند و همواره
مکر کفار را از ایشان برمیگرداند( .ابنعاشور)152 /5 ،1۴20،
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ً
ابنعاشور اصال روایاتی را که مفسران دیگر در باب نزول این آیه در روز غدیرخم بیان

کردهاند را نیاورده است.
 .۶داوری میان دیدگاهها
یکی از اصول کلی تفسیر این است که پیش از بررسی روایات و سیاق بیرونی آیات (ارتباط
آیه با آیات قبل و بعد) ،باید سیاق درونی آیات (سیاق کلمات و جمالت آیات) تحلیل شود،
چون ارزش و تأثیر سیاق بیرونی پس از تأمل در سیاق درونی است( .جوادی آملی)269 /23 ،1391 ،

 .۶-1سیاق درونی آیه

دو نکته اساسی ،سیاق درونی آیه مورد بحث را آشکار میسازد:
ُّ

ُ يْ

ُْ

ْ

ْ

َّ ْ

َالر ُسولَبلغَماَأنزلَإل ْيكَم ْنَر يبكَوَإ ْن ْ
الف :ياَأَيا َّ
ََلَتفعلَفماَبلغت َِرسالت ُ َه
ِ
ِ
ِ
ُ

ِ

دربارهی ماَأ ْن ِزل َِإل ْيكَ دو احتمال است .1 :مجموع دین  .2بعضی از احکام آن .مجموع
ً
دین الهی نمیتواند مراد باشد .زیرا اوال در این صورت باید آیه در اول بعثت نازل میشد نه در
ً
اواخر عمر پیامبر .ثانیا اتحاد شرط و جزاء و مقدم و تالی یکی از لوازم این احتمال است
چون معنای آیه چنین میشود« :اگر مجموع دین را ابالغ نکنی ،رسالت الهی (مجموع دین)

را ابالغ نرساندهای؛ و این کالمی ،بیمحتوا و لغو است».
اما اگر مراد از آیه مورد بحث بعضي از دین باشد ،این بعض ،جزو فروع دین نیست ،چون
بسیاري از فروع دین مانند نماز ،زکات ،روزه و حج در قرآن آمده است و آنچه حساسیتزا بود
ُ

و پیامبر از تبلیغ آن هراس داشت ،فروع دین نبود ،بنابراین عبارت ماَا ِنزل َِاليك به برخي

از اصول دین بازميگردد .این مسألهی مهم ناظر به توحید نیست ،زیرا خداوند اصل توحید را
بارها در سورههاي مکي و مدني به پیامبر وحي و او هم آن را ابالغ کرده استّ .
نبوت عام
ّ
و احکام رسالت و معجزه و تحدي و مانند آنها هم مراد نیستند ،چون اینگونه مسائل پیش از
نزول آیه مورد بحث ،نازل و بيهیچ حساسیتي ابالغ گردیدند.
ُ

همچنین ماَا ِنزل َِاليك را نميتوان ناظر به مسائل اهل کتاب دانست ،زیرا بسیاري از

مسائل آنان پیش از نزول این آیه ،در سورههاي مدني نازل گردید همچنین این آیه مربوط به
مشرکان نیست ،زیرا پیامبر بارها با آیات توحید با آنان احتجاج کرد و آنگاه که در فتح
ُ

بتهایشان بودند.خالصه اینکه مراد از ماَا ِنزل َِاليك مجموع دین یا فروع دین نیست ،بلکه
بعضي از اصول دین است با دو ویژگي:

 .1به قدري مهم است که اگر پیامبر آن را ابالغ نکند ،گویا اصل دین را نرسانده است:
َّ

ِ وانََلَتفعلَفماَبلغت َِرسالته

ّ
 .2پیامبر چون در ابالغش هراس داشت ،تعلل ميورزید .بدین جهت خدا حفظ از

خطرات را به وي وعده داد( .جوادی آملی 2۸0 /23 ،1391 ،ـ )276
بُ َّ  :
واَّللَي ْع ِص ُمكَمنَالناس

خداوند بعد از اینکه از پیامبر میخواهد که آنچه را از طرف پروردگار بر او نازل شده

به مردم برساند به پیامبر دلداری میدهد و میفرمایدُ َّ  :
واَّللَي ْع ِص ُمكَمنَالناس این جمله

حاکی از این است که حکمی که رسول خدا مأمور به تبلیغ آن بوده ،حکمی است که از

بررسی قاعده سیاق در آیه تبلیغ با تکیه بر تفسیر عالمهطباطبایی و ابنعاشور

نهایي وارد مکه شد ،همهی بتهاي آنان را شکست و آنها تنها نظارهگر شکست خود و

اهمیت باالیی برخوردار بوده است ،حکمی است که مایهی تمامیت دین و استقرار آن است،
۳۷

حکمی است که پیامبر از تبلیغ آن احساس خطر میکردند( .جوادی آملی ،همان )270 ،این
خطر یا متوجه جان ایشان بوده و یا متوجه آرمانهای الهی و دینی آن حضرت .اما با توجه به
سابقهی مجاهدتها و جانفشانیهای پیامبر در راه دین ،احتمال اول منتفی است .پس
ایشان نگران از بین رفتن دین خدا بودهاند و میترسیدند اگر عمل تبلیغ آن پیغام را در غیرموقع
انجام دهند او را متهم سازند و هو و جنجال راه بیندازد و در نتیجه دین خدا و دعوت او فاسد و
بینتیجه شود( .طباطبائی)63 /6 ،1390،

با توجه به دو نکتهی بیان شده میتوان فهمید پیامبر مأمور شدند یکی از اصول دین را
ابالغ کند و این اصل به قدری مهم بود که اگر پیامبر آن را ابالغ نمیکرد ،گویا اصل دین را
نرسانده بود .و این اصل مایهی تمامیت دین اسالم بود به همین خاطر پیامبر نگران بودند
فصلنامه داخلی علمی-تخصصی مطالعات تفسیری آالءالرحمن | سال اول | شماره سوم | پاییز ۱۳۹۷
۳8

که با تبلیغ آن مردم علیه او قیام کرده و دین خدا را از بین ببرند.
 .۶-2سیاق بیرونی آیه

سیر آیات سورهی مائده و فضای حاکم بر آن نشان میدهد که هدف محوری و اصلی این
سوره اصالح جامعهی ایمانی و بیمه نمودن آن در برابر آسیبها و تهدیداتی بوده است که از
سوی دشمنان احساس میشده است؛ زیرا در این سوره شانزده بار با خطاب صریح ياَاَياَ

الذينَآمنوا ،آموزههای گوناگون معرفتی و شرعی یاد شده و روی سخن در بسیاری دیگر از

ُّ َّ ُ ُ
ْ ُْ
َالرسولَالَيحزنكَ
آیات آن نیز با اهل ایمان است .در این میان جز آیه مورد بحث ،آیه :ياَأَيا
َّ
ُ
َّ
َّ
َّ ْ
ْ ُ ْ
ْ ُ ْ ْ ُُ ُ ُ ْ
َّ ُ
ُ ُ
ُ
الذين َي
ن َقلوهُب َو َِمن َالذين َهادواََساعونَ
واهه ْم َو ََل َتؤ ِ َم َ
سارعون َِِف َالكف ِر َِمن َالذين َقالواَآمناَ ِبأف ِِ
ِ
ْ
َّ ُ
ْ
ِِلك ِذ ِب ََساعون َِلقوم َآخرين َ( ...مائده( )۴1)5نیز خطاب به پیامبر مشتمل بر دلداری
ٍ

ایشان در برابر برخی ناگواریها میباشد .در این آیه نگرانی پیامبر نسبت به فتنه منافقانی

است که با گرایش به کفر همانند یهودیان ،جامعهی ایمانی را در معرض خطر قرار میدادند.
(مکارم شیرازی )3۸۴ /۴ ،1371 ،در آیات پس از آن پیرو همین دلداری ،پیامبر مأمور میشود
که با یهودیان بر اساس احکام الهی موجود در تورات برخورد کند .سپس دربارهی مسیحیان
ُ

ً

َميمناَعليه
نیز مشابه این دستور به پیامبر داده شده و در عین حال در آیهی  ۴۸با تعبیر و َ

بر جایگاه محوری قرآن نسبت به کتب دیگر تأکید شده است .در ادامه ،آیات  51و  52خطاب
به اهل ایمان آنان را از پیروی و همدلی با یهود و نصارا باز داشته و آن دسته از بیماردالن بزدلی
را که با ایشان همراه و همدل شوند ،در شمار آنها قلمداد کرده و غیر قابل هدایت معرفی میکند
بار دیگر در آیهی  5۴خطاب به اهل ایمان از احتمال ارتداد برخی از ایشان سخن میگو ید که
گو یا به همه منافقان بیماردلی اشاره دارد که در آیات پیش مطرح شدند .در آیات بعدی تا آیهی
 5۸نیز پس از تأکید بر ضرورت تولی مؤمنان به والیت خدا و اولیای الهی بار دیگر با خطاب
به اهل ایمان خطر تولی منافقان و اهل کتاب و کفار را گوشزد میکند .در ادامهی همین سیاق
در فاصلهی آیه  59تا  66از اهل کتاب یاد نموده و به طور خاص یهودیان را نکوهش میکند
و در پایان شرط هدایت و نجات اهل کتاب را ایمان و تقوا و برپا داشتن کتاب الهی میداند
همین سیاق در آیات پس از آیه  67نیز ادامه دارد.
طبق آنچه بیان شده میتوان دریافت نگرانی پیامبر در راستای همان نگرانی گذشته

سال دهم هجری و پس از جنگ احزاب و ماجرای بنینظیر ،بنیقینقاع ،بنیقریظه و یهودیان
ْ

ْ

َّ َّ
ْ
كافرينَ
خیبر گمرنک شده بود .بر اساس توضیح بیان شده جملهِ  :إنَاَّللَالََي ِديَالق ْومَال
ِ

از ناکامی و عدم موفقیت همین جماعت خبر میدهد که در آیهی  ۴1با خطاب یا ایها
الرسول و مضمون مشترک دلداری پیامبر مطرح شد و از آنها به عنوان کسانی یاد شد که
به کفر گرایش داشته و در پی فتنهاند( .اسعدی 205 ،1392 ،ـ )20۴
 .۶-3شواهد روایی دال بر نزول آیه درباره والیت حضرت علی

روایات و تاریخ بر شأن نزول آیهی تبلیغ دربارهی والیت حضرت علی گواهی
میدهند( .جوادی آملی ،همان )271 ،به گفتهی عالمه امینی ماجراي نزول این آیه در روز هجدهم
ذيالحجه و نصب حضرت علي به مقام امامت و خالفت را سی تن از مفسران و محدثان
اهلسنت نقل کردهاند( .امینی )229 -21۴ /1۴ ،1366 ،از جمله:

بررسی قاعده سیاق در آیه تبلیغ با تکیه بر تفسیر عالمهطباطبایی و ابنعاشور

نسبت به فتنه منافقان با همدستی یهودیان است؛ البته همانطور که عالمهطباطبایی گفتند
ً
خود یهودیان در زمان نزول آیه خطر جدی برای جامعه اسالمی نداشتند و خطر آنان تقریبا در

۳۹

الف :فخررازي یکي از مفسران اهلسنت در تفسیر خود ،ده وجه در شأن نزول آیه آورده،
که وجه دهم آن به نقل از ابنعباس ،براءبن عازب و محمدبن علي این است:
«آیه در فضل علي کرم الله وجهه نازل شده است چراکه وقتي آیه نازل شد
پیامبر دست علي را گرفت و فرمود( :من كنت موَله فعلي موَله اللهم وال

من واَله و عاد من عاداه) بعد از آن عمر رضي الله عنه به نزد علي رفت و
گفت :گواراي تو باشد اي پسر ابي طالب که گردیدي موالي من و موالي هر
زن و مرد مؤمنی( ».فخررازی)۴01 /12 ،1۴20 ،

ب :حاکم حسکاني یکي از علماي معروف اهلسنت از کلبي از ابيصالح از ابنعباس و
جابر انصاري روایت نموده که گفتند خداوند امر فرمود به پیامبر ،علي کرمالله تعالی
فصلنامه داخلی علمی-تخصصی مطالعات تفسیری آالءالرحمن | سال اول | شماره سوم | پاییز ۱۳۹۷
40

وجهه به والیت منصوب کند آن حضرت ترسید که بگویند او پسر عموي خود را بر دیگران
ّ

ُ
ُّ
َالرسولَبلغَ ...پس پیامبر ،علي را در روز
ترجیح داده است لذا خداوند به او وحي کرد :ياَاَيا

غدیر خم به والیت منصوب کرد( .حاکم حسکانی)256 /1 ،1۴11 ،

ج :نظیر این روایات را ثعلبي نیشابوري (ثعلبي نیشابوري ،)92 /۴ ،1۴22 ،جاللالدین
سیوطي(سیوطی )29۸ /2 ،1۴0۴ ،و شوکاني (شوکانی )69 /2 ،1۴1۴ ،نیز در کتابهای خود آوردهاند.
بعضي از علماي اهلسنت مسألهی به امامت رسیدن حضرت علي در روز غدیرخم
را قبول دارند مانند فرغاني یکي از عرفاي بزرگ اهلسنت ميگوید:
«پیامبر ،علي کرمالله تعالی وجهه را وصي و جانشین خود قرار داد زماني
که فرمود« :من کنت مواله فعلي مواله» (فرغانی)۸6 ،1379 ،

یا غزالي بعد از نقل آن قسمت از حدیث غدیر که در آن عمر به حضرت علی تبریك
ّ
گفت ،ميگوید« :این تسلیم و رضایت است ولي بعد از این جریان هوا و هوس عدهاي به
خاطرعالقهمنديشان براي رسیدن به حکومت بر آنها غلبه کرد و آنرا با پول اندکی معامله
کردند( ».غزالی)۴0 ،1305 ،

نتیجهگیری
از مطالب بیان شده به دست میآید که ابنعاشور سیاق بیرونی آیهی تبلیغ را بر سیاق درونی
آن و شواهد روایی دال بر نزول آیه در روز هجدهم ذیالحجه ،مقدم میدارد؛ از این رو معتقد
است چون آیهی تبلیغ در سیاق آیات مربوط به اهلکتاب نازل شده است ،لذا خداوند از
پیامبر میخواهد که در تبلیغ شریعت به طغیانکنندگان اهل کتاب و کفار اهمیت ندهد.
اما عالمه طباطبائی سیاق درونی آیه و شواهد روایی دال بر نزول آیه در روز هجدهم ذی الحجه
را مقدم بر سیاق بیرونی آیه میدارد و معتقد است بنابر سیاق درونی آیه ،پیامبر در روز
هجدهم ذیالحجه مأمور شدند یکی از اصول دین را ابالغ کند .این اصل به قدری مهم بود
که اگر پیامبر آن را ابالغ نمیکرد ،گویا اصل دین را نرسانده بود .و این اصل مایهی تمامیت
دین اسالم بود به همین خاطر پیامبر نگران بودند که با تبلیغ آن منافقان علیه او قیام کرده و
دین خدا را از بین ببرند؛ از اینرو خداوند وعدهی حفظ ایشان را دادند .با قرار دادن این قرینه
است .پس به اعتقاد عالمهطباطبایی آیه تبلیغ بیارتباط با آیات قبل و بعد میباشد و به
صورت جداگانه نازل شده است در صورتی که بررسی آیات قبل و بعد آیه نشان میدهد که
آیهی تبلیغ در راستای آیات گذشته ،به نگرانی پیامبر نسبت به فتنه منافقان با همدستی
یهودیان در ابالغ والیت و امامت حصرت علی اشاره دارد.
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در کنار شواهد روایی به دست میآید که این اصل مهم والیت و امامت حضرت علی

4۱
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تفسیرساختاری سوره سبأ با تأکید بر دیدگاه عالمهطباطبایی

زهرا رضوانی
سیدهسعیده غروی

1

2

چکیده
تفسیر ساختاری یکی از رو یکردهای جدید عصر حاضر درتفسیر قرآن است؛ براین اساس ارتباط آیات در
جهت تعیین هدف کلی و اهداف جزئی در هر سوره مورد شناسایی و تفسیر قرار میگیرد.
در این روش تفسیری  ،مفسر با دقت در محتوای هر سوره محور اصلی و هدف نهایی سوره را استخراج
مینماید و با دسته بندی آیاتی که در یک موضوع هستند و ارتباط هر دسته با یکدیگر ،ساختار سوره را ترسیم
میکند .تفسیر المیزان از جمله تفاسیری است که با همین رویکرد می باشد.مقاله حاضر با تکیه بر نظرتفسیری
عالمهطباطبایی در ساختاربندی سوره سبأ نگاشته شده است؛ و همچنین با رجوع به تفاسیری که با رو یکرد
ارتباط وتناسب آیات میباشد ساختارسوره سبأ وغرض نهایی آن را کشف مینماید.
درساختار سوره سبأ هدف کلی بیان اصول سهگانه اعتقادات (توحید،نبوت،معاد) است ،آیات ابتدایی این سوره
درباره توحید و صفات خداست که مقدمهای برای آیات دسته دوم (معاد) است ،دسته سوم درخصوص مسأله
نبوت و فروعات آن سخن میگو ید .ضمن بیان این اصول ،شبهات مطرح شده ازسوی منکرین را عنوان نموده
آنگاه از راههای مختلف آن شبهه را دفع میکند.یک بار از راه حکمت وموعظه باردیگر از راه مجادله.

کلیدواژه
تفسیر ساختاری ،تناسب ،سوره سبأ ،سیاق ،عالمهطباطبایی ،وحدت موضوعی.

 .1کارشناسی ارشد ،علوم قرآن و حدیث ،جامعةالزهراء
 .2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قم ،علوم قرآن و علوم حدیث

Nsrezvani9@gmail.com
Saeedehgharavi@yahoo.com

مقدمه
یکی از مهمترین و یژگیهای قرآن وجود تناسب معنوی میان آیات هر سوره است .این
مبحث اگرچه از دیرباز دربین متقدمین مطرح بوده وآنان به اهمیت و ارزش تناسب و ارتباط
آیات پیبرده بودند ،اما قرآنپژوهان متأخر ضمن تأکید بر روابط آیات ،آن را از منظر جدیدی
نگریسته و اعالم نمودند که هرسوره دارای محور و غرض واحدی است که در انسجام و
بههمپیوستگی آیات نقش بسزایی دارد و اولین وظیفه هرمفسر قبل از ورود به تفسیر آیات ،به
دست آوردن و کشف روح حاکم بر سورههاست ،تا در پرتو قرآن بتواند به مقاصد و جزئیات
سوره دست یابد( .خامه گر)12 ،13۸6،

تفاسیر زیادی با همین رو یکرد ،که به آن تفسیر ساختاری میگو یند ،نوشته شده است.
فصلنامه داخلی علمی-تخصصی مطالعات تفسیری آالءالرحمن | سال اول | شماره سوم | پاییز ۱۳۹۷
44

تفسیر المیزان از جمله این تفاسیر میباشد؛ که نگارنده در مقدمه هرسوره خالصهای از
مطالب گسترده آن را بیان داشته و اهداف و غرض اصلی سوره را برشمرده است .وی بسیاری
از برداشتهای تفسیری خود را بر پایهی غرض اصلی سوره بنا کرده است .مفسر عالیقدر
«عالمه طباطبایی» بر این نکته اصرار دارد که هر سوره صرفا مجموعهای از آیات پراکنده و
بدون جامع واحدی نمیباشد ،بلکه یك وحدت فراگیر بر هرسوره حاکم است که پیوستگی
آیات را نشان میدهد ،ایشان در این رابطه معتقد است:
«اینکه خداوند هردسته از آیاتی را جدا از دسته دیگر قرار داده و نام سوره بر
هریك نهاده ،شاهد بر این است که یك گونه انسجام و پیوستگی در هر
مجموعه وجود دارد که در قسمتی از یك مجموعه و یا میان هرسوره و سوره
دیگر ،آن پیوستگی خاص وجود ندارد .از این درمییابیم که اهداف و مقاصد
موردنظر در هرسوره با سورههای دیگر تفاوت دارد .هر سوره برای بیان هدف
و مقصد خاصی عرضه شده است که سوره جز با پایان یافتن آن هدف و
رسیدن به آن مقصد پایان نمییابد( ».طباطبایی)1۴ /1 ،1۴17،

سوره سبأ درنظام ساختاری
سورهی سبأ سی چهارمین سورهی قرآن است که دارای پنجاه و چهار آیه میباشد.
(قمی )19۸ /2 ،1367،این سوره که به مناسبت شرح سرگذشت قوم"سبأ" به نام"سبأ" نامیده شده
است؛ از سورههای"مکی" است ،همانطور که می دانیم محتوای سورههای مکی معموال بیان
معارف اسالمی و ریشههای اعتقادی میباشد .این سوره نیز در رابطه با همین مباحث
میباشد؛چرا که مسلمانان در دوران مکه میبایست از نظر عقاید ساخته میشدند ،و برای
پرداختن به فروع و تشکیل حکومت اسالمی و پیادهکردن تمام برنامههای اسالمی ،آماده
میگردیدند( .مکارمشیرازی)3 /1۸ ،137۴،

براساس تفسیر المیزان این سوره در سه بخش وشش فراز و زیر شاخههای آن مورد تبیین
وتفسیر وبررسی قرار می گیرد.

اعمال وی رسیدگی خواهد شد.
اعتقاد به زندگی اخروی درصورتی میتواند نقش خود را در جهت دادن به رفتارهای فردی
واجتماعی ،ایفا کند که نوعی رابطهی عل ّیت بین فعالیتهای این جهانی وسعادت وشقاوت
آن جهانی ،پذیرفته شود ودستکم نعمتها وعذابهای اخروی به عنوان پاداش وکیفر برای
رفتارهای شایسته وناشایسته این جهان شناخته گردد(.مصباحیزدی)3۴1 ،13۸3 ،

آیات 1تا21سوره راجع به اصل معاد است .این دسته آیات در دو فراز کلی مورد بررسی
وتفسیرقرار میگیرد .فراز اول در مورد اثبات معاد ورد اعتراض مشرکان میباشد و فراز دوم به
شرح حال دو گروه شکرگزاران و کفرانکنندگان پرداخته است.

تفسیرساختاری سوره سبأ با تأکید بر دیدگاه عالمهطباطبایی

بخش اول :تبیین معاد
معاد ،یکی از مهمترین اصول اعتقادی اسالم بعد از ایمان به خدا میباشد ،که به معنای بر
ً
انگیخته شدن انسان بعد از مرگ است،که انسان مجددا زنده شده و در حیاتی جدید به حساب
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فرازاول :اثبات معاد و رد اعتراض مشرکان

آیات آغازین سوره به اثبات معاد میپردازد .مباحثی که در ذیل این فراز مورد تبیین و تفسیر
قرارمیگیرد به شرح زیرمیباشد:
 .1استدالل بربعث وجزا

اثبات معاد در این فراز سوره در ابتدا با برهان عمومیت ملک و کمال علم خداوند متعال
صورت میگیرد.این حجت بر دو اساس بنا شده است :اول مسألهی عمومیت ملک خدای
تعالی است نسبت به تمامی موجودات ،و به تمامی جهات آنها ،به طوری که میتواند هرگونه
تصرفی در هریک از آنها داشته باشد .اساس دوم برهان ،کمال علم خدا به اشیاء است که
علم او به اشیاء از جمیع جهات است و علمش آمیخته به جهل نیست و دستخوش زوال
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نمیشود ،چراکه اگر جز این بود نمیتوانست هرکه را بخواهد اعادهی خلقت دهد و بر تمامی
اعمال خیر و شرش پاداش و کیفر دهد( .طباطبایی)536 /16 ،1۴17،

دربخش دیگرآیه با بیان دو صفت حکیم وخبیر بودن پروردگار به گونهای دیگربه اثبات

بعث و جزا میپردازد و میفرماید :وَهوَالحكَميَالخبری حکیم ،به معنای کسی که امور هر
دو سرای را به استواری مقرر و به حکمت خو یش پرداخته است( .زمخشری )56 /3 ،1۴15 ،و
دیگری خبیر به معنای اطالع داشتن از جزئیات امور است پس میتوان گفت که خبیر خاصتر
از علیم است چون علیم در جزئیات و کلیات در هر دو به کار میرود ،ولی خبیر تنها در
جزئیات به کار میرود .پس این جمله اشاره به این مطلب دارد که تصرف خدا در نظام دنیا ،و
به دنبال آن پدید آوردن نظام آخرت همه بر اساس حکمت و خبرو یت است ،پس با حکمتش
آخرت را بعد از دنیا قرار داد چون اگر قرار نمیداد ،خلقت دنیا لغو و عبث میشد و نیکوکار از

ً
ْ
ْ
بدکار متمایز نمیگشت همچنان که خودش فرموده :وَماَخل ْ َقنا َّ
َالسماءَوَاْل ْ
اطالَ
َب
ا
م
نه
ََب
ا
َم
َو
ض
ر
ِ
َّ
ْ
ْ
ٌ ي َّ
َّ
ذ َِالكَظ ُّنَال ِذينَكف ُرواََفو ْيلَِل ِذينَكف ُروا َِمنَالنار( ص()27)3۸

و با خبرو یتش ایشان را بعد از مردن محشور میکند ،در حالی که احدی را از قلم نینداخته

باشد و هرکسی را به آنچه کسب کرده جزا میدهد( .طباطبایی)566 /16 ،1۴17،

 .2دفع شبهه ازسوی منکران معاد
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ْ
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ني ( سبأ( )3)3۴راجع به نفی رستاخیز و انکار وقوع قیامت میباشد ،در حقیقت
ِكتابَمب َ
ٍ ِ ٍ

مشرکان آمدن قیامت را انکار و دیر آمدن آن را مورد استهزاء قرار میدهند ،اما از آن جایی که

دالیل قیامت روشن است ،قرآن با یک جمله قاطع و به صورت بیان نتیجه به پیامبر
ُ

ْ َّ ُ

میفرماید :ق ْلَبلىَوَر يبَلتأَِتنك ْ َم عبارت " بلی" پس از نـفی به این معناست که حقیقتی

جز وقوع قیامت نخواهد بود( .بیضاوی122 /2 ،1۴1۸ ،؛ زمخشری)567 /3 ،1۴15 ،

علت اصلی انکار معاد از سوی مشرکین این بود که آنان فکر میکردند ،بدنهای مردگان
همه با هم مخلوط گشته و صورتها تغییر و تبدل مییابد ،لذا برای دفع این شبهه خداوند
ْ

ْ

ْ

ْ

ُ
ُ
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استبعاد نیست ،برای اینکه خدای تعالی عالم به غیب است ،و کوچکترین موجود از علم او
علم او پنهان نیست .بنابراین خدای تعالی هرگز ذرات وجودی انسانها را با یکدیگر اشتباه
ْ

َّ

ُّ
نمیکند .و َال َأ ْصغ ُر َمنَذالك َو َال َأك ُ
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ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ

موجودات تعمیم میدهد تا کسی نپندارد که تنها موجودات نظیر ذره را میداند،کوچکتر از آن
و بزرگتر را هم میداند( .طباطبایی )35۸ /16 ،1۴17،بنابراین هرچند استخوانها پوسیده و متالشی
شوند ،اما خدا میداند کجا رفته و پراکنده گشتهاند پس در روز قیامت آنها را اعاده کرده و باز
میآورد( .صابونی)372 /2 ،13۸3،
 .3بیان دو سبب قیام قیامت

ي
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تفسیرساختاری سوره سبأ با تأکید بر دیدگاه عالمهطباطبایی

دور نیست ،حتی چیزی به سنگینی یک ذره (معلق در فضا) در همهی آسمانها و زمین از

سبحان افراد با ایمان و دارای عمل صالح را به مغفرت و رزق کریم جزا میدهد؛ همانطور که

4۷

از سوی عالمهطباطبایی مورد تأکید قرار گرفته است( .طباطبایی)35۸ /16 ،1۴17 ،
َّ

ُ

ُ

ٌ ي
ُ
مي( سبأ()5)3۴
ابَمنَ ير ْجزَأل ٌ َ
سبب دیگردرآیهی وَال ِذينَسع ْوَىفَءاي ِاتناَمعاجزينَأ ْولئكََل ْمَعذ
ِ
ِ
ِ

ِ

ٍ

مطرح میشود عذاب در آیه فوق در برابر رزق کریم میباشد (مدرسی )۴23 /10 ،1۴19 ،که حد

آن با "رجز" تعیین شده که بدترین انواع عذاب است که با ذکر کلمهی" الیم" مورد تأکید
قرارگرفته ،و انواع مجازاتهای دردناك جسمانی و روحانی را شامل میشود( .مکارم شیرازی،
)17 /1۸ ،137۴

درحقیقت این آیات بیانگر اندازهگیری وسنجشی و تقدیری در آفرینش است تا جزا و پاداش
کسانی داده شود که ایمان آوردهاند و کارهای نیکو وپسندیده کردهاند و نیز سزای کسانی داده
شود که در دنیا پیوسته تالش میکردند آیات خدا را تکذیب و انکار کنند و تصور میکردند که
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میتوانند پیغمبر را شکست بدهند و درمانده بسازند( .سیدبن قطب)2۸9۴ / 5 ،1۴12 ،
 .۴هشدار به منکرین معاد
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أف َْلَيرواَإىلَماَبنيَأي ِد
ِ
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يب؛ آیا آنانی که معاد را انکار میکنند نمیبینند
السم ِاءَإنَىفَذالكَْلَيَةَلكلَعب ٍدَم ِن َ
ِ
ِ
ِ
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ٍ

زمین وآسمان،آنها را از پیش رو و پشت سر و راست و چپ احاطه کرده است ،اگر ما

بخواهیم به زمین دستور میدهیم پیکر آنها را در خود فرو برد و اگر بخواهیم فرمان میدهیم
قطعات سنگهای آسمانی بر آنها فرو بارد( سبأ()9)3۴

درحقیقت این آیه تهدید وتنبیهی است برای کسانی که آیات خدا را تکذیب میکنند.
این جمله داللت بر قدرت خدا بر بعث واحیا میباشد ،زیرا وقتی خداوند قدرت بر خلق
این اجرام آسمانی را دارد پس عاجز از اعاده و به وجود آوردن دوباره آن نخواهد بود( .المراغی،

بیتا )62 /22 ،در پایان آیه میفرماید« :به راستی آنچه را به آن اشاره شد یك نوع آیت و اندرزی
است برای آن دسته از بندگان که بخواهند از گناهانشان دست بردارند ،و به سوی خدای
مهربانشان توبه و انابه کنند( ».نجفی)160 /16 ،139۸ ،
ًي ُ

ي
َّ
ُّ
يب بیان میکند که نشانههای قدرت خدا در عالم وجود
إنَىفَذلكَْليَةَلكلَع ْب ٍدَم ِن َ
ِ
ِ
ِ
ٍ

به تنهایی انسان را به همهی حقیقت نمیرساند ،کسی که ایمان میآورد و پیرویاش میکند
به هدف میرسد.گاه میبیند ولی انکار میکند پس دیدنش هم سودی به حالش ندارد .قرآن
میگوید آیات و نشانههای خدا که در عالم وجود پراکندهاند ما را به حقیقت راه مینمایند ولی
به شرطی که متفکر در آنها بندهای مسلمان و تسلیم در برابر خدا باشد .پس عبودیت و انابت
دو شرط از شروط استفاده از آیات هستند(.مدرسی)۴33 /10 ،1۴19 ،

فراز دوم :بیان شرح حال دوگروه شکرگزاران وکفران کنندگان

ُّ
يب عبودیت وانابت دو شرط از شروط استفاده از آیات
در آیه قبل با بیان جملهی ع ْب ٍدَم ِن َ
ٍ

مطرح شد ،از این رو دراین فراز پروردگار به نمونهای از این بندگان (داود و سلیمان اشاره
ْ

ْ

َّ ْ ً

ُ

ُ

َّ ْ

َّ ُ ْ

میکند ومیفرماید :ولقدَآَتناَد ُاوود َِمناَفضالَيا َِجبالَأ يوِّبَمعهَوالطریَوألناَلهَالح ِديدَ( سبأ()10)3۴
ِ

واژهی" فضل" دراین آیه مفهوم وسیعی دارد که تمام مواهبی را که خداوند بر داود ارزانی داشته

بود را شامل میشود ،و ذکر آن به صورت" نکره" دلیل بر عظمت آن است(.مکارم شیرازی،137۴ ،
پرندگان ،نرم ساختن آهن و تعلیم زرهسازی و غیره میباشد( .صابونی373 /2 ،13۸3 ،؛ صادقی تهرانی،
2۴0 /2۴ ،13۸۸؛ حسینی شاه عبدالعظیمی)510 /10 ،1363 ،

َالريح َُغ ُد ُّوهاَش ٌ
سپس سخن از فرزندش سلیمان به میان میآید و میفرماید :وَل ُسلْمْين ي
هرَوَ
ِ

ُ
هر از جمله فضلی که پروردگار به سلیمانبن داود موهبت فرمود آن است که
رواحهاَش ٌ َ

باد را برای او تسخیر نموده بر بساط خود مینشست و هرکه در حضور او بود باد بساط را
برداشته از صبح تا به ظهر مسافت یك ماه میپیمود و از ظهر تا به عصر نیز مسافت یك ماه و
ْ

ْ ْ

در نتیجه روزی دو ماه ،راه میپیمود( .حسینی همدانی )207 /13 ،1۴0۴ ،وَأسلناَل ُهَعنيَال ِقط َر
ِ

کلمهی"اسلنا" این جمله نشانگر این است که خداوند استخراج و ذوب مس را به سلیمان

آموخت( .قرشی )۴19 /۸ ،1377 ،سومین موهبت پروردگار به سلیمان تسخیر گروهی

تفسیرساختاری سوره سبأ با تأکید بر دیدگاه عالمهطباطبایی

 )29 /1۸بعضی از مفسران گفتهاند :مراد از فضل مواهبی همچون ،زبور ،تسخیر کوهها،

ْ
ُ
ازجنیان بود ،آنان با اجازه خداوند به فرمان سلیمان کار میکردند .و َِمنَالج ينَمنَي ْعملَبنيَ
ِ
ْ
ْ ُْ
يد ْيهَبإ ْذنَر ي
ُهنَع ْنَأ ْمرنا َُنذق ُهَم ْنَعذاب َّ
ری
َالس ِع َ
َم
غ
ز
ي
َ
ن
َم
َ
َو
ه
ب
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ
4۹

بعد ازبیان مواهبی که خداوند به سلیمان وداود عطا کرد ،درجملهی بعد خطاب به
ُ ْ

ُ ْ

َّ ُ

ْ
ٌ ي
ور این
خاندان داود دستور شکرگذاری میدهد :اعملواَءالَد ُاودَشك ًراَوَق ِليلَم ْن َِعب ِادىَالشك ُ َ
َّ ُ

ٌ
ور این فراز یا میخواهد
باديَالشك ُ َ
جمله بیانگر ضرورت شکر عملی است .وَق ِليل َِم ْن َِع ِ َ

مقام شاکران را باال ببرد ،و بفرماید کسانی که خدا را همواره شکر بگویند ،اندکاند ،تنها افراد

انگشت شمار و معدودی از آنان چنیناند ،و یا میخواهد حکم قبلی را تعلیل کند ،و بفرماید:
این که به شما آلداود گفتیم شکر بگزارید ،برای این است که خواستیم عدهی شکرگزاران زیاد
شوند ،چون شکرگزاران ،خیلی کم هستند پس عدهی آنها را زیاد کنید( .مدرسی/10 ،1۴19 ،
۴37؛ طباطبایی)363 /16 ،1۴17 ،

درآخرین آیه از این بخش که در عین حال آخرین سخن پیرامون سلیمان میباشد ،از
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مرگ عجیب و عبرتانگیز این پیامبر بزرگ خدا سخن میگوید ،و این واقعیت را روشن
میسازد که پیامبر با آن عظمت ،و حکمرانی با آن قدرت و ابهت ،چگونه به آسانی جان به
جان آفرین سپرد ،و حتی پیش از آن که تن او در بستر آرام گیرد چنگال اجل گریبانش را گرفت.
(مکارمشیرازی)۴2 /1۸ ،137۴ ،

ْ
َّ
َّ
ْ
ْ
ْ ُ
ُ
ْ
لَم ْنسأت ُه َفل َّماَخ َّر َتَ َّ
فل َّماَقض ْيناَعل ْيهَاَل ْوت َماَد َُل ْم َلَع َم ْوته َإال َد َّاب ُةَاْل ْ
ن
ي
تَالج ُّنَأن َل ْوَ
ك
أ
َت
ض
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُْ
ني( سبأ()1۴)3۴
اكُناَي ْعل ُمونَالغ ْيبَماَلبثواَِفَالعذابَاَله َ
ِ ِ
ِ ِ ِ

از نظر عالمه با توجه به سیاق کالم میتوان گفت که سلیمان در حالی که تکیه به عصا

داشته ،از دنیا رفته ،و کسی متوجه مردنش نشده است ،تا آنکه خداوند موریانهای را مأمور
میکند ،تا عصای سلیمان را بخورد و عصا از کمر بشکند و سلیمان به زمین بیفتد ،آن وقت
مردم متوجه شدند که وی مرده است( .طباطبایی)36۴ /16 ،1۴17 ،

سپس قرآن کریم سرنوشت قوم سبأ را به عنوان نمونهای از بندگان ناسپاس مطرح میسازد

ُُ
ُْ ْ ُ
ُ ْ ٌ
ٌ
ْ ٌ َّ
ْ
ْ
ومیفرماید :لقدَاكنَلسبإَِفَم ْسكُهنَآيةَجنتانَع ْنََينيَو ِِشالَكلوا َِم ْنَرزقَر يبُكَواشك ُرواَلهَبلَدَط ييبةَ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ٌّ ُ
ور( سبأ( )15)3۴سبأ اسم قومی بود که در جنوب یمن زندگی میکردند .سرزمینهای
بَغف ٌ َ
ور

حاصل خیزی داشتند ،باغهای فراوان موجود در راست وشمال ،رمزحاصلخیزی و سبز

وخرمی و فراوانی نعمت آنجا به حساب میآمد( .سیدبن قطب)2900 /5 ،1۴12 ،

بعد ازبیان نعمتهایی که خداوند به قوم سبأ عطا کرد ،ناسپاسی ونافرمانی آنان در برابر این
نعمتها مورد اشاره قرار میدهد و اینکه آنان از اطاعت خداوند اعراض کردند و دیگران را از
تبعیت رسل و پیامبران منع کردند ،به همین دلیل خداوند سیل عظیمی بر آنها نازل کرد که
تمام شهر و دیارشان را فراگرفت و باغستانهایشان از بین رفت( .المراغی ،بیتا)70 /22 ،

داستان قوم سبأ درس عبرت برای کسانی است که در برابر نامالیمتها شکیبا و در
برابرنعمتها سپاسگزارند ،هدف از ذکر این داستان هشدار به مردمان ناسپاس در برابر
نعمتهای الهی است که آنچه به سراغ قوم سبأ آمد دامنگیر ایشان نیز میگردد و از این رو
سرگذشت آنان نقل مجالس گردید و در میان مردم ضرب المثل شد( .صابونی)377 /2 ،13۸3 ،

در حقیقت آن دو گروه ،دو تمدن باشکوه تشکیل دادند که یکی رحمانی (سلیمان)
ودیگری(قوم سبأ) سرانجام شیطانی شد اما هر دو آنان جاودان نبودند و ازبین رفتند .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که مواهب مادی هرچقدر هم که عظیم باشد ماندگاری ندارد وانسان از
بخش دوم :تبیین توحید
بنیادیترین اصل در دین اسالم وهمهی ادیان ابراهیمی اعتقاد به توحید میباشد ،که به
معنای ،اعتقاد به یکتایی و یگانگی خدا ،اقرار به خالقیت و ربوبیت مطلق و انحصاری او،
پرستش و ستایش خالصانه و دور از شرک است .اهمیت این اصل به این دلیل است که به نظر
بسیاری از متکلمین اسالمی دیگر اصول دین اسالم مبتنی بر اصل توحید هستند.
بخش دیگر آیات این سوره به مسألهی توحید اختصاص یافته که پیرامون ابطال الوهیت
آلهه مشرکین و اثبات ربوبیت پروردگار سخن میگو ید .این مباحث نیز در دو فراز مهم بررسی
میشود.

تفسیرساختاری سوره سبأ با تأکید بر دیدگاه عالمهطباطبایی

مرگ در امان نیست.

فراز اول :نفی مالکیت آلهه وبیان رازقیت پروردگار

در این فراز قرآن کریم به نفی مالکیت آلهه مشرکین پرداخته است ومیفرماید:
5۱

ُ

ْ

ْ

ْ
َّ
ض درواقع آنان به هیچ چیز در آسمانها و
اتَوَالَىفَاْل ْر َ
الََي ِلكون َِمثقالَذ َّرة
َىفَالسماو ِ
ِ
ِ
ٍ ِ

زمین مالك نیستند(،قرشی )۴3۴ /۸ ،1377 ،بنابراین هیچ دلیلی ندارد که آنها ادعای مالکیت

چیزی درآسمانها یا زمین بکنند ،چراکه مالک چیزی باید بتواند برابرخواست خود در آن چیز
دخل وتصرف نماید ،که آنان قادر به همچین کاری نیستند ،پس آنان در آسمانها و زمین به
اندازهی ذرهای مالکیت خالص ندارند( .سیدبن قطب )290۴ /5 ،1۴12 ،که این ملک ازنظر عالمه
همان مالکیت مطلق است که بر همه موجودات منبسط و گسترده است ،اما عالوه براین
ُ
ك وچه ازطریق همکاری و یاور
َش ْر ٍ َ
مالکیت آلهه چه به صورت شراکت وَماََل ْم َِفيهما َِمن ِ َ
ِ

داشتن

ُ ُْْ
ری نیز نفی شده است .مشرکین ،عالم را ملك مشترك و مشاع بین خدا و
وَماَله َِمُهن َِم ْنَظه َ
ِ ٍ
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ارباب خود نمیدانستند ،بلکه میگفتند :ملك هر ناحیه عالم مال یکی از خدایان است ،اما
خدای سبحان مالك مالكها ،و رب ارباب و آلهه است .بنابراین واجب میشود که این آلهه
که از نظر آنان مالك همهی عالمند ،بتوانند دعای دعاکننده خود را مستجاب کنند ،و از اینکه
میبینیم مستجاب نمیکنند ،پس میفهمیم که مالك نیستند ،و در نتیجه ربوبیت و الوهیتی
هم ندارند.
بنابراین احتجاج آیه بر نفی مالك از راه مستجاب نکردن دعای دعاکنندگان در همهی
صورتهای سهگانه جریان دارد ،یعنی صورتی که آلهه خود مالك آسمانها وزمین باشند ،و
ملکشان مطلق باشد ،وصورتی که درمالکیت آسمانها و زمین با خدا شریك باشند ،یعنی
ملکشان محدود و جزئی است وصورتی که اصال مالك نباشند ،ولی ظهیر و یاور خدا باشند.
مشرك دربارهی آلهه خود هریك از این سه صورت را قائل باشد ،آیهی شریفه آن را ابطال
میکند( .طباطبایی)371 /16 ،1۴17 ،

سپس برای ابطال عقائد مشرکان مسألهی" رازقیت" را بعد از مسألهی" خالقیت" مطرح
ُ

ُ ُ

ْ

ْ
ل َم ْن َي ْر ُزقك ْم َمن َّ
ض ،این آیه احتجاج دیگری است علیه
ماوات َو َاْل ْر َ
َالس
میکند :ق
ِ
ِ
ِ

مشرکین ،از ناحیهی رزق ،که مالك عمدهی بتپرستی مشرکین است ،چون مشرکین در

پرستش بت ،این مستمسك را برای خود درست کرده بودند ،که پرستش بت ،مایهی
خوشنودی آلهه است ،و وقتی از ما راضی شدند ،رزق ما را توسعه میدهند ،و در نتیجه
سعادتمند میشویم( .همان )37۴،درحقیقت به خاطر اقامهی حجت علیه آنان،خداوند به
پیامبرش دستورداده است که این سؤال را با آنان مطرح کند که خداوند رازق وسزاوار پرستش
است وآنان نیز میدانند که روزی دهنده تنها خداوند است ،به همین دلیل در پاسخ میفرماید:
ُ

َّ

َاَّلل بگو خداوند است ،چرا که آنان جزاین پاسخ ندارند( .ابنجوزی)۴5۴ /6 ،1۴22 ،
قل ُ َ
ِ

فرازدوم :اثبات ربوبیت پروردگار با اشاره به انحصار داوری خداوند متعال در
روز قیامت

ُ
ُ َّ ُ ُ
ُ ُ
 قلَالَتسئلونَع َّماَأ ْجر ْمناَوَالَن
سئلَع َّماَت ْعملون( سبأ( )25)3۴این عبارت بیانگر این مطلب

است که هرکسی در گرو عمل خود است وهرکسی سزا و جزای کار خود را دارد ،بر هرکسی
الزم است که بر کار خود بیندیشد و ببیند که آیا عمل و مسئولیت و موقعیتی که دارد او را به
نجات یا به هالکت میرساند( .سیدبن قطب )2905 /5 ،1۴12 ،درحقیقت این آیه اشارهی لطیفی
را پای ما مینویسند و یا شرك شما ضرری به ما میزند ،ما از روی دلسوزی و حقجویی و
حقطلبی بر این کار اصرار میورزیم( .مکارمشیرازی)۸۴ /1۸ ،137۴ ،
ُ ْ ْ ُ ْ

ُّ ُ َّ ْ

ْ

ْ ي

ُ

ْ َّ

ْ

ُ
مي( سبأ()26)3۴
قلَيجمعََبنناَرُّباَُثَيفتُحََبنناَبالحقَوهوَالفتاحَالع ِل ُ َ
ِ

به آنها بگو پروردگار ما

همهی ما را در روز رستاخیز جمع میکند ،سپس در میان ما به حق داوری میکند،
ْ

ْ

ُ
َّ ُ
مي خداوند داور عادل است که بر کسی ستم روا نمیدارد و از احوال بندگان
وَهوَالفتاحَالع ِل ُ َ

آگاه است که محق رابه بهشت ومبطل را به دوزخ وارد میکند( .صابونی)37۸ /2 ،13۸3 ،

پس آیهی مورد بحث دو چیز را اثبات میکند ،یکی بعث و قیامت را ،تا همه یك جا جمع
شده ،سپس هر طایفهای در صفی جداگانه قرار گیرند ،نیکوکاران در صفی و بدکاران در صفی
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به این نکته نیز دارد که اگر ما اصرار به راهنمایی شما داریم نه به خاطر این است که گناه شما

دیگر ،و دوم انحصار این جدا سازی برای خداوند متعال ،و این را از راه انحصار ربوبیت برای
او اثبات میکند و از این طریق ربوبیت ارباب مشرکین را ابطال مینماید( .طباطبایی)375 /16 ،1۴17 ،
5۳

دسته سوم :تبیین نبوت
اصل نبوت ،یعنی باور به اینکه خداوند برای رساندن سخن خود به انسان ،پیامبرانی را از
میان خود آنان برگزیدهاست .پیامبران مبعوث شدهاند تا عهدهدار هدایت انسانها در مسیر
کمال الهی باشند .بسیاری از متکلمین معتقدند؛ با قبول وجود خداوند و اصل توحید و باتوجه
به صفاتی چون عنایت الهی ،اصل نبوت ،اصلی ضروری است .به همین دلیل بسیاری ازآیات
قرآن کریم به این مهم اختصاص یافته است.
آیات  2۸تا 5۴سورهی مبارکهی سبأ اصل نبوت را مطرح میکند وعاقبت تکذیب آن را به
مشرکین گوشزد مینماید.
فرازاول :بیان عمومیت رسالت پیامبر و انکار آن ازسوی مشرکین
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 .1بیان عمومیت رسالت پیامبر

امتیاز پیامبر ما بر دیگر پیامبران این است که او بر همهی مردم مبعوث شده و دعوتش

َّ َّ ي
ْ
به قوم خاصی اختصاص ندارد( .مدرسی )۴69 /10 ،1۴19 ،وَماَأَ ْرسلناكَإالَاكف ًةَل َّلناسَبش ً
ریاَوَن ِذ ًيراَوَ
ِ ِ
ِ
ْ
َّ
ك َّنَأكَثَالناسَالَي ْعل ُمونَ( سبأ(" )2۸)3۴کافة" ازمادهی "کف" به معنای دست آدمی یعنی
ل ِ
ِ

آن عضوی است که با آن دفع میکند و میگیرد( .راغب اصفهانی )713 ،1۴12 ،در حقیقت همان

طور که انسان با دست خود اشیاء را میگیرد ،یا از خود دور میکند این کلمه گاهی به معنی"
جمع کردن" و گاهی به معنی" منع کردن" آمده است .درآیهی مورد بحث نیز هر دو معنی را
مفسران احتمال دادهاند ،نخست اینکه به معنی" جمع کردن" باشد ،در این صورت مفهوم آیه
این است ":که ما تو را جز برای مجموع مردم جهان نفرستادیم" یعنی جهانی بودن دعوت
پیامبراسالم را شرح میدهد .تفسیر دیگری که برای آیه ذکر شده از معنی دوم کف به معنی
منع گرفته شده است طبق این تفسیر" کافه" صفت پیامبر میشود و منظور این است :خداوند
پیامبر را به عنوان یك" بازدارنده" برای انسانها از کفر و معصیت و گناه فرستاده است.
(مکارمشیرازی)93 /1۸ ،137۴ ،

علیرغم اینکه اکثر مفسرین این آیه را ،راجع به مسأله نبوت میدانند،اما

عالمهطباطبایی تفسیر متفاوتی نسبت به این آیه بیان میکند .وی اشاره میکند که منطوق
آیه هر چند دربارهی مسألهی نبوت است ،و در حقیقت از آیات قبل که راجع به توحید بود
منتقل به مسألهی نبوت شده است ،ولیکن مدلول آن حجتی دیگر برمسألهی توحید است،
چون رسالت از لوازم ربوبیت است .پس عمومیت رسالت خاتم المرسلین،که رسول اوست،
نه رسول غیر از او ،خود دلیل است بر اینکه ربوبیت نیز منحصر در اوست ،چون اگر غیر از او
ربی دیگر بود ،او هم به مقتضای ربوبیتش رسولی میفرستاد ،و دیگر رسالت رسول خدا

عمومی و برای همه نمیبود ،و مردم با بودن او محتاج به رسول دیگر میشدند که از ناحیه آن
رب دیگر بیاید .پس انحصار رسالت بر رسول خدا داللت بر انحصار ربوبیت خداوند متعال
میکند( .طباطبایی)376 /16 ،1۴17 ،
 .2انکار رسالت پیامبر به طرق مختلف

َّ
َّ
ْ
ُْ
ُْ
آنَوَال َِبال ِذيَبنيَيد ْي ِ َه مشرکین گفته بودند که :نه به این
وَقالَال ِذينَكف ُرواَل ْنَنؤ ِمنَِبذاَالق ْر
ِ
ِ

قرآن ایمان داریم ،و نه به کتب آسمانی قبل از آن .درحقیقت انکار ایمان نسبت به کتب انبیای
پیامبراسالم در تورات و انجیل به وضوح آمده است ،آن ها برای نفی نبوت پیامبر اسالم
کتب آسمانی دیگر را نیز نفی میکنند( .طباطبایی3۸2 ،16 ،1۴17 ،؛ مکارمشیرازی )99 /1۸ ،137۴ ،این
کار پیش از هر چیز دشمنانگی با هدایت و پافشاری بر نپذیرفتن هدایت در همهی مصادر و
منابع آن است ،نه قرآن را میپذیرند ،و نه کتابهای پیشین را که قرآن را تصدیق میکنند و به
صدق آن گواهی میدهند .پس در این صورت میتوان گفت که آنان تعمد و اصرار بر انکار
هدایت دارند( .سیدبن قطب)290۸ /5 ،1۴12 ،

ُْ
ْ ْ
درجای دیگرمشرکین با شنیدن آیات قرآن آنها را سحر و جادو میخوانند :وإذاَتتلىَعلهيَ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ ْ ٌ ُ ْ
ُ ي
ُ ٌ ُ ُ
ً
ُك َع َّماَاكن َي ْع ُب ُد َآب ُاؤ ْ
يد َأ ْن َ َُي َّد ْ
ُك َوقالواَماَهذاَإال َإفك َمفَتىَوقالَ
ات َقالواَماَهذاَإال َرجل َير
آياتناََبن
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َّ
ُ للح ي َّ
َّ ُ ٌ
َّ س ْح ٌ ُ ٌ
ُْ ْ
ل اشاره
ني( سبأ( )۴3)3۴اسم اشاره اول ماَهذاَإالَرج َ
ال ِذينَكفرواَ ِ قََلاَجاءَهَإنَهذاَإالَ ِ رَمب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ْ ٌ
َّ س ْح ٌ ُ ٌ
ْ
ني اشاره
ك اشاره به قرآن و سومی إنَهذاَإالَ ِ ر ََمب َ
به پیامبر است و دومی ماَهذاَإالَإف َ
ِ
ِ ِ
ِ
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پیشین شاید به این منظور بوده که قرآن روی این مطلب تکیه میکند که نشانههای
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ّ

ّ

نبوت و ّ
به حق است و منظور از،حق أمر ّ
ماهیت دین اسالم است( .طبرسی)357 /3 ،1377 ،
 .3تسلی دادن به پیامبر

از آنجا که درآیات گذشته سخن از اغواگری مستکبران بود در آیات مورد بحث گوشهای
ً
از این اغواگری را منعکس میسازد و ضمنا به پیامبرگرامی اسالم نیز دلداری میدهد که
اگر با تو مخالفت کنند تعجب مکن مخالفت مستکبران مرفه با پیامبران راستین یك شیوه
دائمی آنها بوده است.

َّ
ُ
ْ
ُ ُْ
وماَأ ْرسلنا َِِفَق ْري ٍة َِم ْنَن ِذ ٍير َِإالَقال َُم َْتفوها َِإ َّنا َِِباَأ ْر ِسل ُْت َِب ِهَاك ِف ُرونَ(سبأ( )3۴)3۴ما هرگز در هیچ

شهر ودیاری پیامبر انذارکنندهای نفرستادیم مگر اینکه مترفین ،همان متنعمان مغرور و مست
نعمت ،میگفتند ما به آنچه شما به آن فرستاده شدهاید کافریم ،وآنچه را نامش پیام الهی
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مینهید قبول نداریم.
"نذیر" به معنی بیمدهنده ،اشاره به پیامبران الهی است،که مردم را از عذاب الهی در
برابرکجرویها و بیدادگریها و گناه و فساد بیم میدادند( .مکارمشیرازی)105 /1۸ ،137۴ ،

" مترفوها" اسم مفعول از ماده" اتراف" است ،که به معنای زیاده روی در تلذذ از نعمتها
است ،و در این تفسیر اشاره است به اینکه زیاده روی در لذایذ کار آدمی را به جایی میکشاند
که از پذیرفتن حق استکبار ورزد( .طباطبایی)3۸3 /16 ،1۴17 ،

ً
معموال کسانی که در صف اول مخالفین انبیاء بودند این گروه مترف طغیانگر غافل بودند

که چون تعلیمات انبیاء را از یكسو مزاحم کامجو یی و هوسرانی خود میدیدند ،و از سوی
دیگر مدافع حقوق محرومانی که با غصب حقوق آن ها به این زندگی پر زرق و برق رسیده
بودند ،و از سوی سوم آنها همیشه برای پاسداری مال و ثروتشان قدرت حکومت را یدك
ً
میکشیدند ،و پیامبران را در تمام این جهات در نقطه مقابل خود میدیدند ،لذا فورا به مبارزه
برمیخاستند .نکته قابل توجه اینکه آنها انگشت روی حکم و تعلیم خاصی نمیگذاشتند،
بلکه در بست میگفتند ":ما به تمام آنچه شما مبعوث شدهاید کافریم" و حتی یك گام هم با
شما همراه نیستیم که این خود بهترین دلیل بر لجاجت وعناد آنها در برابر حق بود.

(مکارمشیرازی)106 /1۸ ،137۴ ،

فرازدوم :دعوت مشرکین به حق وعاقبت نپذیرفتن آن
 .1اتمام حجت با مشرکین ودعوت آنان به حق

پس از آن که قرآن درآیات قبل ،اساس کفر را بر هم میزند و عذر منکران رسالت را از قبیل
پیروی از سنت پدران و یا مغرور شدن به قوت و قدرت نفی میکند ،آنان را به تفکر فرا
میخواند ،و این ،راه درست دعوت است .که نخست حجابهایی را که مانع دیدن است از
میان بردارد .سپس وجدان طرف را مورد خطاب قرار میدهد و او را به تفکر و تعقل وا میدارد.
(مدرسی)۴97 ،10 ،1۴19 ،

ُ
َّ ْ ُ َّ
ْ
ُ
ُ ُ
ُ ْ َّ
َّ
ُ ُ ْ َّ ْ
َّ
ُي
كُ
كمَمنَجن ٍةََإنَهوَإالَ
ص
ب
َ
ا
م
َ
َ
وا
ر
َ
ُث
َّللَمثنَوَفرادىَ
َد َأنَتقومواَ
اح َ
قلَإَّناَأ ِعظكمَْب
ب
اح
ف
ت
ت
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ ُ
يد(سبأ( )۴6)3۴مراد از موعظه ،وصیت و سفارش است ،حال یا
ن ِذ ٌيرَلكمَبنيَيد ْىَعذابَش ِد ٍ َ
ٍ
ْ ُ ُ َّ
ََّلل یعنی برای خدا
کنایه از آن است ،و یا آنکه معنای تضمینی آن سفارش است.أنَتقوموا ِ ِ َ

َْ
نباشد"،مثنی َو فرادی" یعنی دو بهدو ،و یکی یکی،
قیام کنید ،و منظورتان جز حفظ حرمت خدا

 )3۸۸واژهی "قیام" دراین آیه به معنی برخواستن که ضد قعود است ،نمی باشد بلکه به معنی
پوئیدن وجستجو کردن است( .قرطبی)311 /1۴ ،136۴ ،

درحقیقت این دعوت جهت به پا خواستن برای خداست .برنامهای در جستجوی حقیقت
است درواقع این دعوت واحده یعنی یک چیز است که اگر آن تحقق پیدا کند برنامه صحیح
است.آن خیزش وپو یش وجهش وکوشش برای خداست وبس ،نه برای هدف ومقصودی ،نه
برای هوی وهوسی ،نه برای مصلحتی بلکه فقط برای رضای خداوند سبحان(.سیدبن قطب،
)291۴ /5 ،1۴12

ُ
ْ
َّ
َّ
َّ
كُ
ُ
كم يَمن َِجن ٍ َة
ص
َب
ا
َم
َ
وا
ر
َ
ُث

احب
ف
ت
ت
ِ ِِ
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و این تعبیر کنایه از تفرق ،و دوری از اجتماع ،و بر پا کردن غوغا است ،چون غوغا فکر و
ً
شعوری ندارد ،وقتی بپا شد ،غالبا حق را میمیراند ،و باطل را زنده میکند( .طباطبایی/16 ،1۴17 ،

پس اگر کمی تفکر کنید به خوبی درمییابید که

پیامبر از اتهام واهی شما در مورد جنون پاك و منزه است .تعبیر" صاحبکم" (همنشین و
دوست شما) در مورد شخص پیغمبر اشاره به این است که او برای شما چهرهی
5۷

ناشناختهای نیست ،او سالیان دراز در میان شما بوده ،او را به امانت و درایت و صدق و راستی
شناختهاید ،تاکنون نقطه ضعفی در پرونده زندگی او مشاهده نکردهاید ،بنابراین انصاف دهید
اتهاماتی که به او میبندید همه بیاساس است.
َّ

ُ

در جملهی ِ إ ْن َُهو َِإالَن ِذ ٌيرَلك ْ َم رسالت پیامبر را در مسألهی "انذار" خالصه میکند

یعنی بیمدادن از مسئولیتها ،از دادگاه و کیفر الهی ،درست است که پیامبر رسالت بشارت
هم دارد ،ولی آنچه بیشتر انسان را وادار به حرکت میکند مسألهی انذار است ،و لذا در بعضی
َّ

ٌ

ُ
ني
دیگر از آیات قرآن نیز به عنوان تنها وظیفهی پیامبر ذکر شده مانند :وَماَأناَإالَن ِذ ٌيرَمب َ
ِ
ْ

ِ

ْ
يد اشاره به این مطلب است که قیامت
من جز انذار کننده آشکار نیستم .بنيَيديَعذابَش ِد ٍ َ
ٍ

چنان نزدیك است که گویی پیش روی شما است ،و به راستی در برابر عمر دنیا نیز چنین است.
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(مکارمشیرازی )137 /1۸ ،137۴ ،این تعبیر در روایات اسالمی نیز آمده است که پیامبراکرم

فرمود« :بعثت انا و الساعه كهاتین ،و ضم السبابه و الوسطی؛بعثت من و قیام قیامت مانند این
دو است؛ سپس انگشت اشاره و انگشت وسط خود را به هم چسبانید و نشان داد( ».آلوسی،
)32۸ /11 ،1۴15

ُ ْ
ُ
ُ ْ
ُ ُ
لَجاءَالح ُّقَوَماَُ ْ
يد( سبأ( )۴9)3۴مراد از آمدن حق باتوجه به آیهی قبلی،
اطلَوَماَي ِع َ
ب
ال
َ
ئ
د
ُي
ق
ِ
ِ

نزول قرآن است ،که با حجتهای قاطع ،و براهین ساطع خود ،هر باطلی را ریشه کن میکند.
(طباطبایی )3۸9 /16 ،1۴17 ،گرچه بعضی از مفسران خواستهاند" حق" و" باطل" را در این آیه در
مصداقهای محدودی محصور کنند ،ولی پیداست که مفهوم آن دو وسیع و گسترده است،
قرآن ،وحی الهی ،و تعلیمات اسالم ،همه در مفهوم" حق"جمع است ،و" شرك" و کفر،
ضاللت ،ظلم و گناه ،وسوسههای شیطانی ،و ابداعات طاغوتی همه در معنی " باطل" درج
است( .مکارمشیرازی)1۴۸ /1۸ ،137۴ ،
ْ

ماُ َُْي ِد ُئَالب ِاط ُلَوَما َُي ِعيد این جمله بیان میکند که با مرگ انسان آغاز وانجام زندگی او

پایان میگیرد وتعبیر الَُيدىَوالَيعيد به معنی نابودی وهالکت آنان است .درواقع این
سخن ،برای مأیوسکردن اهل شرك است که دیگرکاری در پیشبرد اهداف شركآلود خود

نمیتوانند انجام دهند و باطل نمیتواند چیز تازهای را در مقابل حق شروع کند( .زمخشری،
591 /3 ،1۴07؛ قرشی)۴56 ،۸ ،1377 ،

ْ
ْ ُ َّ
ُّ
ْ ْ ُ ف ُ
ُ ْ ْ
َّ ي َّ ُ ٌ
يب( سبأ()50)3۴
ََسيعَقر ٌ َ
ه
ن
َإ
ِّب
َر
َل
َإ
ي
ح
َُي
مِب
َ
ت
ي
د
ت
َاه
ن
إ
َو
ي
س
َلَع
ل
ض
َأ
ا
َّن
إ
َف
ت
ل
ل
َض
ن
قلَإ
ف
َن
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

آیهی مزبور بیان اثری است که حق دارد ،آن حقی که بیان شد ،وحی(قرآن)است ،چرا که
خداوند متعال آن را حق مطلق معرفی کرد ،پس حق وقتی از هرجهت حق باشد ،دیگر در
رساندن به واقع از هیچ جهتی خطا نمیکند ،وگرنه از همان جهت که خطا کند ،باطل خواهد
بود ،پس وحی همواره هدایت میکند ،و به هیچ وجه خطا نمیکند .به همین جهت در تأکید
ُ

ْ

َّ

ُّ
ْ ْ
ُ
ل این
ت یعنی اگر ضاللتی از من فرض شود فإَّناَأ ِض َ
آنچه گذشت فرموده :قلَإنَضلل َ
ِ
ِ

گمراهی همواره" علی نفسی" علیه خودم ،و از ناحیه خودم خواهد بود ،و ربطی به حقی که به
من وحی شده ندارد ،پس هر انسانی حتی انبیاء اگر حفظ خدا نباشد ،در خطر ضاللت

ُ
ْ ْ ُ
َّ
هستند ،چیزی که هست خدا است که انبیاء را مصون از آن کرده وَإنَاهتديتَفمِبَُي ِحيَإَلَ
ِ
ِ ِ
ِ
ي
ِّب پس حقی که به من وحی شده ،جز هدایت اثر دیگری ندارد .آنگاه این مطلب را با
ر َ

چیز و از آن جمله دوری ،بین او ،و شنیدن دعا ،حائل نمیشود ،قبال هم زمینه را برای این
َّ

ُْ

ُ
وب خدا عالم الغیوب است ،پس هیچ امری که
تعلیل فراهم کرده ،فرموده بود عالمَالغ ُي َ
ِ

مخل امر او باشد ،و از نفوذ مشیت او و هدایت مردم به وسیله وحی جلوگیری کند ،از او غایب

نمیشود( .طباطبایی)390 ،16 ،1۴17 ،

 .2عاقبت نپذیرفتن حق،گرفتارشدن درعذاب الهی است

با توجه به مطالبی که پیرامون مشرکان لجوج در آیات پیشین گذشت ،روی سخن را
باردیگربه پیامبر کرده ،وحال این گروه را به هنگام گرفتاری در چنگال عذاب الهی مجسم
میسازد که چگونه آنها پس از گرفتاری به فکر ایمان میافتند اما ایمانشان سودی نخواهد
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َّ ُ ٌ
يب تعلیل نموده ،چون داللت دارد براینکه خدا دعا را میشنود ،و هیچ
ََسيعَقر ٌ َ
جملهی ِ إنه ِ
ِ

داشت( .مکارمشیرازی)151 ،1۸ ،137۴ ،

ْ ُْ
بنابراین آیات چهارگانه مورد بحث باتوجه به سیاق وآیهی آخرسورهی وَ ِحيلََبُهنَوَبنيَماَ
5۹

ُ

ْ

ْ

ُ
ُ
ي
ل راجع به وصف حال مشرکین قریش و امثال ایشان درآخرین
يشتهونَكماَف ِعلَبأشي ِاعهمَمنَق ْب َ
ِ
ِ

ساعت مرگ میباشد.
ُ
ْ
ْ ُ ْ
َ
ُ
َّ
يب( سبأ( )51)3۴کلمهی "تری" خطاب به
وَل ْوَترىَإذَفزعواَفالَف ْوتَوَأ ِخذواَ ِمنَمكانَقر َ
ِ ِ
ٍ ِ ٍ
پیامبر میباشد و مضمون این آیه شریفه اینگونه است که از طرفی تهدیدی برای کافران و
مشرکانی است که در حال کفر و شرك از دنیا بروند ،و از جهتی باعث دلداری به پیامبر عزیز
اسالم میباشد .یعنی یا محمد چندان نگران مباش که ایشان دست از کفر و شرك
خو یشتن برنمیدارند .زیرا اگر آن هنگامی را میدیدی که آنان به علت کفرشان طعمه عذاب
خواهند شد و شروع به جزع و فزع میکنند و هیچگونه راه فراری نخواهند داشت موضوع بسیار
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خطرناکی را مشاهده میکردی( .نجفی)202 /16 ،139۸ ،
َ
َ
بعضی از مفسران گفتهاند :این جزع و فزع به هنگام مرگ کافران است ،جملهی َ"و ل ْو تری
َْ
َ َ َ
ِإذ ف ِزعوا" معنایش این است که چون این مشرکین به فزع جان کندن بیفتند" فال ف ْوت" نمیتوانند
از خدا فوت شوند ،و از اوبگریزند ،و یا به جایی پناهنده گشته ،یا چیزی را بین خدا و خود

حائل سازند .در آیه شریفه جواب وَل ْوَترى حذف شده است و آن عبارت لرأيتَأمراَ

عظمْي بوده است.
ُ

ُ

يب این جمله نیز کنایه ازاین است که بین آنان و کسی که آنان را
وَأ ِخذوا َِم ْنَمكانَقر َ
ٍ ِ ٍ

میگیرد هیچ فاصله نیست و اگر به عبارت مجهول تعبیر آورده برای این است که گرفتن به
خدای سبحان منسوب گردد .و خدای سبحان خود را توصیف کرده به اینکه او قریب است.
حرف «لو» و «إذ» و فعل هایی مانند «فزعوا» و «أخذوا» و «حیل بینهم» همه برای ماضی
و زمان گذشته است ،ولی در اینجا مقصود زمان آینده و استقبال است ،زیراچون خداوند
ّ
ّ
فاعل آنهاست ،انجام و تحقق آن ها به اندازهای مسلم است که گویا واقع شده است .زمان
فزع و بیتابی ،روزی است که برای حساب در قیامت بر انگیخته میشوند (روز بعث و
نشور).برخی از ّ
مفسران گفتهاند که زمان فزع ،زمان مرگ است و آن هنگامی است که
مالئکهی عذاب را برای قبض روح میبینند .و برخی گویند :روز بدر است ،آن هنگامی که

گردن آنها را میزدند و نمیتوانستند فرار کنند و تعدادی دیگرازمفسرین معتقدند مقصود سپاه
سفیانی است که در بیابان بیدا ،زمین پاهای آنهارا میگیرد و به زمین فرو میروند( .طبرسی،
361 /3 ،1377؛ طباطبایی)390 /16 ،1۴17 ،

ُ
ُ ْ َّ
ُ َّ
ُ
َّ
يد( سبأ( )52)3۴ضمیر کلمهی قالوا مربوط به
وَقالواَءامناَب ِهَوَأنََل ُمَالتن ُاوشَ ِمنَمكانَب ِع ٍ َ
ِ
ِ

کافران و مشرکان است که در آیات قبل به آنها اشاره شد و ضمیر کلمه ِ"ب ِه" به کلمه "حق" که

همان قرآن است  ،باز میگردد.یعنی هنگامی که مرگ اینگونه افراد فرا میرسد ،یا وارد صحنه

عذاب و عقاب خدای قهار میشوند خواهند گفت :ما به (حق) ایمان میآوریم( .نجفی،139۸ ،

 )203 /16واژهی «تناوش» به معنای نایل شدن و دریافتن چیزی است به آسانی و سهولت .و
این مثل بیانگر این است که آنها چیز غیرممکنی را میخواستند و آن بهرهمند شدن از ایمان،
در زمان مرگ بود همانگونه که مؤمنان در دنیا از آن بهرهمند شدند .خداوند حال اینها را به
حال کسی مثال زده است که بخواهد چیزی را که دیگران از راه نزدیك و به موقع به دست
آوردهاند ،از راه دور و بیموقع به آسانی و سهولت به دست آورد درحالی که این امر ممکن

ً
قبال در دنیا به آن کافر شده بودند و آخرت را از مکان دور نفی میکردند .منظور از "غیب"
ً
ظاهرا آخرت و از"مکان بعید" دنیاست و" قذف" به معنی انکار و نسبت دادن به اوهام است
یعنی وقتی که در دنیا بودند ،که نسبت به آخرت مکان دوری است،آخرت را انکار میکردند.
(قرشی)۴5۸ ،۸ ،1377 ،

برخی از مفسرین معتقدند که مراد از این جمله این است که به رسول خدا نسبت ناروا
میدهند،گاه پیامبر را "ساحر" میخواندند ،گاه"مجنون" ،گاه" کذاب" و گاه قرآن را ساخته
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نیست( .طبرسی)361 /3 ،1377 ،

ْ
ْ
ْ ُ ْ ُ
ْ
َّ
يد( سبأ( )53)3۴این جمله حال از ضمیر
ذفونَبالغ ْيب َِمنَمكانََب ِع ٍ َ
ل َوَيق ِ َ
وَقدَكف ُرواَب ِهَ ِمنَقب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ ُ َّ ُ ُ
ش است .یعنی چطور آن را از مکان دور اخذ میکنند ،حال آنکه
در جملهی وَأنََلمَالتناو َ

فکر بشر میدانستند ،و گاه بهشت و دوزخ و قیامت را به کلی انکار میکردند ،تمام اینها یك
ْ َ
کان َب ِع ٍید" بود.سپس میافزاید :سرانجام
نوع" رجم به غیب" و" تیر در تاریکی" و" قذف ِمن م ٍ
میان آنها و آنچه مورد عالقه آنان بود به وسیله مرگ جدایی افکنده میشود ،همانگونه که با
6۱

گروههای مشابه آنها از قبل چنین عمل شد( .طبرسی623 /۸ ،1372 ،؛ مکارمشیرازی)156 /1۸ ،137۴ ،
ُ

ْ

ْ

ُ

ْ

َّ ُ ْ ُ

ٍّ

ْ ْ
ُ
ُ
ُ
يب( سبأ( )5۴)3۴از
ياعه ْم َِم ْنَق ْبلَإهَّنَاكُناَِفَشكَمر َ
وَ ِحيلََبُهنَوَبنيَماَيشتهونَكماَف ِعلَبأش
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ْ َ
ظاهر سیاق چنین به نظر میرسد ،که مراد از" ما َیش َتهون" لذائذ مادی دنیوی باشد ،که مرگ

بین ایشان و آن لذائذ فاصله میشود .و مراد از اشیاع آن ،اشباهشان از امتهای گذشته است،
َّ ُ ْ ُ

ٍّ

ُ
يب تعلیل
و یا کسانی است که مذهب همینها را داشته باشند وجملهی إهَّنَاكُناَِفَشكَمر َ
ِ
ِ
ِ ٍ
َ
َ
و بیان علت جمله" کما ف ِعل" است( .طباطبایی)391 /16 ،1۴17 ،

نتیجهگیری
قرآن مجموعهی واحدی است که همهی اجزایش یك هدف و احد را دنبال میکنند و این
هدف که همان انسانسازی و هدایتگری است در تكتك حروف و کلمات این کتاب مقدس
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جاری و ساری است .هدایتگری قرآن در گزینش واژگان ،چینش کلمات ،جایگاه آیات در
ً
سورهها کامال مشهود است و اراده واحد و حکیمانهای در ساماندهی آنها نقش داشته است.
اگر قرآن دارای یك هدف کلی است ،هر یك از سورههای قرآن نیز باید بخشی از این هدف
را تأمین کنند و رابطهای معنادار و هماهنگ با هدف کلی قرآن داشته باشند .بدینسان میبینیم
که پذیرش هدفمندی قرآن به طور طبیعی ما را به سوی هدفمندی سوره سوق میدهد .در
تفسیر ساختاری سورهها با بررسی تناسب آیات اهداف و مقاصد سوره کشف میشود.
دراین پژوهش با بررسی ارتباط وتناسب بین آیات سورهی مبارکهی سبأ به فهم دقیقتری از
این سوره دست یافتیم که این امر ما را در نیل به معارف بلند وعمیق این سوره یاری کرد .دراین
راستا مباحث ذیل مورد بررسی قرار گرفتند:
دردستهی نخست این پژوهش ،معاد به عنوان اصلی مهم در دین اسالم مورد بررسی قرار
میگیرد وشبهاتی دراین زمینه از سوی منکرین آن مطرح میگردد ،که در آیات نخست بابیان
عمومیت ملک وکمال علم خداوند این شبهات پاسخ داده میشود وضرورت معاد به اثبات
میرسد .پس ازآن برای فهم بیشتر مطلب به نمونهای از شرح حال شاکران وکفران کنندگان
اشاره میشود .دراین راستا عاقبت کفران نعمت وگرفتار شدن درعذاب الهی را به عنوان عبرتی

برای همهی انسانها مطرح میسازد.
گام بعدی سوره به تبیین توحید وصفات خداوند متعال میپردازد .دراین بخش از سوره
الوهیت آلهه مشرکین با نفی مالکیت ازآنان باطل میشود و ربوبیت پروردگار باتوجه به صفت
رازقیت ایشان وانحصار داوری خداوند در روز قیامت به اثبات میرساند.
ارتباط این دودسته آیات(معاد وتوحید) درآن است،که درمبحث توحید ،اثبات ربوبیت
پروردگار وابطال آلهه مشرکین با انحصاری دانستن داوری خداوند در روز قیامت صورت
میگیرد .عالوه براین ،آیات اول سوره که مباحثی توحیدی هستند ،زمینهساز آیات بعدی سوره
که در رابطه با اثبات اصل معاد است ،میباشد.
درآخرین بخش از سوره ،نبوت به عنوان سومین اصل اعتقادی مطرح میشود .که غرض
اصلی آن بیان عمومیت رسالت پیامبر وتکذیب آن ازسوی مشرکین وکفار ،و انذار به آنان
با بیان عاقبت شوم تکذیب کنندگان نبوت میباشد.
ارتباط وتناسب این دودسته آیات(توحید ونبوت) درآن است که درابتدای مبحث نبوت به
ِ

حجت ودلیل دیگری برمسألهی توحید میباشد چرا که رسالت خود از لوازم ربوبیت

میباشد.
بنابراین نتیجه این میشود که سورهی مبارکهی سبأ که سورهای مکی میباشد .به بیان
معارف اسالمی و ریشههای اعتقادی پرداخته است و شامل محورهایی همچون توحید ،نبوت
و معاد میباشد؛ سپس شبهات منکران در این زمینه را مطرح میکند و در صدد پاسخگو یی
به این شبهات برمیآید.
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ْ

َّ

َّ ً ي َّ

عمومیت رسالت پیامبر اشاره میشود :و َماَأ ْرسلناك َِإالَاكفة َللناسَب ِش ًریاَوَن ِذ ًيرا که این آیه

6۳

منابع

قرآن کر یم ،ترجمه ناصر مکارم شیرازی ،دارالقرآن الکریم ،قم.

 .1ابنجوزی ،عبدالرحمنبن علی ،)1۴22( ،زادالمسیر فی علم التفسیر ،چ ،1دارالکتب العربی ،بیروت.
 .2آلوسی ،محمود ،)1۴15( ،روح المعانی فیتفسیر القران العظیم ،چ ،1دارالکتب العلمیه ،بیروت.
 .3بیضاوی ،عبداللهبن عمر ،)1۴1۸( ،انوارالتنز یل واسرار التأویل ،چ ،1داراحیاء التراث العربی ،بیروت.
 .۴حسینی شاه عبدالعظیمی ،حسینبن احمد ،)1363( ،تفسیر اثنا عشری ،چ ،2میقات ،تهران.
 .5حسینی همدانی ،سیدمحمدحسین ،)1۴0۴( ،انوار درخشان ،چ ،1کتابفروشی لطفی ،تهران.
 .6خامهگر ،محمد ،)13۸6( ،ساختارهندسی سورههای قرآن ،چ ،2سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران.
 .7راغب اصفهانی ،حسینبن محمد ،)1۴12( ،المفردات فیغر یب القرآن ،چ ،1دارالعلم الدارالشامیة ،بیروت.
 .۸زمخشری ،محمود ،)1۴07( ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،چ ،3دارالکتاب العربی ،بیروت.
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 .9شاذلی ،سیدبن قطببن ابراهیم ،)1۴12( ،فیظالل القرآن ،چ ،17دارالشروق ،بیروت.
 .10ابنبابویه ،محمدبن علی( ،شیخ صدوق) ،)136۸( ،ثواب االعمال و عقاب االعمال ،شریف رضی ،قم.
 .11صابونی ،محمدعلی ،)13۸3( ،صفوة التفاسیر ،مترجم ،محمدطاهر حسینی ،احسان ،تهران.
 .12صادقی تهرانی ،محمد ،)13۸۸( ،ترجمان الفرقان ،چ ،1شکرانه ،قم.
 .13طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،)1۴17( ،المیزان فیتفسیر القرآن ،چ ،5جامعه مدرسین ،قم.
 .1۴طبرسی ،فضلبن حسن ،)1372( ،مجمعالبیان ،چ ،3ناصرخسرو ،تهران.
 .15ــــــــــــــــــــــــ  ،)1377( ،جوامع الجامع ،چ ،1دانشگاه تهران ،تهران.
 .16قرشی ،سیدعلیاکبر ،)1377( ،احسن الحدیث ،چ ،3بنیاد بعثت ،تهران.
 .17قرطبی ،محمدبن احمد ،)136۴( ،الجامع االحکام القرآن ،چ ،1ناصرخسرو ،تهران.
 .1۸قمی ،علیبن ابراهیم ،)1367( ،تفسیرقمی ،چ ،۴دارالکتاب ،قم.
 .19مدرسی ،محمدتقی ،)1۴19( ،من هدی القرآن ،چ ،1دارمحبی الحسین ،تهران.
 .20المراغی ،احمدبن مصطفی( ،بیتا) ،تفسیر المراغی ،داراحیاء التراث العربی ،بیروت.
 .21مصباحیزدی ،محمدتقی ،)13۸3( ،آموزش عقاید ،چ ،13امیرکبیر ،بیجا.
 .22مکارمشیرازی ،ناصر ،)137۴( ،تفسیر نمونه،چ ،1دارالکتب االسالمیه ،تهران.
 .23نجفی ،محمدجواد ،)139۸( ،تفسیر آسان ،چ ،1انتشارات اسالمیه ،تهران.

مطالعات تفسیری آالءالرحمن
...............................................
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جهانی بودن قرآن از منظر مفسران فریقین بر محور
آیه 19سوره انعام

فریده مهدیان
سیده سعیده غروی
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چکیده
جهان شمولی آموزههاي قرآن براي بشر و حجت بودن گسترهی مکانی و زمانی دعوتش از جمله مباحث و
رو یکردهای اعتقادی در میان مفسران است .بررسی پیشینهی علمی این بحث ،گاه بیانگر اندیشهی باطل برخی،
بر انحصار آموزهها برای یک ملت و منحصر در منطقه و عصری خاص است .این مقاله با استناد به آیهی 19
سورهی انعام ،مبنی بر جهانی بودن مضامین و مفاهیم قرآنی ،به بررسی تطبیقی تفاسیر معتبر فریقین به روش
تحلیلی  -توصیفی پرداخته است .مفسران فریقین در حوزهی تفسیر ،دارای اصول و مبانی مشترك و مختص
هستند .یکی از عوامل مؤثر در تفاوت دیدگاه مفسران فریقین در تفسیر آیات ،اختالف در مبانی و اصول تفسیری
است .برخی از مفسران فریقین در بررسی واژهی «من بلغ» از آیهی مذکور و معطوف در جهت اثبات جهانی بودن
قرآن ،به سخنان صحابه و تابعین استناد میکنند .برخی هم با استناد و مبنا قرار دادن روایات اهلبیت که آنها
را حجت و دارای اعتبار عملی میدانند ،افزون بر جهانیبودن دعوت قرآن معتقدند که در سایهی حکومت جهانی
اهلبیت شمولیت آن ،همهی افراد را در برمیگیرد و فرازمانی و فرامکانی است .نتیجهی حاصل از این
رو یکرد ،بیانگر همگانی بودن خطابههای قرآنی و هدایتگریهای این کتاب آسمانی تا روز قیامت است.

کلیدواژه

َ
آیه « َمن َبلغ» ،سوره انعام ،جهان شمولی قرآن ،فراعصری بودن قرآن ،فریقین.

 .1دانشپژوه سطح ،۴جامعةالزهراء
 .2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قم ،قرآن و علوم حدیث

Meshcat_ mhdian@yahoo.com
Saeedehgharavi@yahoo.com

مقدمه
جهانی بودن قرآن ،یعنی خطابههای قرآنی از نظر زمانی ،عام و فراگیر است؛ بهگونهایکه
این خطابهها فقط متعلق به عصر نزول و مردم شبه جزیره عربستان نبوده است ،بلکه همهی
طبقات مردم در همهی زمانها ،مخاطب آیات کریمه قرآن هستند .به عبارت دیگر ،پیامهای
قرآن ،فرازمانی و فرامکانی اسـت؛ یعنی همهی ملتها را به آیین ،معارف و مقررات خود
فرامیخواند وهیچ فرد ،گروه ،ملت و نژاد خاصی را استثنا نمیکند .هرچند برخي در اثر
ناآگاهي و برداشتهاي نادرست یا آگاهانه و به منظور ضربه زدن به اسالم و جلوگیري از نفوذ
و حاکمیت آموزههای قرآنی ،با تمسك به برخي آیات ،مدعي شدهاند که قرآن داعیه جهاني
بودن ندارد و ویژهی مردم عرب شبه جزیره عربستان در زمان نزول قرآن است ،در حالی که
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معجزه بودن قرآن در این است که با توجه به متن ثابت ،معنایی همیشه متغیر را به همراه داشته
باشد .متنی که در بردارنده حقیقت مطلق است و در عین حال ،فهم نسبی و عصري انسان را
بر میتابد .در بحث جهانی بودن قرآن ،تمرکز اصلی بر روی عنصر زمان است .از اینرو،
تعالیم و دستورات حیاتبخش قرآن ،در همهی اعصار چه گذشته چه این زمان و تا آینده اعتبار
دارد و گذر زمان ،هرگز آن را کهنه نمیکند .قرآن کریم این مسئله را در آیات زیادی تبیین کرده
است .آیهی  19سورهی انعام این مطلب را به روشنی بیان میکند .در همین زمینه ،برای اثبات
جهانی بودن خطابههای قرآنی ،مفسران فریقین این آیه را مورد استناد و بررسی دادهاند.
مطالعات در این زمینه ،اهمیت تحقیق را دو چندان کرد؛ زیرا تاکنون با تحلیل آیهی 19سورهی
انعام از دیدگاه مفسران فریقین در اثبات جهان شمولی معارف الهی ،پژوهش مستقلی صورت
نگرفته است و فقط ضمن آیه ،برخی مفسران ،اشارههایی کوتاه بدان داشتهاند .اهداف محوری
در این پژوهش بررسی و استناد این آیه بر جهانشمولی آموزههای قرآنی برای مخاطبان همه
دورههاست .نحوه استدالل و برداشت از آیه از منظر مفسران فریقین با توجه به اختالف مبنا و
اصول تفسیری ،از جمله اهدافی است که این مقاله آن را دنبال میکند .این کتاب آسماني که
هماهنگ با فطرت و عقل و در جهت پاسخگویي به نیازها و براي هدایت و سعادت انسان

نازل شده و به هیچ زمان ،مکان و قوم خاصي محدود نميشود .در همین زمینه ،قرآن کریم
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تش ِركونَ؛ بگو« :باالترین گواهی ،گواهی کیست؟» بگو« :خداوند ،گواه میان من و شماست؛

و این قرآن بر من وحی شده ،تا شما و تمام کسانی را که این قرآن به آنها میرسد ،بیم دهم .آیا

براستی شما گواهی میدهید که معبودان دیگری با خداست؟!» بگو« :من هرگز چنین گواهی
نمیدهم» .بگو« :اوست تنها معبود یگانه؛ و من از آنچه برای او شریك قرار میدهید ،بیزارم!
(مکارم)130 /1 ،1373 ،

این آیه در مکه بر پیامبر اسالم نازل شده بود (طبرسی )۴21 /۴ ،1360 ،و گواه این حقیقت
است که در آن هنگام هنوز اسالم از محیط این شهر تجاوز نکرده بود .لذا دربارهی شأن نزول
ّ
آیه هم در منابع گوناگونی آمده که گروهی از مشرکان مکه نزد پیامبر آمدند و گفتند :تو
تحقیق کردیم .آنها نیز گواهی و شهادتی به حقانیت تو بر اساس محتویات تورات و انجیل
ندادند .پس کسی را به ما نشان بده که گواه رسالت تو باشد .این آیه و آیه بعد ناظر به این جریان
و در پاسخ به درخواست آنها نازل شدهاست( .واحدی217 ،1۴11 ،؛ فیض کاشانی112 /2 ،1۴15 ،؛ قمی،
195 /1 ،1363؛ بحرانی۴0۴ /2 ،1۴15 ،؛ غازی عنایه)200 ،1۴11 ،

بنابراین ،خداوند با نزول این آیه در زمان غربت اسالم ،به پیامبرش از آیندهای روشن و
رسالت جهانی اسالم خبر داد؛ همانگونه که شعاع رسالت پیامبر اسالم در ابتدا مکه بود،
اما در مرحلهی بعد به دیگر سرزمینها نیز گسترش یافت .در ادامه به تبیین اهداف

جهانشمولی آموزههای قرآنی پرداخته میشود که در این آیه واژهی وَم ْنَبلغَ از جمله
نکاتی است که بیانگر رسالت جهانی و دعوت همگانی قرآن است.

جهانی بودن قرآن از منظر مفسران فریقین بر محور آیه ۱۹سوره انعام

چگونه پیامبری هستی که احدی را با تو موافق نمیبینیم حتی از یهود و نصاری دربارهی تو

6۷

الف :جهانشمولی آموزههای قرآنی
از مطالعه و بررسی آثار و مکتوبات به جامانده چنین به دست میآید که مکاتب و ادیان
موجود در جهان ،مخاطب خود را گروه ،ملت ،نژاد یا طبقهی خاصي دانسته یا مدعی نجات
هدایت همهی انسانها هستند( .مصباح )275 /2 ،13۸۸ ،مکتب انسانساز اسالم و شریعت
و
ِ
محمدی بیانگر عمومیت و نامحدود بودن مرز دعوت قرآن برای همگان است .در همین

زمینه ،بسیاری از اندیشمندان و مفسران معتقدند که قرآن ،کتابی جهانی با رسالت عمومی
است که به قوم خاصی اختصاص ندارد ،بلکه برنامه زندگی بشر با هدف اصالح و رشد
انسانهاست( .ابنأبي حاتم1273 /۴ ،1۴19 ،؛ طباطبایی )39 /7 ،1390 ،هرچند توسعه عوامل تمدن،
ً
نیازمنديهاي جدیدي به وجودآورده و احیانا سلسلهای از قراردادها و قوانین فرعی را هم
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ایجاب کرده ،اما توسعهی عوامل تمدن ایجاب نمیکند که قوانین مربوط به رابطه انسان با خدا
دگرگون شود( .مطهری ،بیتا )1۸۴ ،بر همین اساس ،خدای سبحان ،قرآن کریم را کتاب همگان
و محور فکري و علمي جهانیان اعالم و آن را بدون اختصاص به دورهای خاص برای هدایت
همگان بر کاملترین انسان عرضه کرد که این همیشگی و جهانی بودن ،و یژگی برتر و منحصر
به فرد قرآن است( .جوادی آملی۴2-۴1 ،13۸9 ،؛  )339-336 /2 ،13۸9بنابراین الزم است که برای
تشریح ابعاد آیه در اثبات جهانی بودن خطابههای آن ،به تبیین دیدگاه مفسران فریقین پرداخته
شود:
ب :دیدگاه مفسران فریقین در داللت آیه بر جهانی بودن خطابههای قرآنی
مفسران فریقین در خصوص داللت مفردات و نیز سیاق آیه مورد بحث بر جهانی بودن
آموزههای قرآنی ،دیدگاههای متفاوتی دارند که ناشی از تفاوت نگرش در معطوف «و من بلغ»
است .مفسران احتماالت گوناگونی را در این زمینه مطرح کردهاند که عبارت است از:
ُْ ُ
عطف بر ضمیر مفعولی در  أِلن أذ َرک ْم

معنای آیه اینگونه است :برای آنکه شما را انذار کنم و هر کس که قرآن تا روز قیامت به او
برسد ،برای این که مردم عصر رسول و کسانی که بعد از ایشان میآیند تا روز قیامت

ّ
مخاطب قرآن و مکلف به احکام آن هستند.

(سیدقطب1057 /5 ،1۴12 ،؛ آلوسی/۴ ،1۴15 ،

113؛ابنعاشور ،بیتا۴7 /6 ،؛ شیخطوسی ،بیتا9۴ /۴ ،؛ مغنیه171 /3 ،1۴2۴ ،؛ جوادیآملی۴2-۴1 ،13۸9 ،؛ مکارم
شیرازی)1۸0 /5 ،1371 ،

ُْ ُ
عطف بر ضمیر فاعلی در  أِلن أذ َرک ْم

بنابر آنچه که در احادیث وارد شده ،معنای آیه به این صورت میشود :قرآن به من وحی
محمد که به امامت برسد ّ
شده تا به وسیلهی آن انذار کنم و هرکس از آل ّ
(ائمه
معصومین ،)او نیز به وسیلهی این قرآن انذارکننده است( .عیاشی356 /1 ،13۸0،؛ بحرانی،
519 /1 ،1۴15؛ طبرسی۴37 /۴ ،1372 ،؛ فیضکاشانی)112 /2 ،1۴15 ،

َ
برخی از مفسران به لحاظ الزم یا متعدی بودن « َبلغ» ،برداشت دیگری از آیه ارائه کردهاند:
اگر «بلغ» به معنای فعل الزم باشد ،یعنی تمام کسانی که عقلشان نسبت به دین ّربانی بلوغ و

هستند( .صادقی تهرانی130-127 /2 ،13۸۸ ،؛ 130 ،1۴19؛ سلطان علیشاه126 /2 ،1۴0۸ ،؛ صدیقحسنخان،
)356 /2 ،1۴20

ْ
بنابراین ،اگر ضمیر در« ِألن ِذ َرک ْم» عطف بر موضع نصب شود ،جمله «من بلغ» ناظر به
کساني است که تا قیامت خواهند آمد و آیه به عمومیت و جهان شمولی دعوت اسالم داللت
ْ
ّ
حج ّیت ّ
سنت
دارد .اگر بر موضع رفع یعنی ضمیر فاعل « ِألن ِذ َرک ْم» عطف گرفته شود ،بر

اهلبیت همانند سنت نبوی داللت دارد و بیانگر این مطلب است که این دو از هم
جدا نیستند و با یگدیگر تالزم دارند .صراحت این آیه در جهاني و جاودانه بودن قرآن و

فراتاریخی بودن گزارههایش ،امری است که غالب مفسران فریقین آن را میپذیرند .همچنین
این مطلب که این دعوت شامل هر انساني است که این پیام به او برسد ،آشکارا بیان شده
است؛ زیرا جملهی «من بلغ» اطالق دارد و صدور کالم از خداوند بدون قید و شرط است؛

جهانی بودن قرآن از منظر مفسران فریقین بر محور آیه ۱۹سوره انعام

رسایی دارد و فقط آنها مکلفند .در این صورت ،منظوراز «کم» در « ِألنذرکم» مکلفان زمان
ََ
نزول قرآنند و « َو َم ْن َبلغ» همهی مکلفان را تا پایان زمان تکلیف در َبر میگیرد .اگر به معنای
ََ
فعل متعدی باشدَ « ،من َبلغه» یعنی مکلفانی که این قرآن به آنان برسد آنها مخاطب این قرآن

پس شامل هر کسی در هر زمانی میشود .در ادامه به تبیین دیدگاههای فریقین پرداخته
6۹

میشود:
دیدگاه مفسران عامه و مبنای آنها در معطوف جمله «من بلغ»

جملهی «من بلغ» عمومیت دعوت نبوی را با توجه به جاودانگی و شمولیتش در بردارد.
(سیوطی )117 ،2007 ،با بررسیهایی که در میان تفاسیر فریقین انجام شد ،همهی مفسران
اهلتسنن ،چه متقدمان و چه متأخران معتقدند خدای متعال قرآن را به سوی پیامبر نازل
کرده تا به وسیلهی آموزههایش آنها را انذار کند .اکثر مفسران عامه به این روایت از پیامبر

ِّ ُ

ً

« َبلغوا َع ِّني ولو َآیة» (ابنحنبل25 /11 ،1۴16 ،؛ بخاري۴05 /5 ،1۴10 ،؛ ترمذي )۴65 /۴ ،1۴19 ،استناد

میکنند .هر کس که این قرآن به او برسد به دلیل تواتر لفظی و معنوی که الفاظ و مضامینش
دارد ،گو یی پیامبر را دیده است؛ زیرا پیامبر آن را بدون کم و زیاد به مسلمانان رسانده؛
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هرچند در این میان ،واسطهها زیاد باشند ،پس کالم الهی بر او حجت است( .طنطاوی،1997 ،

 )53 /5کسی که این قرآن به او میرسد ،چه در حیات رسول باشد یا پس از حیات ،چه
عرب باشد چه عجم ،چه انسان باشد چه جن ،چه در این دنیا باشد چه در قیامت ،همچنان
است که گو یی حضرت رسول را دیده و از او شنیده است( .میدانی1۸1-1۸2 /11 ،1361 ،؛ دروزه،
7۴-72 /۴ ،1۴21؛ طنطاوی53 /5 ،1997 ،؛ سیدقطب1057 /5 ،1۴12 ،؛ آلوسی113 /۴ ،1۴15 ،؛ سعدی،1۴0۸ ،
277-276؛ ابنعاشور ،بیتا۴7 /6 ،؛ زمخشری11 /2 ،1۴07 ،؛ جرجانی۴3 /3 ،1377 ،؛ صدیقحسنخان،1۴20 ،

ْ
 )356 /2این گروه از مفسران ،تعبیر «من بلغ» را بر ضمیر «کم» مفعولی در « ِألن ِذ َرک ْم» عطف
گرفتهاند .در واقع فقط به ظاهر آیه تمسک کردهاند که ظاهر آیه هم بیانگر همین برداشت از

معطوف جمله «من بلغ» است .البته آلوسی از دیگر مفسران عامه ،گرچه عطف به ضمیر
فاعلی را به خاطر ایجاد فاصله بین فعل و فاعل به وسیلهی مفعول جایز دانسته و آنچه را که
مفسران شیعه با استناد به روایات اهلبیت بیان کردهاند را نمیپذیرد .وی با توجه به تفاوت
مبنا و اصول تفسیری عامه با شیعه ،معتقد است که چنین مطلبی از آیه به ذهن متبادر نمیشود.
(آلوسی)113 /۴ ،1۴15 ،

دیدگاه مفسران امامیه و مبنای آنها در معطوف جمله «من بلغ»
ُ

ُْ

ُ

ُ

ْ ُ
َّ
آن َِْل ْن ِذر ُْك َِب ِهَوَم ْنَبلغَ از آیه مورد بحث به هدف
وحيَإَلَهذاَالقر
خداوند در پرتو فراز أ
ِ ِ

نزول قرآن پرداخته و میگوید :قرآنی که الفاظ آن اعجاز آمیز و معانی آن اعجازآمیزتر است،
هرگز نمیتواند ساختهی فکر بشری آن هم در آن زمان ،محیط و مکان بوده باشد .قرآن کریم
با ذکر کلمه وَم ْنَبلغَ در طول تاریخ بشر ،رسالت جهانی و دعوت عمومی و همگانیاش
را اعالم میدارد .در حقیقت تعبیری از این کوتاهتر و جامعتر برای ادای این منظور تصور
نمیشود .بنابراین دقت در وسعت آن میتواند هرگونه ابهامی را دربارهی اختصاص نداشتن
دعوت قرآن به نژاد عرب یا زمان و منطقه خاصی برطرف سازد( .مکارم1۸1-179 /5 ،1371 ،؛،1۴21

 )237-236 /۴در این آیه که به عمومیت و جهانشمولی دعوت اسالم داللت دارد ،مرز زمان و
مرز مکان برداشته میشود و دعوت حضرت محمد تمام انسانها از هر نژاد و ملیتی و در

پیامبرخدا مورد پذیرش همگان است ،گسترهی حجیت سیرهی اهلبیت ،تمام
معارف تنزیل و تأویل و ظاهر و باطن قرآن را در بر میگیرد .این نوع تلقی از تفسیر
اهلبیت از مصادر و مدارك فریقین قابل اثبات است( .نجارزادگان )101 ،13۸3 ،در همین
راستا ،مفسران امامیه هم با استناد به همین آیه ،قلمرو زماني و مکانی رسالت حضرت
محمد را فراتاریخي و آموزههاي قرآني را جهانشمول و جاودانه دانستهاند و دربارهی
ََ
معطوف جمله « َم ْن َبلغ» دو نظر و دیدگاه دارند:
ََ
یکم :بسیاری از مفسران ،جملهی « َم ْن َبلغ» را در محل نصب بر ضمیر «کم» مفعولی در
ْ
« ِألن ِذ َرک ْم» عطف گرفتهاند .مستفاد از ظاهر آیه هم بیانگر همین برداشت مفسران است که
اگر دلیل دیگری نبود یا دلیل ،با ظاهر آیه سازگار نبود به همین ظاهر آیه تمسک میشود.
(شیخطوسی ،بیتا9۴ /۴ ،؛ مغنیه171 /3 ،1۴2۴ ،؛ جوادیآملی۴2-۴1 ،13۸9 ،؛ مکارم شیرازی)1۸0 /5 ،1371 ،

دوم :گروهی دیگر از مفسران هم با استناد به احادیث ائمه معصومین جملهی « َم ْن
ْ
َََ
بلغ» را بر ضمیر فاعل « ِألن ِذ َرک ْم» عطف گرفتهاند( .عیاشی356 /1 ،13۸0،؛ بحرانی519 /1 ،1۴15 ،؛

جهانی بودن قرآن از منظر مفسران فریقین بر محور آیه ۱۹سوره انعام

هر زمانی تا روز قیامت را شامل میشود( .جعفری )357 /3 ،1376 ،از آنجایی که دیدگاه مفسران
ّ
حج ّیت ّ
سنت اهلبیت در تفسیر قرآن و اثبات همسانی آن با سنت
شیعه دربارهی

۷۱

طبرسی۴37 /۴ ،1372 ،؛ فیض کاشانی)112 /2 ،1۴15 ،

ََ
سوم :بعضی هم هر دو احتمال را در معطوف جملهی « َو َم ْن َبلغ» آورده و با استناد بر آیاتی

از قرآن ،توجیه کردهاند( .طباطبایی )35 /۴ ،1۴27 ،بنابراین ،جملهی «من بلغ» ناظر به کساني
است که تا قیامت خواهند آمد و قرآن به دست آنان خواهد رسید .همچنین گو یای آن است
که از نظر دعوت به اسالم ،بین کسانی که قرآن را از خود پیامبر شنیدهاند و کسانی که از
غیر او میشنوند هیچ فرقی نیست .همچنین تفاوتی نمیکند که در زمان حیات پیامبر یا
پس از رحلت ایشان به آنها برسد .پس هرکس که صدای دعوت یگانهپرستی به او برسد،
مصداق این آیه است و بر او اتمام حجت شده و این قرآن از روز نزولش تا قیام قیامت به نفع
حق و علیه باطل احتجاج میکند( .طباطبایي۴0-39 /7 ،1390 ،؛ شیخطوسی ،بیتا9۴ /۴ ،؛ طبرسی،
36 /۸ ،1360؛ مغنیه)171 /3 ،1۴2۴ ،
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پس از تبیین دیدگاههای مفسران در اثبات جهانی بودن فرامین الهی با تکیه به این آیه ،به
برخی ادله هم استناد شده است .البته با توجه به محور بودن آیهی مورد بحث در این پژوهش،
فقط به دلیل عقلی که مؤ ید برداشت جهانشمولی از آیه است استدالل شده است.
مؤیداتی از دلیل عقلی مفسران بر جهانشمولی قرآن با تکیه بر آیه
از نگاه قرآن کریم (نساء(6)۴؛ نور( )5۸)2۴و همهی آموزههای وحیانی (شریفرضی۴25 ،1۴1۴ ،؛

ابنبابو یه3۴7 ،139۸ ،؛ طوسی )15۴ /،۴ ،1۴07 ،انسان موجودي مکلف است و به سبب همین
تکلیف نیز مستحق پاداش و کیفر خواهد بود .از جمله شروط تکلیف ،در کنار «قدرت» و
«اراده»« ،علم به تکلیف» است؛ یعني اوامر و نواهي الهي به او رسیده باشد .اما در صورتي
که در ابالغ این تکلیف خللي ایجاد شود ،تکلیف از انسان ساقط میشود و خداوند در قیامت
او را به دلیل عمل نکردن به تکالیفش عقوبت نخواهد کرد( .سیدقطب )1056/2 ،1۴25 ،او نیز
ميتواند به خداوند حکیم احتجاج کند که اگر تکالیفی بر عهدهاش بوده ،چرا به وي اعالم
نشده است .ضرورت ابالغ احکام و معارف الهي و اتمام حجت بر مردم ،از برنامههاي
رسالت پیامبران و جانشینان آنهاست .بنابراین تا این قانون توسط انسانهای وارسته و معصوم
و مصون از هر خطایی به مردم ابالغ نشود ،توبیخ و مسئول ّیتی در کار نخواهد بود .از همین

رو اعالم و آگاهی از شروط تکلیف است .به اصطالح علما علم اصولِ « ،عقاب بدون بیان»

قبیح است( .اسالمی )91 /2 ،13۸7 ،مطابق این قاعده ،هـرگونه عـقاب و مؤاخذه مکلف از سـوي
شارع مقدس بدون بیان و اعالم ناپسند و مذموم است .قرآن ،نه تنها در عصر نزول ،بلکه در
ّ
تمام اعصار تا قیامت ،ابالغگر پیامهاي خداوند است و ّ
حیثیت حجت بودن خود را حفظ
میکند؛ زیرا تنها در این صورت است که میتواند وظیفهی هدایتگري را به انجام برساند.
(جوادیآملی )۴2-۴1 ،13۸9 ،بنابراین برای رساندن آموزههای الهی الزم است کیفیت ابالغ هم به
روشنی برای مکلفان تبیین شود تا هرگونه ابهام برطرف و حجت بر همگان تمام شود که در
ادامه به این مهم پرداخته میشود:

َ َ ََ َ
کیفیت «ابالغ» در جمله «و من بلغ» از منظر مفسران فریقین

َ

بلغ؛ بلوغ و بالغ ،مصدر ثالثی ،برخی آن را به معنی تبلیغ و کفایت (راغب)307 /1 ،137۴ ،؛

ُ ْ

َّ ُ
ي
ْ
ٌّ
مي( زخرف( )۴)۴3پایههایش
ك ٌَ
كت
ابَلديناَلع ِليَح ِ
واال و مستقر قرار گرفته باشد؛ ِ إنه َِِفَأمَال ِ
ِ

استوار و همواره در بستر زمان بدون هیچ دشواري در حرکت و پویایي باشد( .معرفت/1 ،1379 ،

 )۴6ازاینرو ،مقاصد واال و مطالب ارزشمند ،اهداف جهانی دارد که همگان باید برای نشر
این امر عظیم اقدام و به جهانیان ابالغ کنند .این کار انجام نمیشود مگر اینکه نشر معارف و
احکام قرآن فراگیر و به همه جهانیان عرضه شود و این امر مهم فقط در سایهی ترجمه قرآن به
تمام زبانهای زنده دنیا امکانپذیراست .اگر امت اسالمی که داعیهدار کالم الهی هستند به
این مهم عمل نکنند و از انجام وظیفهی دینی الزم خود سرباز زنند ،خداوند به زودی گروه

ُ
ْ َّ ْ ْ ْ ْ ْ ً ْ ُ ْ َّ
ُكَُثَ
دیگری را جایگزین آنها خواهدکرد که مانند آنها نخواهند بود :وَإنَتتَولواَيستب ِدلَقوماَغری
ِ
ُ
ُ
ُ
الَيكوُناَأ ْمثالك ْ َم؛ اگر روی برتابید جای شما را به مردمی غیر از شما خواهد داد که مانند

شما نخواهند بود( محمد()3۸)۴7؛ (معرفت )1۴3 /1 ،1379 ،قرآنکریم که از سوی خدا به صورت

جهانی بودن قرآن از منظر مفسران فریقین بر محور آیه ۱۹سوره انعام

برخی هم به معنای رسیدن به حد اعلی و انتهای مقصد (مصطفوی )36 /1 ،1۴30،دانستهاند.
ّ
خداوند در علم ازلي و قطعي خویش مقدر داشته که قرآن در مسیر جاودانهاش در جایگاهي

کامل و جامع نازل شده یکی از الطاف عالی و نعمت بیپایان الهی بر انسان است .بنابراین،
۷۳

آوای حق آن باید به گوش همهی انسانها برسد تا با پذیرش و عمل به آن ،از آثار و فواید این
موهبت الهی بهره مند گردند .از سوی دیگر ،باید حجت بر همهی انسانها تمام شود تا در
صحنه قیامت کردار آنها نسبت به آن سنجیده و محاسبه گردد و عذری برای هیچکس باقی
نماند.
بعضی از مفسران دربارهی چگونگی دستیابی به کالم الهی معتقدند که فهمیدن عین
الفاظ قرآن الزم نیست ،بلکه رسیدن پیام و مفهوم قرآن با هرزبان ممکن است .قرآن بر هر
کسی که الفاظ آن را بشنود و معنایش را بفهمد و به مقاصدش پی ببرد یا کسی برایش ترجمه
و تفسیر کند و خالصه بر هر کسی که مضامین آن به گوشش بخورد حجت است.پس الزم
نیست به صورت مکتوب برایشان ارسال شود یا حتما به زبان آن قوم باشد ،بلکه شرط این
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است که مضامینش شامل آنها باشد و بعد حجت بر آنها اقامه شود( .طباطبایي39 /7 ،1390 ،؛

سیدقطب1057 /2 ،1۴12 ،؛ ابنعاشور ،بیتا )۴7 /6 ،بنابراین ،امروزه ترجمه قرآن یك رسالت و به چند
دلیل به عنوان یك ضرورت در جامعه احساس میشود:
قرآن کتاب دعوت است و باید این دعوت به همهی انسانها ابالغ شود تا آن را درك کنند؛
اسالم دین اختصاصی نیست تا ملتی بر ملتی دیگر حق تقدم داشته باشد .قرآن کتاب
راهنمایی و دعوت به اسالم است و نسبت به همه مردم و همهی ملل جهان یکسان است؛
بر عهدهی هر مسلمان است تا ندای اسالم را به گوش جهانیان برساند؛
غرض از فرستادن قرآن ،تبیین و روشن ساختن آن برای جهانیان است ،نه اینکه صرفا آن را
تالوت کرده و یا در اختیار گروهی خاص (مخاطبین اولیه که عرب بودند) بوده باشد( .معرفت،

 )195 ،13۸2بر همین اساس الزم است که پس از ابالغ و رساندن این پیامها ،آن اهداف
محوری که خداوند در ارسال کتاب آسمانیاش برای هدایتگری و ارشاد مردم در نظر داشته
به نحوی به دست آید .هدف عمدهای که در تبلغ جهانی آموزهها نهفته ،همان تبشیر و انذار
مردم در جهت عمل به فرامین الهی است .بنابراین ،در استدالل بر جهانشمولی فرازهای این
آیه ،باید به آثار سازنده انذار توجه داشت.

ُ ُ
َ َ ََ َ
نذ َرکم أب أه و من بلغ»
تأثیر و جایگاه انذار در تبلیغ جهانی با استناد به آیه «ال أ

َ
َْ
َ
إنذار در لغت ،مصدر باب افعال از باب «ن ِذ َرَ ،ی ْنذر» و به معنای خبری است که ترس و

بیم در آن باشد (راغباصفهانی307 /۴ ،137۴ ،؛ مصطفوی )۸2 /12 ،1۴30 ،از آنجایی که منذر حقیقی
فقط خداست و یکی از اسمای الهی م ِنذر است( .مجلسی )3۸7 /9۴ ،1۴03 ،و دیگر منذران فقط

ابالغکننده پیام الهی هستند .به طور معمول در نهاد آدمی انگیزه دفع ضرر ،قویتر از جلب
ُ

ُْ

ُ

ُ

وحى َِإ ّىلَهذاَالق ْرء ُانَال ِنذرُك َِب ِهَوَمنَبلغَ مسئلهی انذار و هشدار،
منفعت است .در آیه وَأ ِ

غایت و نتیجهی نزول قرآن کریم قرار گرفته است .دعوت نبوت از طریق تخویف و تبذیر آغاز
شده و این خود در فهم عموم مردم مؤثرتر از تطمیع و تشو یق است .هرچند امیدوار ساختن
مردم نیز راهی است برای دعوت انبیا و قرآن هم تا اندازهای این طریقه را به کار برده ،اما بیش
از ایجاد شوق و رغبت در آدمی ،اثر دیگری ندارد؛ به خالف تهدید که به ضرورت عقلی،
آدمی به دفع آن ملزم میشود( .طباطبایی )39 /7 ،1390 ،پس قرآن ،با تأکید بیشتری به مسئلهی

بودند و انذار مناسب همین مقام است .پس هدف از نزول قرآن نسبت به حال آنها همان انذار
بوده است و به همین سبب فرموده «النذرکم به» تا درون و ضمیر مخاطبان را بیان کند.
(ابنعاشور ،بیتا )۴7 /6 ،اگر مردم در گمراهی خود هیچ تقصیری نداشتند ،مناسب بود که دعوت
الهی از راه تطمیع آغاز شود ،اما مردم در گمراهی خود مقصر هستند؛ زیرا دعوت اسالم،
دعوت به دین فطرت است که از نهاد خود بشر سرچشمه میگیرد و این خود اوست که با
شرك و گناه ،فطرت خود را پشت سر افکنده و شقاوت را بر دل خود چیره میکند .در نتیجه،
حزم و حکمت اقتضا میکند که دعوت آنان از راه انذار و هشدار آغاز گردد .به همین سبب در
آیات بسیاری وظیفهی آن حضرت منحصر در انذار شده است( .طباطبایی )39 /7 ،1390 ،بنابراین
قرآن که اسالم مکتوب است ،به اسالم ناطق و راهبری نیاز دارد که در مقام و جایگاه م ِنذر مردم

جهانی بودن قرآن از منظر مفسران فریقین بر محور آیه ۱۹سوره انعام

انذار پرداخته است .ازاینرو ،برای مردم غافل مکه در عصر نزول و پیش از همگانی شدن
ّ
آموزههای قرآن ،سخن گفتن از زاو یه انذار مؤثرتر است؛ زیرا مخاطبان در حال عناد و مکابره

را به وسیلهی فرامینش انذار و هدایت کند .حال این رهبران و هادیان امت ،پس از پیامبر
۷5

در دورههای دیگر چه کسانی هستند؟ چگونه میتوان با استدالل و استناد به آیه از باب تطبیق
بر مهمترین مصادیقش آنها را شناخت؟ در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
ارتباط آیه با حکومت جهانی اهلبیت

قرآن کریم ،کتاب آسمانی است که از ناحیهی خدا ،برای سعادت و راهیابی انسان به سوی
حق ،بر آخرین پیامآور الهی ،محمدبن عبدالله فرستاده شد و به طور کلی هماهنگ با
فطرت انسان تنظیم شده است .بدیهی است که فطرت انسانها هم در طول زمان تغییری
نمیکند .از آنجائی که قرآن سیاستهای کلی ،اهداف شریعت و خطوط اصلی را ترسیم
کمیت و ّ
میکند اما شرح و بسط احکامّ ،
کیفیت انجام آن و بیان شروط و قیود را بر عهدهی
پیامبر
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ْ

ي ْ

ي

َّ

ْ

ُ
ُي
ْ
هي( نحل()۴۴)16؛ 
اس َما َنزل َإل َ
لن َ
گذارده و فرموده :و َأنزلنا َإل ْيك َالذَك َِلتبني َل َ
ِ
ِ
ِ

ِ
ِ
ْ
ُ
ُ
َّ ُ َّ َّ َّ
ُْ ُ
ُ ُ َّ ُ ُ ُ ُ
اب( حشر( )7)59آن
الرسولَفخذوهَوَماََناك ْمَعنهَفانتهواَوَاتقواَاَّللَإنَاَّللَش ِديدَال ِعق َ
وَماَآتاكمَ
ِ
ِ

حضرت نیز برای حفظ این دستاوردها و بیان مسائلی که پس از آن پیش میآید ،مراجع علمی
را درقالب حدیث ثقلین معرفی کرد«:اني تارك فیكم الثقلین كتاب الله و عترتي»

(ابنبابو یه67 /1 ،؛ همچنین آورده؛ 90 ،1361؛ ابنحنبل170 /17 ،1۴16 ،؛ نسائی .)51 /5 ،1۴11 ،همانگونه که
ّ
مقدس رسول خدا در کنار قرآن ،به عنوان ّ
مفسر و بیانگر احکام نورانی آن
حضور و وجود
و مجری قوانین سعادت ،ضروری و حتمی است ،جانشینان پیامبر؛ ائمهی اطهار نیز
به عنوان حامالن علوم و معارف قرآن وجود و حضورشان برای فهم و دریافت آموزههای قرآنی
الزم و ضروری است .این کارشناسان دین ،مسئولیت اجرا ،تبیین و تفسیر حقایق بلند آن را
برعهده دارند و پیوسته برای فهم صحیح دین ،در کنار قرآن هستند؛ یعنی انذار همیشگی باید
همراه با منذر همیشگی باشد .از همین رو ،مردم در کنار قران کریم موظف شدند به
بطنشناسان قرآن تمسك جو یند.
حضرت علی فرمودند« :ذلك القرآن فاستنطقوه؛ او را به سخن درآور»« ،و لن ینطق

لكم؛ ولي مطمئن باشید اگر به تنهایي سراغ قرآن بروید قرآن براي شما سخني نخواهد گفت»،
«اخبركم عنه؛ من از قرآن براي شما خبر ميآورم»« ،ان فیه علم ما مضي و علم ما یأتي الي یوم

القیامة؛ اگر من سخنگوي قرآن باشم هر چه شما نیاز دارید تا روز قیامت از قرآن کریم
استنطاق ميکنم» (شریفرضی223 ،1۴1۴ ،؛ کلینی61 /1 ،1۴07 ،؛ قمی)3 /1 ،1۴0۴ ،

از همینرو ،یکی از مهمترین ابزاری که میتوان به واسطهی آن به درك واقعی و عمیق
مضامین و مفاهیم آیات الهی دست یافت و از معارف ارزشمند آن بهرهمند گردید ،همان تفسیر
صحیح آیات نورانی قرآن است که از الفاظ و ظواهر کالم الهی و با اندیشه و ژرفنگری در
آنها به دست میآید و نشانگر مراد و منظور ظاهری آیات قرآن است ،اما گاهی آیات الهی
حاوی حقایقی ورای الفاظ و ظواهر آن است که در مطالعه ابتدایی و اولیه به دست نمیآید و
ّ
تأمل و دقت آدمی در آنها نیز کارساز نیست ،بلکه تنها روایات و گفتار معصومین است

که از آنها پرده برمیدارد .به همین منظور ،در منابع امامیه و در روایات گوناگون ،واژهی « َمن
َ
َبلغ» به فاعل «النذرکم» عطف شده و به ائمهی معصومین تفسیر شده است:
کلینی به سندهای معتبر از امامصادق روایت نموده که؛ آن حضرت در تفسیر این آیه

چنانچه رسول خدا به آن اندار میکرد( ».کلینی)۴2۴ /1 ،1۴07 ،

در تفسیرعیاشی آمده است که امامباقر و امامصادق ميفرمایند:
ََ
«معنای « َم ْن َبلغ» این است که هرکس ،امامی از آلمحمد را ببیند،
درحالیکه مردم را به وسیلهی قرآن میترساند ،مثل این است که خود
پیغمبر را دیده است( ».عیاشی)357-356 /1 ،13۸0 ،

همچنین عیاشی آورده:
«امامصادق

دربارهی « َمن َبلغ» فرمودند« :مقصود کسی است که

وظیفهی امامت به او رسیده است و او همانند پیامبر ،مردم را با قرآن انذار
ََ
میکند .منظور از « َم ْن َبلغ» ائمهی هستند که بعد از پیامبر مردم را به

جهانی بودن قرآن از منظر مفسران فریقین بر محور آیه ۱۹سوره انعام

کریمه فرمود:

ّ
«هرکه از آلمحمد به حد امامت برسد انذار میکند مردم را به قرآن

وسیلهی قرآن هشدار میدهند( ».عیاشی)356 /1 ،13۸0 ،
۷۷

گو اینکه با توجه به این روایات ،بیشتر مفسران کلمه «و من بلغ» را به ضمیر «أنذرکم»
عطف دانسته و گفتهاند مقصود از آن غایبان در زمان پیغمبرند ،ولی براساس تأویل ائمه

در روایات ،من بلغ به ضمیر مرفوع «انذر» معطوف است؛ یعنی هر امامی که به درجه امامت
ََ
رسد ،به وسیلهی قرآن مردم زمان خود را بیم میدهد .طبق این روایاتَ « ،م ْن َبلغ» عطف بر
فاعل مقدر در «النذرکم» است.

(طبرسی36 /۸ ،1360 ،؛ طباطبایی۴2 /7 ،1390 ،؛

حسینیشاهعبدالعظیمی239 /3 ،1363 ،؛ سلطان علیشاه )126 /2 ،1۴0۸ ،باید گفت رسول خدا بیمدهنده
است و در هر زمانی باید هدایتگری باشد تا مردم را هدایت کند .از همینرو قرآن میفرماید:
َّ

ْ

ُ

ِ إ ََّناَأ ْنت َُمن ِذ ٌرَو ِلك يلَقومَهاد( ...رعد( )7)13همچنین در روایات به صورت متواتر آمده که
ُ

پیامبر گرامی اسالم جملهی و ِلك يلَقومَهاد را بر امیرمؤمنان تطبیق کرد و فرمود:
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ي الهادي إلی أمري؛ من بیمدهنده و علی هدایتکننده به دستورهای من است»
«أنا المنذر وعل ّ
(عروسیحو یزی۴۸2 /2 ،1۴15 ،ـ )۴۸3به طور مسلم پس از امیرمؤمنان ،آیه مصادیقی نیز دارد
که به مرور زمان بر آن منطبق میشود .بخشی از تحرك و روشنگری قرآن در این است که به

ّ
مرور زمان بر مصادیق آن تطبیق گردد .از این جهت ،امامباقر فرمود« :رسول الله المنذر،
ّ
وعلي الهادي ،وكل إمام هاد للقرن الذي هو فیه؛ پیامبر خدا بیمدهنده و علی هدایت کننده و هر
امام ،هادی مردم آن عصری است که در آن زندگی میکنند» (عروسی حو یزی)359 /1 ،1۴15 ،

ِ
همانگونه که قرآن ،زنده و باقی است ،قرین او نیز باید زنده باشد .بنابراین ،طبق اصول و مبانی
ّ
حج ّیت ّ
سنت اهلبیت در تفسیر آیات و همخوانی آن با سنت
مختص امامیه در تفسیر،
نبوی برای تحقق آموزههای جهانی قرآن نیاز به حکومت جهانی است .حکومتی که در
سایهی آن برای فهم صحیح معارف الهی و عمل به دستورات حیاتبخش قرآن همهی جوامع
انسانی برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی مطیع اوامر و فرامین نورانی خاندان وحی
باشند .با توجه به مطالب یاد شده ،ارتباط و پیوند میان موضوع «جهانشمولی آموزههای قرآن»
و مسئلهی «حکومت جهانی اهلبیت »روشن شد و این حقیقت نیز به اثبات رسید که
این پیوند ناگسستنی است و با یکدیگر تالزم دارند.

نتیجهگیری
از آنجا که در این مقاله مباحث پیرامونی آیهی 19سورهی انعام از منظر مفسران فریقین مورد تحقیق و
بررسی قرار گرفت ،مطالب چندی به صورت خالصه به دست آمد که مهمترین آنها عبارتند از:
این آیه یکی از آیاتی است که بر جهانشمولی آموزهها و خطابههای قرآنی اشاره دارد .مفسران فریقین
در استدالل به این آیه ،بر جهانیبودن آموزههای الهی تأکید دارند .قرآن کریم به عنوان معجزه جاوید و
صدق دعوت نبوی در انحصار دوره و مکان خاصی نیست و برای به سعادت رساندن همهی بشریت از
زمان نزول تا پایان جهان نازل شده و کتابی جهانی است .مفسران فریقین درباره معطوف جمله «من بلغ»
دیدگاههای متفاوتی دارند .در صورت عطف به محل منصوب ،مخاطب آیه تمام انسانهایی هستند که
تا روز قیامت پا به عرصه وجود میگذارند .در این گونه خطاب واقع شدن انسانها ،عین الفاظ قرآن یا
ترجمه یا مفهوم و محتوای کالم الهی تفاوتی ندارد و به هر نحوی که برسد حجت بر آنها تمام است .به
همین سبب در روز قیامت ،در صورت ترک اوامر و ارتکاب نواهی الهی مورد عتاب قرار میگیرند و در
که تفاوت مهم مبنایی با مفسران عامه در تفسیر و تحلیل آیات دارند ،درباره آموزههای جهانشمولی قرآن
تفصیالت بیشتری درباره معطوف جمله «من بلغ» دادهاند .برخی با استناد به روایات اهلبیت در
این زمینه که آنها را حجت و دارای اعتبار عملی میدانند ،با استناد و مبنا قرار دادن روایات ،معطوف را بر
محل مرفوع عطف گرفتهاند .بنابر اصول اعتقادی شیعه ،قرآن در کنار اهلبیت تا روز قیامت باقی
خواهد ماند و آموزههای جهانی آن همراه و همگام با مفسر و رهبر در سایه حکومت جهانی اهلبیت
عصمت و طهارت محقق خواهد شد و به ظهور و بروز میرسد.

جهانی بودن قرآن از منظر مفسران فریقین بر محور آیه ۱۹سوره انعام

نتیجه عذاب اخروی و محرومیت از رضوان الهی یا لقاءالله را برای خویش تدارک دیدهاند .مفسران شیعه

۷۹

فهرست منابع

قرآن کر یم ،ترجمه ناصر مکارم شیرازی ،دارالقرآن الکریم ،قم.
 .1ابنابیحاتم ،عبدالرحمنبن محمد ،)1۴19( ،تفسیرالقرآنالعظیم ،چ ،3مکتبة نزارمصطفی الباز ،ریاض.
 .2ابنبابویه ،محمدبن علی(،شیخ صدوق) ،)1361( ،معاني األخبار،چ ،1جامعه مدرسین ،قم.
 .3ـــــــــــــــــــــــــ  ،)1۴16( ،الخصال ،چ ،5جماعة المدرسین فيالحوزة العلمیة ،مؤسسة النشر اإلسالمي،
قم.
 .۴ابنحنبل ،احمدبن محمد ،)1۴16( ،مسند اإلمام أحمدبن حنبل ،چ ،1مؤسسة الرسالة ،بیروت.
 .5ابنعاشور ،محمدبن طاهر( ،بیتا) ،التحر یر والتنویر ،بینا ،بیجا.
 .6اسالمی ،رضا ،)13۸7( ،قواعد کلی استنباط ،چ ،5مؤسس بوستان کتاب ،قم.
 .7آلوسی ،سیدمحمود ،)1۴15( ،روح المعانی فیتفسیر القرآن العظیم ،چ ،1دارالکتب العلمیه ،بیروت.
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 .۸بحرانی ،سیدهاشمبن سلیمان ،)137۴( ،البرهان فيتفسیر القرآن ،چ ،1مؤسسة البعثة ،قم.
 .9بخاری ،محمدبن اسماعیل ،)1۴10( ،صحیح البخاري ،چ ،2وزارة االوقاف،لجنة إحیاء کتب السنة ،قاهره.
 .10ترمذی ،محمدبن عیسی ،)1۴19( ،الجامع الصحیح و هو سنن الترمذي ،چ ،1دارالحدیث ،قاهره.
 .11جرجانی ،ابوالمحاسن حسینبن حسن ،)1377( ،جالء األذهان و جالء األحزان ،چ ،1دانشگاه تهران ،تهران.
 .12جعفری ،یعقوب ،)1376( ،تفسیرکوثر ،چ ،1موسسه انتشارات هجرت ،قم.
 .13جوادیآملی ،عبدالله ،)13۸9( ،تفسیر تسنیم ،چ ،۸محقق :علی اسالمی ،اسراء ،قم.
 .1۴ـــــــــــــــــــــ  ،)13۸9( ،نزاهت قرآن از تحر یف ،چ ،۴اسراء ،قم.
 .15حسینیشاه عبدالعظیمی ،حسنبن احمد ،)1363( ،تفسیر اثناعشری ،میقات ،تهران.
 .16دروزه ،محمدعزه ،)1۴21( ،التفسیر الحدیث :ترتیب السور حسب النزول ،چ ،2دارالغرب اإلسالمي ،بیروت.
 .17راغباصفهانی ،حسینبن محمد ،)137۴( ،مفردات الفاظ قرآن ،چ ،2مرتضوی ،تهران.
 .1۸زمخشری ،محمود ،)1۴07( ،الکشاف عنحقائق غوامض التنز یل ،چ ،3دارالکتاب العربي ،بیروت.
 .19سعدی ،عبدالرحمن ،)1۴0۸( ،تیسیر الکریم الرحمن فيتفیسر کالم المنان ،چ ،2مکتبةالنهضةالعربیة ،بیروت.
 .20سلطان علیشاه ،سلطان محمدبن حیدر ،)1۴0۸( ،بیانالسعادة في مقامات العبادة ،چ ،2مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بیروت.
 .21سیدقطب ،ابراهیم شاذلی ،)1۴25( ،فیظالل القرآن ،چ ،17دارالشروق ،قاهره.
 .22سیوطی ،جالل الدینعبدالرحمان ،)1۴0۴( ،الدرالمنثور ،کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی ،قم.

 .23ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)2007( ،االکلیل فیاستنباط التنزیل ،چ ،1دارالکتب العلمیة ،منشورات محمد
علي بیضون ،بیروت.
 .2۴شریف الرضي ،محمدبن حسین ،)1۴1۴( ،نهجالبالغة(للصبحي صالح) ،چ ،1هجرت ،قم.
 .25صادقی تهرانی ،محمد ،)13۸۸( ،ترجمان فرقان ،چ ،1قم.
 .26ـــــــــــــــــــــــ  ،)1۴19( ،البالغ فی تفسیر القرآن بالقرآن ،چ ،1ناشر مؤلف ،قم.
 .27صدیقحسنخان ،محمدصدیق ،)1۴20( ،فتحالبیان فیمقاصد القرآن ،چ ،1دارالکتب العلمیة ،منشورات
محمدعلي بیضون ،بیروت.
 .2۸طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،)1390( ،المیزان في تفسیر القرآن ،چ ،2مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بیروت.
 .29ــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1۴27( ،تفسیرالبیان فیالموافقة بین الحدیث و القرآن ،چ ،1دارالتعارف
للمطبوعات ،بیروت.
 .30طبرسی ،فضلبن علی ،)1360( ،تفسیر مجمعالبیان ،ترجمه :مترجمان ،چ ،1فراهانی ،تهران.
 .31طنطاوی ،محمد ،)1997( ،التفسیر الوسیط للقرآنالکریم ،چ ،1نهضة مصر ،قاهره.
 .32طوسی محمدبن حسن( ،بیتا) ،تفسیر تبیان ،داراحیاء التراث العربی ،بیروت ،بیجا.
 .3۴عیاشی ،محمدبن مسعود ،)13۸0( ،تفسیر عیاشی ،چ ،1مکتبه العلمیة االسالمیه ،تهران.
 .35غازی عنایة ،)1۴11( ،أسباب النزول القرآني ،چ ،1دارالجیل ،بیروت.
 .36فیضکاشانی ،محمدمحسنبن شاهمرتضی ،)1۴15( ،تفسیرالصافي ،چ ،2مکتبه الصدر ،تهران.
 .37قمی ،علیبن ابراهیم ،)1363( ،تفسیر القمي ،چ ،3دارالکتاب ،قم.
 .3۸مجلسی ،محمدباقر ،)1۴03( ،بحاراالنوار ،چ ،2دارإحیاء التراث العربي ،بیروت.
 .39مصباحیزدی ،محمدتقی ،)13۸۸( ،قرآنشناسی(،معارف قرآن ،)6چ ،1مؤسسه درراه حق ،قم.
 .۴0مصطفوی ،حسن ،)1۴30( ،التحقیق فی کلمات القرآنالکریم ،چ ،3بینا ،بیروت.
 .41مطهری ،مرتضی( ،بیتا) ،مجموعه آثار ،بینا ،بیجا.
 .۴2معرفت ،محمدهادی ،)1379( ،تفسیر و مفسران ،چ ،1موسسه التمهید ،قم.
 .۴3ـــــــــــــــــــــ  ،)13۸2( ،تاریخ قرآن ،چ ،5سمت ،تهران.
 .۴۴مغنیه ،محمدجواد ،)1۴2۴( ،تفسیر الکاشف ،چ ،1دارالکتب اإلسالمیة ،تهران.

جهانی بودن قرآن از منظر مفسران فریقین بر محور آیه ۱۹سوره انعام

 .33عروسی حویزی ،عبد علیبن جمعه ،)1۴15( ،نورالثقلین ،چ ،۴اسماعیلیان ،قم.

 .۴5مکارمشیرازی ،ناصر ،)1371( ،تفسیر نمونه ،چ ،10دارالکتب اإلسالمیة ،تهران.
8۱

 .۴6ـــــــــــــــــــــ  ،)1373( ،ترجمه قرآن ،چ ،2دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی ،قم.
 .۴7ــــــــــــــــــــ  ،)1۴21( ،األمثل في تفسیر کتاب الله المنزل ،چ ،1مدرسة اإلمام عليبن أبي طالب ،قم.
 .۴۸میدانی ،عبدالرحمن حسن حبنکه ،)1361( ،معارج التفکر و دقائق التدبر ،چ ،1دارالقلم ،دمشق.
 .۴9نجارزادگان ،فتحالله ،)13۸3( ،تفسیر تطبیقی ،چ ،1مرکز جهانی علوم اسالمی ،قم.
 .50نسائی ،احمدبن علی ،)1۴11( ،السنن الکبری ،چ ،1دارالکتب العلمیة ،منشورات محمد علي بیضون ،بیروت.
 .51واحدی ،علیبن احمد ،)1۴11( ،اسباب نزول القرآن ،چ ،1دار الکتب العلمیة ،منشورات محمدعلي بیضون ،بیروت.
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فصلنامه داخلی علمی-تخصصی
گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهراء
سال اول * شماره سوم * پائیز ۱۳۹۷


خوانش جامعیت ذاتی و مقایسهای قرآن کریم
از منظرآیتالله جوادی آملی

خدیجه حسینزاده باردئی
سیدحسین شفیعی دارابی

1

2

چکیده
یکی از مسائل اختالفی و بنیادین در تفسیر قرآن ،مسئلهی جامعیت قرآن است که هر کدام از مفسران با استناد به ادلهای در هر یک از حوزههای
جامعیت ذاتی و مقایسهای به یکی از دیدگاههای جامعیت تمایل پیدا کردند .بررسی دیدگاه آیتالله جوادی به عنوان مفسر تاثیرگذار دورهی معاصر،
میتواند راهگشای حل برخی مباحث نظری در حوزهی اندیشه و عمل دینی باشد .بنابراین نوشتار حاضر با شیوهی عقلی و نقلی و با گردآوری
دادهها از راه جمعآوری کتابخانهای درصدد تبیین دیدگاه این مفسر در دو حوزهی جامعیت است .نو یسنده پس از گردآوری اطالعات آنها را با
روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآورده است .از سیر در آثار تفسیری و غیرتفسیری آیتالله جوادی به دست میآید که ایشان دیدگاه حداکثری
جامعیت قرآن را در دو حوزهی جامعیت ذاتی و مقایسهای میپذیرند .ایشان در حوزهی جامعیت ذاتی اذعان میکنند که جامعیت حداکثری با دو
شرط پذیرفتهاست؛ یکی اینکه رهنمودهای قرآن شامل ظاهر ،باطن ،تنزیل و تأو یل این کتاب باشد و دیگر اینکه این رهنمودها توسط
معصومین ارائه شوند .همچنین وی برای اثبات مدعای خو یش ،از دالیل متنوع نقلی و عقلی بهره جسته است .البته نباید نظرشان دستاویزی
برای تحمیل دانشهای بشری بر قرآن باشد .همچنین در حوزه جامعیت مقایسهای نیز با استناد به جاودانگی و هیمنه قرآن بر دیگر کتب آسمانی،
قرآن را در گستره مسائل و کامل بودن بیان قرآن در هر مسئلهای را میپذیرند و احتمال جامعیت تورات را تنها در مسائل هدایتی تبیین مینمایند.
این پژوهش ،ضمن تبیین اصل دیدگاه این اندیشمند قرآنی و ارزیابی مناسب به این حقیقت دست یافته که اگرچه اصل دیدگاه این مفسر فرزانه
معاصر مورد قبول و قابل اثبات است ،ولی نقاط ضعفی در پارهای از دالیلشان ،دیده میشود .همچنین دالیل دیگری نیز در تایید این نظریه میتوان
ارائه کرد.

واژهگان کلیدی
ادلهجامعیت ،آیتاللهجوادی ،جامعیت حداکثری ،جامعیت ذاتی ،جامعیت مقایسهای ،جامعیتقرآن.

 .1دانشپژوه سطح ،۴تفسیر تطبیقی ،مدرس و پژوهشگر جامعةالزهراء
 .2استادیار جامعةالمصطفی ،تفسیر و علوم قرآن

Hosinzadeh110@gmail.com
Shafiedarabi@chmail.ir

مقدمه
جامعیت قرآن ،یکی از مبانی مرتبط با شناخت قرآن به شمار میرود که در چگونگی
فهم و تفسیر آن بسیار مهم است؛ زیرا نوع تلقی هر مفسری از گسترهی موضوعات و مسائل
قرآن و کیفیت بیان آنها در فهم معانی و مقاصد آیات تاثیرگذار است .نظریات مختلفی در
زمینهی جامعیت قرآن از سوی اندیشمندان و مفسران تبیین شده است .برخی از اندیشمندان
به طور کلی جامعیت قرآن را انکار کردند و قائل هستند با اینکه قرآن دارای کمال است ولی
جامعیت ندارد .گفتنی است که این نظریه از سوی روشنفکران مسلمان مطرح شده است.
(ر.ک :بازرگان91 ،13۸3 ،؛ سروش39 ،13۸۴ ،؛ شبستری۴9۸ ،1379 ،؛ شاطبی ،بیتا )76 – 6۸ /2 ،البته این
نظریه در مقاالت مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتهاست( .کریمپور77-6۴ ،13۸3 ،؛ حاجی و

مهریزان )113-110 ،1391 ،در مقابل منکران جامعیت قرآن قائالن به جامعیت قرار دارند گاهی
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جامعیت قرآن که این گروه از دو زاو یه به این بحث نگاه میکنند .گاهی جامعیت قرآن را در
مقایسه با سایر کتب آسمانی و گاهی بدون مقایسه دیدگاههایی را بیان میکنند که در ذیل به
طور اجمالی نظریات آنها بازخوانی میشود:
جامعیت ذاتی یا فی حد نفسه

صاحب نظران در بحث جامعیت ذاتی قرآن ،سه دیدگاه کلی جامعیت افراطی ،جامعیت
اعتدالی ،جامعیت تفریطی (ایازی )۸0 – 55 ،13۸0 ،را ارائه کردند .از نظر دیدگاه افراطی
همهی علوم بشری و طبیعی در ظاهر الفاظ قرآن وجود دارد؛ ازاینرو ،قرآن مسائل جزئی و
کلی ،علوم انسانی و تجربی ،تاریخی و فلسفی و هر موضوع دیگری را شامل میشود .پس
قرآن مشتمل بر همهی علوم و روشها است؛ از جمله قائالن به این دیدگاه
ابنمسعود(طبری)10۸ /1۴ ،1۴12،؛ ابنکثیر(ابنکثیر)227 -226 /3 ،1۴19،؛ فیضکاشانی (کاشانی،

)57 /1 ،1۴02؛ آلوسی (آلوسی)137 /۴ ،1۴15 ،؛ محمد سبزواری (سبزواری)39 /3 ،1۴06 ،؛ طنطاوی
(بیتا )132 /۸ ،و غیره را میتوان نام برد.

از نظر دیدگاه تفریطی قرآن نه تنها عهدهدار علوم بشری نیست ،بلکه در مقوله دینی نیز
تمام سخن را نیاورده است ،ولی در بیان ارزشهای کلی و احکام شرعی دارای جامعیت
است؛ از جمله قائالن این نظریه شیخطوسی (طوسی ،بیتا)۴1۸ /6 ،؛ زمخشری (ر.ک :زمخشری،
)62۸ /2 ،1۴07؛ فخررازی (فخررازی)25۸ /20 ،1۴20 ،؛ احمدمصطفی مراغی (مراغی ،بیتا/۴ ،

)12۸؛ ابنعاشور (ابنعاشور )20۴ -203 /13 ،1۴20 ،را میتوان نام برد.
از نظر دیدگاه اعتدالی قرآن اصول و ارزشهای کلی را بیان کرده و انسان میتواند براساس
آن یک نظام حقوقی ،سیاسی ،اجتماعی و غیره را از آن استخراج کند که خود این دیدگاه سه
تفسیر مختلف دارد :جامعیت در مقوله هدایت و تربیت ،جامعیت برای مخاطبان خاص که
پیامبر و معصومان هستند و جامعیت درباره احکام دین (کریمپور قراملکی)۴۴ ،13۸2 ،؛ از
جمله قائالن به دیدگاه اعتدالی محمد عزه دروزه

(دروزه/5 ،1۴21 ،

)167-166؛

عالمهطباطبایی( طباطبایی)325-32۴ /12 ،1390،؛ ناصرمکارم شیرازی (ر.ک :مکارم،1371 ،

 )362-361 /11را میتوان نام برد.
از سو یی در برخی آثار معاصر (ر.ک :خسروپناه )۴6 –۴1 ،13۸۴ ،به جامعیت مقایسهای اشاره
شده که در این جامعیت ،جامعیت قرآن در مقایسه با کتب وحیانی دیگر تعریف میشود.
در بین این دیدگاهها ،شناخت و ارزیابی دیدگاه آیتالله جوادیآملی صاحب تفسیر تسنیم
از جهاتی دارای اهمیت است؛ چرا که ایشان جزو مفسران تأثیرگذار شیعی در عصر حاضر
هستند و با ارائهی آرای ابتکاری ،باعث گرهگشایی از مشکالت ،معضالت فکری و عملی
جامعهی اسالمی در برابر هجوم نظریههای الحادی و التقاطی بودهاند؛ پس پرداختن به
مبانی تفسیری این مفسر بزرگ میتواند راهگشای مباحث مبنایی تفسیر قرآن باشد .همچنین
با توجه به جست وجو یی که نو یسنده در سایتهای علمی کشورمثل نورمگز ،مگایران و
ایرانداک انجام داده ،نوشتهای اعم از کتاب ،مقاله یا پایان نامهای با این عنوان نگاشته نشده
است .البته مقالهی «نگاه تطبیقی بر جامعیت قرآن از دیدگاه شهید مطهری و آیتالله
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• جامعیت مقایسهای

جوادی» و مقالهی «جامعیت قرآن از دیدگاه عالمهطباطبایی و آیتالله جوادی آملی در
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نگاه تطبیقی» در این زمینه نگارش شده اما نو یسندگان این مقاالت هیچ اشارهای به رو یکرد
آیتالله جوادی به جامعیت ذاتی و مقایسهای نکردند .از اینرو ،نوشتارحاضر قصد دارد با
روش توصیفی  -تحلیلی و کنکاش در آثار تفسیری و غیر تفسیری دیدگاه ایشان را دربارهی
جامعیت ذاتی و مقایسهای تشریح کند .از این رو بعد از مفهومشناسی جامعیت ابتدا رو یکرد
ایشان نسبت به هر کدام از این دیدگاهها تبیین میشود .سپس ادلهی ایشان در این زمینه بیان
و ارزیابی میگردد.
 .1مفهومشناسی جامعیت
در زمینهی جامعیت قرآن تعاریف متعددی از سوی اندیشمندان مطرح شده است که
پس از بیان معنای لغوی به آنها پرداخته میشود.
 .1-1معنای لغوی
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کلمهی جامعیت ،از ریشهی «جمع» است که از نگاه برخی لغو یون این واژه مصدر
ثالثی مجرد (فراهیدی239 /1 ،1۴09 ،؛ جوهری )119۸ /3 ،1376،و به معنای جمع کردن (ابنمنظور،

 )53 /۸ ،1۴1۴است؛ البته برخی آن را به معنای پیوند اجزای یک چیز میدانند (راغب)201 ،1۴12 ،؛
همچنین در کتب صرفی این کلمه مصدر صناعی ،از لفظ جامع و اسم فاعل از مادهی
«جمع ،یجمع» معرفی شدهاست( .طباطبایی)2۸2 ،13۸0،؛ در فرهنگ لغت فارسی نیز این واژه
به معنای گردآوردن است؛ پس لفظ جامع به معنای «فراگیرنده» یا «گردآورنده» آمده است.
(سیاح)2۸2 ،136۸ ،؛ در نتیجه میتوان گفت که مراد از جامعت «فراگیری» است.
 .1-2معنای اصطالحی

از آنجا که در آثار گذشتگان بحثی با عنوان جامعیت قرآن وجود ندارد ،بلکه تنها برخی
نظریات مرتبط با این بحث در ذیل عناو ینی مثل«العلوم المستنبطه منالقرآن» ذکر شده
(سیوطی)25 /۴ ،13۸0 ،؛ ازاینرو میتوان گفت که این واژه از واژگان نوپیدا در عرصهی تفسیر
و علوم قرآنی است؛ پس در این مجال به ارائهی تعاریف اصطالحی میپردازیم.
الف :از نگاه غزالی جامعیت قرآن به معنای وجود اصول و کلیات علوم در قرآن است.

او میگو ید:
«همهی علوم ،چون در افعال و صفات خدا داخل است و خداوند در قرآن،
افعال ذات و صفات خود را توضیح میدهد؛ پس در قرآن به اصول و کلیات
علوم اشاره شده است( ».غزالی)32 – 31 ،1۴09 ،

ب :زرکشی بر این باور است که جامعیت قرآن به معنای وجود علم اولین و آخرین در
قرآن است( .زرکشی)320 /،2 ،1۴10 ،

ج :سیوطی میگوید:
قرآن ،ریشهی تمامی علوم حتی ،طب ،جدل ،هیئت ،هندسه و غیره را دارد؛
از اینرو هر آنچه مورد نیاز انسان است در قرآن وجود دارد؛ چه نیازهایی که
وصف دینی دارد و چه آنهایی که ندارند( .ر.ک :سیوطی)25۸ /2 ،13۸0 ،

د :برخی نیز بر این باور هستند که آیات قرآن معلومات علمي دقیقي را در بر دارد که بشر
حمل نمود( .ر.ک :ابوحجر 66 ،1991 ،و )113

هـ :فخررازی میگو ید:
جامعیت قرآن به این معنا است که همهی علوم دینی چه اصول و چه فروع
آن در قرآن وجود دارد اما علوم غیردینی در قرآن وجود ندارد( .ر.ک :فخررازی،
)25۸ /20 ،1۴20

و :از نگاه گروهی از اندیشمندان جامعیت قرآن به معنای بیان تمام اموری است که برای
تکامل فرد و جامعه در همهی جنبههای معنوی و مادی الزم است ،اما این مطلب به این معنا
نیست که قرآن یک دایره المعارف بزرگی است که تمام جزئیات علوم ریاضی ،جغرافیایی،
شیمی ،فیزیک و گیاه شناسی در آن باشد( .مکارم361 /11 ،1371 ،؛ ایازی)1۸ ،13۸0 ،

از تعاریف اصطالحی که مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که هر کدام از اندیشمندان با
تمسک به ادلهای به یکی از دیدگاههای اعتدالی ،افراطی و تفریطی گرایش پیدا کردند و بر
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در هنگام نزول به آن آگاهي نداشته است اما نباید هر مطلب وهمی و ظنی را بر آیات قرآن

8۷

طبق آن تعریفی از جامعیت قرآن ارائه کردهاند .از اینرو با توجه به این تعاریف میتوان گفت
جامعیت قرآن به معنای شمول و فراگیری آیات قرآن در عرصههای دینی و غیردینی زندگی
انسان است.
 .2جامعیت قرآن از دیدگاه آیتالله جوادی
بعد از تبیین مفهوم جامعیت به بررسی دیدگاه آیتالله جوادی میپردازیم .با تتبع
استقرایی در نرمافزار کتابخانهی دیجیتالی اسراء که حاوی آثار ایشان است و با مطالعهی
اجمالی این آثار میتوان به این نکته واقف شد که ایشان باب مستقلی را با عنوان «جامعیت
قرآن» در آثارش نگشودهاند ،اما این عالم ربانی به عنوان یک مفسر ،ناگزیر در ذیل آیات
مرتبط با جامعیت به این امر مهم پرداخته است و در حوزهی جامعیت ذاتی و مقایسهای نظر
خود را مطرح کردند که در ذیل به شرح این نظرات میپردازیم.
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 .2-1دیدگاه آیتالله جوادی در حوزه جامعیت ذاتی

با اینکه آیتالله جوادی در آثار غیرتفسیری و تفسیر موضوعیشان در زمینهی جامعیت
اعتدالی مباحثی را مطرح میکنند و میگو یند:
«طبق آیهی  ۸9نحل هر چیزي که در تأمین سعادت انسان مؤثر است ،در
این کتاب الهي بیان شده و اگر ارتکاب عملي مایه شقاوت بشري گردد،
پرهیز از آن به صورت یك دستور الزم در آن تعبیه شده است .اشتمال قرآن
بر همهی معارف و اخالق و اعمال هدایتی به طور رمز یا ابهام یا ّ
معما و
مانند آنها از قانون محاوره و اسلوب تعلیم و تربیت جدا نیست و به طور
روشن در قرآن بیان شده است؛ خواه به نحو تفصیل و خواه به نحو اختصار؛
زیرا خداي سبحان از جامعیت قرآن نسبت به همهی اصول اسالمي به
عنوان «تبیان» یاد کرده است( ».جوادی)222 ،13۸۸ ،

پس هیچگونه کمبودي در این کتاب از لحاظ کمبود قانون و دستورهاي انساني ،کمبود
شناخت و معارف اسالمي و قصور در تبیین آنها نیست تا از خارج جبران شود؛ یعني هم

از لحاظ محتوا و مضمون ،بينیاز از مطالب بیگانه است و هم در تعلیم و تفهیم آنها بیاني
رسا و لساني گویا دارد که از زبان دیگران بينیاز و از قلم بیگانگان مستغني است؛ زیرا
خاصیت «تبیان کل شيء» بودن ،همین است( .جوادی )16 –15 /1 ،13۸6 ،اما ایشان در مجلدات
مختلف تفسیر تسنیم (ر.ک :جوادی1۸7-1۸6 /26 ،1391 ،و 173-171؛ 1395همو37۴- 372 /25 ،؛
همو در تقریرات درس خارج تفسیر ،تفسیر سورهی نحل ،آیهی ،۸9جلسهی 96و تفسیر سورهی یونس ،آیهی،61

جلسهی ،)71دیدگاه حداکثری را با قیودی برای قرآن میپذیرند.
از دیدگاه ایشان قرآن تمام چیزهای مؤثر در سعادت انسان را به طور کامل در بردارد ،اما
منحصر کردن سعادت بشر به مسائل اعتقادی ،فقهی ،اخالقی ،حقوقی و دخیل ندانستن
علومتجربی ،نیمهی تجربی ،تجریدی محض و شهودی در سعادت بشر روا نیست؛ به
همین سبب به سه دلیل میتوان همهی علوم یاد شده را مشمول قرآن اعم از ظاهر و باطن،
تنزیل و تأو یل دانست( .جوادی )1۸7-1۸6 /26 ،1391 ،ایشان برای اثبات مدعای خود دلیل
عقلی و ادلهی نقلی اقامه میکنند که در ذیل به طور تفصیل بیان میشود:
از آنجا که قرآن کتاب سعادت است ،پس هر چیزی مرتبط با سعادت را شامل میشود.
از سو یی فهم علوم تجربی ،ساختن سفینه ،ماهواره و غیره چون بینیازی مسلمانان را نسبت

ْ َ
به بیگانگان درپی دارد ،جزو سعادت آنها است؛ زیرا پیامبراکرم میفرمایدِ « :اْل ْسَل ُم
ُْ َ َْ ََ
َیعلو َو َل ُیعلی عل ْی ِه؛ اسالم برتری میگیرد و چیزی بر آن برتری نمیگیرد( ».ابنبابو یه،1۴13 ،

 )33۴ /۴درنتیجه باید قرآن شامل همهی علوم باشد( .جوادی آملی ،تقریرات درس خارج تفسیر ،تفسیر
سورهی نحل ،آیه ،۸9جلسه)96

ب :ادلهی نقلی

 .1اطالق یا عموم برخی آیات دال بر این است که تمام علوم در قرآن وجود دارد.
ْ

ْ

َّ
يء( انعام( )3۸)6است که با توجه به آیه
كتاب َِم ْنَش ْ َ
اطالق اول در آیهی ماَفرطنا َِِفَال ِ
ِ

در زمینهی معنای «الکتاب» دو احتمال وجود دارد :یکی لوح محفوظ که حقایق اشیاء و
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الف :دلیل عقلی

اسرار عالم در آن ثبت است و دیگری قرآن کریم که جریان علم به همهی اشیاء در این آن
8۹

وجود دارد ،اما در مورد قرآن هم دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول اینکه مراد ظاهر قرآن یا ظاهر قرآن و سنت باشد؛ به گونهای که تمام علوم در
ظواهر آن جمع شده و هر مفسری میتواند به آن استدالل و استشهاد کند .احتمال دوم اینکه
مراد باطن قرآن و سنت باشد که هر کسی دسترسی به آن ندارد .ایشان در ترجیح این دو
احتمال میفرمایند :به طریق قطع احتمال دوم صحیح است و کسی حق تکذیب آن را ندارد؛
زیرا احتمال اول که مراد ظاهر قرآن باشد ،مخالف خود قرآن است؛ چرا که بر طبق آیه وَ
ً ْ
ُر ُسال ََْلَنق ُص ْص ُه ْمَعل ْيكَ؛ پیامبرانی که سرگذشت آنها را بیان نکردهایم( نساء( )16۴)۴قرآن

همهی حقایق ارزشی را بیان نکرده؛ از اینرو تمام مسایل ارزشی و دانشی به طریق اولی بیان
نشده است( .جوادی)173-171 /26 ،1391 ،
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َّ ْ
ْ
ْ ً ُ ي
ْ
ي( نحل( )۸9)27است که بر
كتاب َِتياناَلكلَش ْ َ
اطالق دوم در آیهی نزلناَعليكَال ِ
ِ
ُ ي
طبق آن قرآن بیانگر همه چیز است و هیچ وجهي وجود ندارد که گفته شود این لكلَ
ِ
ي ٍ َء تنها شامل فقه ،اصول و احکام است؛ زیرا همه چیز در سعادت ما نقش دارد( .جوادی
ش َْ

آملی ،تقریرات درس خارج تفسیر ،تفسیر سوره نحل ،آیه ،۸9جلسه)96

ُ ُ
ْ
َّ
ْ
ْ ُُ
ماتَاْل ْرضَوَالَرطبَوَالَ
اطالق سوم در آیهی وَماَتسقط َِم ْنَورق ٍةَإالَي ْعل ُمهاَوَالَح َّب ٍةَِفَظل
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
ُ
ني( انعام( )59)6است که بر طبق آن همه چیز در کتاب مبین ثبت است،
يابسَإالَِف َِكتابَمب َ
ِ ٍ ِ ِ
ٍ ِ ٍ

اما به طور قطع مراد از کتاب مبین در آیه ظاهر قرآن نیست؛ زیرا حتی تمام مسائل مرتبط با

هدایت هم در ظاهر قرآن نیست؛ چه برسد به اینکه تمام علوم در ظاهر قرآن باشد؛ از این
رو ،در مورد کتاب مبین در آیه چندین احتمال مطرح است:
 .1تاو یل و باطن قرآن که نزد اهلبیت است.
« .2ام الکتاب» که نزد خداوند متعال است و قرآن عربی بر طبق آیهی  3و  ۴زخرف
مرحلهی نازله آن است.
 .2پیامبر و امامانمعصوم که کتابالله هستند و از معارف غیبی با خبر هستند؛ بر
طبق روایاتی که در ذیل آیهی 12یس از امام معصوم به «کتاب مبین» تعبیر میکند( .قمی،
)212 /2 ،1363

از نظر آیتالله جوادی همهی موارد ذکر شده میتواند ،تفسیر آیه باشد؛ زیرا ضرورتی بر
ارجاع یکی بر دیگری وجود ندارد و از سو یی دلیلی هم بر استحاله معانی کثیر نیست؛ بلکه
همهی این احتماالت درجات علمی ذات خداوند متعال هستند( .جوادی- 372 /25 ،1395 ،

 )37۴نتیجه اینکه همه چیز در کتاب مبین هست و از سو یی امام با کتاب مبین همراه است؛
درنتیجه ظاهر نشئهی قرآن با عترت است و باطن قرآن با باطن امام همراه است؛ چرا که
انسان کامل با لوح محفوظ قرین است .پس اگر چیزي در کتاب مبین باشد حتما از مشهود
ذات مقدس امام است( .جوادی ،تقریرات درس خارج تفسیر ،تفسیر سوره یونس ،آیه ،61جلسه)71

 .3ایشان به روایات نیز به عنوان مو ید دیدگاه خود استناد کردند که به آنها اشاره میشود.
روایتی از امامعلی در مقام مذمت اختالف علما در قضاوت و فتاوا است که حضرت
میفرماید« :آیا خدای سبحان ،دین ناقصی فرستاد و در تکمیل آن از آنها استمداد کرده
است؟ آیا آنها شرکاء خدا هستند که هر چه میخواهند در احکام دین بگویند و خدا
رضایت دهد؟آیا خدای سبحان ،دین کاملی فرستاد پس پیامبر در ابالغ آن کوتاهی
فرمود« :در قرآن بیان هر چیزی است»( نهجالبالغه /خطبهی)1۸

ْ
َ َ
َ َْ
ُ
روایتی از امامرضا است که میفرماید ..« :قال َیا َع ْب َد ال َع ِز ِیز َج ِهل الق ْو ُم َو خ ِد ُعوا َع ْن
َ
َ ْ َ َ
َ ْ ُ ُ ِّ
َّ
َْ َ َ ُْ
َّ َ ْ ْ َ
أ ْد َیا ِن ِه ْم ِإ َّن الل َه َع َّز َو َجل ل ْم َیق ِبض ن ِب َّی ُه َح َّتی أ ك َمل ل ُه ِّالد َین َو أن َزل َعل ْی ِه الق ْر َآن ِف ِیه تف ِصیل كل
ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َ ً َ َ َ
َ
اس ِإل ْی ِه ك َمَل فقال َع َّز
شيْ ٍء َب َّی َن ِف ِیه الحَلل و الحرام و الحدود و اْلحكام و ج ِمیع ما یحتاج الن
ْ
َ َ َ َ َّ ْ
َ
تاب ِم ْن شيْء؛ ای عبدالعزیز ،مردم آگاهی ندارند و فریب عقائد خود
و جل ما فرطنا ِفي ال ِك ِ

را خوردهاند ،به راستی خداوند جلیل و عزیز؛ رسول خود را قبض روح نکرد تا اینکه دین

اسالم را برایش به کمال رسانید و کامل ساخت ،و قرآن را که حاوی تفصیل هر چیزی است
بر او نازل ساخته و در آن حالل و حرام ،حدود و احکام ،و تمام نیازمنديهای مردم را بیان
کرد و فرمود :در کتاب هیچ گونه کوتاهی نکردهایم» (ابنبابو یه )37۴ ،1376 ،البته نظیر همین
ِّ َ
َْ
روایات نیز در اصول کافی نقل شده که به جای عبارت «تف ِصیل کل ش ْي ٍء» از جمله « ِت ْب َیان
ِّ َ
کل ش ْي ٍء» استفاده کرده است( .کلینی )۴۸9 /1 ،1۴29 ،از نظر آیتالله جوادی ظاهر این دو

خوانش جامعیت ذاتی و مقایسهای قرآن کریم از منظرآیتالله جوادی آملی

ورزید؟ درحالی که خدای سبحان میفرماید« :ما در قرآن چیزی را فروگذار نکردیم» و

۹۱

روایت دال بر اینکه همهی علوم و نیازهای مردم در قرآن بیان شده است( .جوادی/25 ،1390،
)1۸6-1۸7

 .2-2دیدگاه آیتالله جوادی در حوزهی جامعیت مقایسهای

آیتالله جوادی در ذیل آیهی

ي ٍ َء( اعراف( )1۴5)7میگو یند:
ش َْ

ْ ُ ْ ْ
ً ْ
ً ُ ي
ُ ي
ي ٍءَم ْو ِعظة َوَتفصيال َلكلَ
وَكتبناَله َِف َاْللواح َِم ْن َكل َش ْ َ
ِ
ِ
ِ

«احتمال دارد ،مراد از «من» ،من بعضیه باشد؛ یعنی بعضی از حقایق یا از

هر حقیقتی نمونهای در تورات است؛ از این رو این تفسیر در مقایسه با
وصف «تبیانا لکل شیء»(نحل( )۸9)16قرآن به خوبي داللت میکند بر
اینکه قرآن جامعتر از تورات است؛ به خاطر نیاز مردم و اینکه قرآن آخرین
کتاب است و باید همه قوانین و اصول جامع را در برداشته باشد که بعد به
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وسیلهی روایات از یك سو و اجتهاد مجتهدین در مدار عقل ،قرآن و سنت
از سوي دیگر این اصول واضح شود .احتمال دیگر اینکه مراد از«من» در
آیه ،بیانیه باشد که در آن صورت این سوال مطرح میشود که آیا مراد از جمله
َ ْ ً ِّ َ
«تفصیال ِلکل ش ْي ٍء» این است که همه حقایق جهان هستی در تورات مانند
قرآن وجود دارد؟ پاسخ این است که قدر متیقن از تفصیل این است که در

آن همه حقایقی است که در هدایت مردم اثر داشته است اما این وصف
و یژه تورات نیست؛ بلکه در مورد قرآن نیز این وصف در آیهی  111سورهی
یوسف به کاررفته است .عالوه بر اینکه قرآن و یژگی ممتاز دیگری دارد
(جوادی )302 /30 ،1392 ،که جامعی ِت در تمام مسائل از همین و یژگیها قابل
اثبات است:

تبیان فراگیر
أ

ْ ً ُ ي
ي( نحل( )۸9)16از تبیان فراگیر برخوردار است؛ زیرا ازیك
قرآن در آیهی ِ تياناَلكلَش ْ َ
ِ

سو الفاظ قرآن عربی مبین(نحل( )103)16و در دست مردم است واز سوي دیگر

لعليَ

حكمي( زخرف( )۴)۴3و در دست خداست که اسرار و معارف غیبي و باطني در درونش

نهفته است .پس ميتواند روشن کننده همه چیز باشد.
آورنده دین کامل

َّ ّ
َاَّللَاإلسالم( آلعمران( .)19)3این
تنها دین مقبول نزد خدا اسالم است :إنَالدين َِعند ِ

اسالم دین همهی پیامبران است و در خطوط کلي عقاید ،اخالق ،احکام ،علوم و
معارف در همهی شرایع آسماني ،یکسان و هماهنگ است و تفاوت تنها در منهاج و شریعت

ْ
ْ
ْ ُ
و آورندهی هریك از آنهاست .از اینرو ،قرآن کریم کامل کنندهی این دین الي ْومَأكملتَ
ْ
ُ
ُ
ُ
لك ْم َِدينك ْمَوَأْت ْم ُتَعل ْيك ْم َِن ْعم ِتي( مائده( )3)5است .به همین دلیل از دیگر کتابهاي

آسماني برتراست .همچنین از بشارت حضرت عیسي به رسالت پیامبراکرم در آیهی
ّ ً

ُ
ُ
َاَس ُه َامحد( ...صف( )6)61چنین برمیآید که پیامبر پسین
عدي
ومب ِشرا َبر
سول َيأتي َِمن َب ِ
ٍ
ِ

مطالب جدید و معارف واال ،برتر و کاملتري را ميآورد ،وگرنه بشارت معنا ندارد؛ زیرا اگر
مطالب تازه و علوم جدیدي در اسالم و قرآن نبود ،مجالي براي مژده دادن وجود نداشت؛

چون تکرار مطالب پیشینیان و بازگویي همان معارف گذشته ماللآور خواهد بود و بشارت
هیمنه بر دیگر کتب

قرآن کریم بر کتابهاي پیشین ،مهیمن است و دربارهی انجیل و تورات چنین تعبیري
نیامده است .واژهی «مهیمن» به معناي شاهد ،ناظر و محیط است؛ پس هیمنهی قرآن به
خاطر این است که محتواي باالي آن بر مضمون دیگر کتابها ناظر و شاهد است .در نتیجه
بر آنها برتري و حاکمیت دارد .پس مراد آیه این است که همانگونه که خداي سبحان بر
ّ
جهان مهیمن است و هیمنه او در محو و اثبات چیزي است که ّ
مشیتش به آن تعلق گرفته
ِ
است ،هیمنهی قرآن کریم بر کتابهاي انبیاي پیشین نیز به اذن خداي تعالي در محو و اثبات
است؛ یعنی از نظر سلبي(محو) ميتواند ناسخ بعضي از کتابهاي آسماني باشد و از نظر
اثباتي (اثبات) حقایق کتابهاي پیشین را تبیین و تثبیت ميکند که از آن به تصدیق یاد
ميشود .همچنین در کنار تصدیق مطالب حق کتابهاي آسماني پیشین ،تحریفگري

خوانش جامعیت ذاتی و مقایسهای قرآن کریم از منظرآیتالله جوادی آملی

به آن صحیح نیست( .جوادی)5۸5 – 5۸۴ /22 ،13۸9 ،

اهلکتاب را نیز افشا ميکند( .جوادی)5۸5 – 5۸۴ /22 ،13۸9 ،
۹۳

جاودانگی و جهانی بودن آن

قرآن تنها کتاب آسمانی جاو ید ،برای همهی مردم و در تمام دورانها است؛ زیرا برطبق
َّ

ْ ْ

ْ ُ
ٌ
عاَلنيَ( یوسف( )10۴)12و یژه زمان یا گروه خاصی در مکان خاص
آیهی ِ إنَهو َِإال َِذَك َِِل ِ

نیست .از اینرو باید چنان گنجایش و جامعیتی داشته باشد که در پرتو تبیین پیامبراکرم

و بیانات معصومین پاسخگوی نیازهای اعتقادی ،اخالقی ،فقهی ،حقوقی و غیره همهی
نسلها باشد .درنتیجه قرآن خطوط کلی همهی علوم و معارف مورد نیاز را بیان نموده اما
نباید توقع داشت که همهی علوم و نیازها را به یک اندازه بیان کرده باشد؛ زیرا بخشهای
عبادی به دلیل نزدیکی به تعبد ،به تبیین جزئیات با نقل بیشتری نیاز دارند؛ اما بخشهای
دیگر مثل علوم تجربی که عقل در آنها سهم بیشتری دارد به عقل که یکی از حجتهای و
تبیین معصومین واگذار شده است و غیرمعصوم به آن دسترسی ندارد( .ر.ک :جوادی/30 ،1392،
303؛ تقریرات درس خارج تفسیر ،تفسیر سوره اعراف ،جلسه)157
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نتیجه اینکه از نظر آیتالله جوادی ،چون تمام علوم در رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت
تأثیرگذار است و از سو یی قرآن برای سعادت انسان نازل شده است .بنابراین جامعیت
حداکثری برای قرآن با دو شرط پذیرفته است؛ یکی اینکه رهنمودهای قرآن شامل ظاهر،
باطن ،تنزیل و تاو یل این کتاب باشد و دیگر اینکه این رهنمودها توسط اهلبیت و
معصومین ارائه شوند؛ پس قرآن مشتمل بر تمام علوم است ،اما نباید توقع داشت که از همه
علوم به یک میزان سخن بگو ید یا اینکه جزئیات همهی علوم از آن قابل استنباط باشد.
همچنین ایشان دربارهی جامعیت مقایسه بر این باورند که جامعیت قرآن شامل تمام علوم
است ،ولی جامعیت تورات و انجیل تنها در جنبههای هدایت است .از نظر ایشان ،و یژگی
تبیان فراگیر ،جاودانگی و جهانی بودن ،هیمنه قرآن بر دیگر کتب و آوردن دین کامل توسط
آن سبب میشود که همهی علوم در آن باشد.
 .3تحلیل و ارزیابی دیدگاه
پس ازتبیین دیدگاه آیتالله جوادی و ادله ایشان و اذعان به این مطلب که ایشان در هر دو
حوزه قائل به جامعیت حداکثری هستند ،در این قسمت به تحلیل و ارزیابی دیدگاه و

مستندات ایشان پرداخته میشود .برای اینکه نقد و ارزیابی صحیحی از این دیدگاه ارائه شود،
الزم است ،مبنای دیدگاه نیز نقل گردد .از این رو ،دراینجا مبنای این مفسر فرهیخته مطرح
میشود.
الف :مبنای دیدگاه

شاید با تحلیل دیدگاه آیتالله جوادی یعنی پذیرش دیدگاه حداکثری میتوان به این
نتیجه رسید که علت اینکه ایشان تمام علوم را در سعادت انسان دخیل میدانند این است که
از نظر ایشان همهی علوم دینی هستند؛ زیرا که معیار دیني بودن یك مطلب آن است که از
ّ
راه عقل برهانی یا نقل معتبر ،اراده خداوند نسبت به لزوم اعتقاد یا تخلق یا عمل به چیزی
ِ
ِ
کشف شود( .جوادی آملی)20۸-210 /1 ،13۸۸ ،؛ پس علم دینی علمی است که از قول یا فعل
الهی تحقیق و بررسی مینماید و علوم تجربی نیز از آن جهت که بحث دربارهی آنها به فعل
الهی بستگی دارد ،علم دینی به شمار میرود؛ همانگونه که علم تفسیر از آن جهت که از
تقلیل دهیم که از مبدأ تصدیقي نقلي نیز بهره ميبرد ،حضور گزارههاي نقلي ميتواند در
مسیر نظریات علوم عملي و یا نظري تأثیر تعیین کننده داشته باشد و آیات فراواني که دربارهی
خلقت طبیعت و مسایل طبیعي وارد شده ،میتواند در مسیر نظریات علمی به کار آید.
(جوادی آملی ب)113-109 ،13۸۸ ،

در نتیجه بر طبق این مبنا ،قرآن کتاب فیزیک ،شیمی ،جامعهشناسی و روانشناسی
نیست؛ بلکه قرآن کتابی انسانساز است .چنین نیست که تمام مسائل یک علم تجربی در
قرآن مورد بررسی قرار گرفته باشد .برخی آیات یا روایات هستند که به صورت موجبهی
جزئیه به برخی مسائل علوم تجربی اشاره کردهاند و میتوان با متد اجتهاد صحیح و در پرتو
جهانبینی الهی از این نصوص دینی در علوم تجربی بهره برد و چه بسا یک کار اجتهادی
قوی بر روی این نصوص دینی در کنار آشنایی با روش تحقیق در علوم تجربی ،افق جدیدی
را در علوم تجربی پیش روی اندیشمندان بگشاید و ناشناختههای بشر را به معرفت تبدیل

خوانش جامعیت ذاتی و مقایسهای قرآن کریم از منظرآیتالله جوادی آملی

قول الهی بحث و گفت وگو مینماید ،علم دینی به شمار میآید .اگر علم اسالمي را به علمی

کند .البته این بدین معنا نیست که از روش تجربی دست برداریم و فقط به نقل بسنده کنیم.
۹5

هرگز چنین چیزی شدنی نیست؛ زیرا طبیعت خداوند در سایهی عقل تجربی به سخن
میآید و خود را برای مخاطبش آشکار میکند؛ پس نصوص دینی حداقل در فریضهسازی
میتواند منشا اثر باشد.
ب :ارزیابی ادله دیدگاه

از آنجا که با جست وجوی استقرایی که نو یسنده در آثار آیتالله جوادی انجام داده ،ایشان
در دو حوزهی جامعیت قرآن ،دیدگاه خود را مطرح کردند ،از اینرو ،در این مجال دیدگاه
ایشان دربارهی این دو حوزه مورد ارزیابی قرار میدهیم:
اول :ارزیابی دیدگاه آیتالله جوادی در حوزه جامعیت ذاتی

در این دیدگاه ،آیتالله جوادی به علم فراگیر پیامبر و ائمهی معصومین توجه داشته
و آن را مرتبط با صفت «تبیان کل شی بودن» قرآن میدانند که در فراز آیات قرآن به این صفت
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اشاره شده است .به عبارت دیگر ،جامعیت علمی آنان نشات یافته از جامعیت قرآن است.
در تأیید این دیدگاه ،روایات زیادی وارد شده است .برای نمونه به برخی اشاره میکنیم که
البته در تفسیر تسنیم به این روایات استشهاد نشده است.
در ذیل آیهی  ۸9سوره نحل روایاتی از امامصادق نقل شده که حضرت در خالل آن
خود را عالم به کتاب الهی معرفی میکند و کتاب خدا را چنین توصیف میکند که «قرآن
کتابی است که در آن همه چیز از آغاز تا انجام عالم ،خبر آسمان و زمین ،بهشت و جهنم،
گذشته و حال و آینده در آن وجود دارد ».سپس امام منبع علم خود را قرآن معرفی میکند و
به آیهی  ۸9سورهی نحل اشاره میکند و میفرماید« :تمام علم من از قرآن است ،کتابی که
خداوند در حق آن فرموده تبیان همه چیز است( ».کلینی ،156 /1 ،1۴29 ،ح۸؛ ص ،569ح،۴

ص،6۴9ح1؛ صفار ،12۸ /1 ،1۴0۴ ،باب فی علم االئمه فیالسماوات و االرض) همچنین در روایت دیگری
از امیرالمومنین در کتب اهلسنت نقل شده که در آن حضرت علم خود را به برخورداری
از نعمت فهم کتاب الهی مستند کرده است( .ابنحنبل ،بیتا79 /1 ،؛ بخاری30 /۴ ،1۴01 ،؛ فضلبن

شاذان ،بیتا۴09 – ۴5۸ ،؛ صافی ،بیتا )31 /1 ،از ارتباط وثیقی که بین علم جامع معصومین و
تبیان کل شیء بودن قرآن در این روایات ترسیم میشود ،میتوان به این نتیجه رسید که مصدر

علم معصوم قرآن است .از این رو ،این روایت نظر آیتالله جوادی را تأیید میکند.
اما استدالل ایشان به روایت امامعلی که در تأیید دیدگاهشان به آن استشهاد کردند،
خالی از اشکال نیست؛ زیرااز نظر ایشان روایت امامعلی دال بر اینکه همهی علوم و
نیازهای مردم در قرآن است که نص روایت نقل شده به این شکل است که حضرت فرموند:

َ َ ُ ُ َ َ ََ َ ُ ُ
َ َ ْ َ َّ
َ ًَ ً َ
َ ْ
«أ ْم أن َزل الل ُه ُس ْب َحان ُه ِدینا ن ِاقصا ف ْاس َت َع َان ِب ِه ْم َعلی ِإت َم ِام ِه أ ْم كانوا ش َرك َاء ل ُه فل ُه ْم أ ْن َیقولوا َو
َ
َ َ
ُ
َّ
َ َ َ ْ َ َّ
َ ً َ ً ََ
َ
َ
َعل ْی ِه أ ْن َی ْرضی أ ْم أن َزل الل ُه ُس ْب َحان ُه ِدینا ت ّاما فق َّص َر َّالر ُسول ص َع ْن ت ْب ِل ِیغ ِه َو أ َدا ِئ ِه َو الل ُه ُس ْب َحان ُه
ْ
ُ
َ ُ ُ َ َّ ْ
ُ ِّ َ
َ
تاب ِم ْن شيْ ٍء َو ِف ِیه ِ[ت ْب َی ُان ك ِل] ِت ْب َی ٌان ِلكل شيْ ٍء؛ آیا خدای سبحان،
ك
ال
ي
ف
نا
ط
یقول ما فر
ِ
ِ
ِ

دین ناقصی فرستاد و در تکمیل آن از آنها استمداد کرده است؟ آیا آنها شرکاء خدا هستند

که هرچه میخواهند در احکام دین بگویند و خدا رضایت دهد؟آیا خدای سبحان ،دین
کاملی فرستاد پس پیامبر در ابالغ آن کوتاهی ورزید؟ درحالی که خدای سبحان
میفرماید« :ما در قرآن چیزی را فروگذار نکردیم» و فرمود« :در قرآن بیان هر چیزی است»
(نهجالبالغه:خطبه)1۸

تناسب
و روایت دستور میدهد که بر طبق احکام اسالمی و قرآن حکم کند .با توجه به قاعده
ِ
حکم و موضوع قدر متیقن از داللت روایت این است که تمام احکام مورد نیاز انسانها در
قرآن است و چیزی را فروگذار نکرده است؛ چون بر طبق روایت ،قضاوت قاضی باید
براساس احکام قرآن و اسالم باشد .بنابراین روایت نمیتواند دال بر دیدگاه حداکثری باشد.
مو ید چنین برداشتی اینکه از نظر ابنابی الحدید نیز روایت بر تام بودن احکام در شرع داللت
دارد( .ابنابیالحدید)290–2۸9 /1 ،1۴0۴ ،؛ پس نمیتوان گفت تمام علوم در قرآن است.
دوم :ارزیابی دیدگاه آیتالله جوادی در حوزه جامعیت مقایسهای

از آنجا که ایشان با توجه به ادلهای که ذکر میکنند ،هیمنهی قرآن را بر کتب آسمانی دیگر
به طور مطلق اثبات میکنند ،میتوان نتیجه گرفت که قرآن هم در طرح مسائل گستردهتر و
هم در تبیین و توضیح مسائل بر آنها هیمنه دارد .به عبارت دیگر ،مطلق بودن هیمنه در ادله

خوانش جامعیت ذاتی و مقایسهای قرآن کریم از منظرآیتالله جوادی آملی

درحالی که موضوع خطبه ،مذمت قضاوت اهل رای براساس رای و نظر شخصی است

آیتالله جوادی دال بر این است که قرآن هم تمام مسائل را بیان کرده و هم در تبیین هر
۹۷

مسئلهای آن را به طور کامل شرح داده است؛ در حالی که در کتب آسمانی دیگر چنین چیزی
نیست .برخی روایات هم بر این امر اشاره کردهاند که آنهامیتواند ،مو ید نظریه آیتالله
جوادی باشد که به برخی آنها اشاره میشود.

َ َ َْ ُ ُ َ ْ ً َ َ ُ َ
اب
َ امامسجاد دربارهی مهیمن بودن قرآن میفرماید...« :جعلته مهی ِمنا علی ك ِل ِكت ٍ
ْ
َ َّ ْ َ ُ ِّ
َ
أ ْن َزل َت ُهَ ،و فضل َت ُه َعلی كل َح ِد ٍیث ق َص ْص َت ُه؛ کتابی که بر هر کتاب دیگری که نازل کردی ،برتری

دارد و بر هر سخنی که حکایت نمودی ،رجحان دارد( ».صحیفه سجادیه ،دعای۴2؛ طوسی،1۴11 ،

519 /2؛ ابنطاووس .)267 /1 ،1۴09 ،در برخی روایت شبیه به همین مضمون از رسول خدا

نقل شده که میفرمایدُ « :ه َو ُم َه ْیم ٌن َع َلی َسائر ْال ُك ُتب َو َّالت ْو َر ُاة ل ُم َ
وسی َو ْاْل ْنج ُیل لع َ
یسی َو
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َّالز ُب ُور ِل َد ُاو َد» (کلینی601 /2 ،1۴29 ،؛ مجلسی۴۸3 /12 ،1۴0۴ ،؛ مجلسی)11۸ /13 ،1۴06 ،؛ البته در
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ُ ٌ
برخی روایات به صورت مرفوع ازحضرت موسی نقل شده که قرآن کریم م ْي ِمنَلَعَ
ُي
ْ ُ
الك ُت ِب َكلها( ...ورام۴2 /2 ،1۴10 ،؛ مجلسی)92 /25 ،1۴03 ،؛ یعنی قرآن کریم بر همهی

کتابهاي پیشین ،مهیمن است .بنابراین هیمنهی قرآن کریم از آنرو است که محتواي باالي
آن بر مضمون دیگر کتابها ناظر و شاهد است و خطوط کلي معارف هدایتگر قرآن

کاملتر ،دقیقتر و لطیفتر است ،در نتیجه بر آنها برتري و حاکمیت دارد .بنابراین قرآن
غالب ،مستولی و حاکم بر همهی کتابهاست و هیچ موقع محکوم نمیشود.
امامصادق نیز در بیانی نورانی قرآن را مهیمن و حیرانکنندهی عقول کسانی میداند که
َ ُ ْ َ

ْ

ُُ

َّ

ُ ُ ْ ُ َ ُ
اظ ِر َین( »...حمیری330 ،1۴13 ،؛ قطب
ول الن ِ
در قرآن تأمل نمایندِ « :كتابه المهی ِمن الب ِاهر ِلعق ِ

راوندی)111 /1 ،1۴09 ،

نتیجهگیری
از مجموع آنچه مطرح شد نتایجی چند حاصل میشود که عبارت است از:
 .1آیتالله جوادی دیدگاه حداکثری جامعیت قرآن را در دو حوزهی جامعیت ذاتی و
جامعیت مقایسهای میپذیرند.
 .2در حوزهی جامعیت ذاتی اذعان میکنند که جامعیت حداکثری با دو شرط پذیرفته
است؛ یکی اینکه رهنمودهای قرآن شامل ظاهر ،باطن ،تنزیل و تأو یل این کتاب باشد و
دیگر اینکه این رهنمودها توسط معصومین ارائه شوند .ایشان با استناد به قرائن مختلف
مانند ،مفاد آیهی  79نحل و آیات همسنگ با آن ،روایات معصومان اثبات دیدگاه خود
پرداخته است .همچنین صاحب این نظریهی به صورت روشن ،مطرح میکند که این نظریه
نباید دستاو یزی برای تحمیل دانشهای بشری بر قرآن باشد.
 .3در حوزهی جامعیت مقایسهای نیز با استناد به جاودانگی و هیمنه قرآن بر دیگر کتب
آسمانی ،قرآن را در گسترهی مسائل و کامل بودن بیان قرآن در هر مسئلهای را میپذیرند و
 .۴در مقام ارزیابی با تحلیل این دیدگاه میتوان مبنای این نظریه را پذیرش دینی بودن
تمام علوم دانست؛ زیرا از نظر این مفسر تمام علوم در سعادت انسان دخیل هستند .همچنین
اگرچه فیالجمله ،اصل دیدگاه این مفسر فرزانهی معاصر مورد قبول و قابل اثبات است ،ولی
پارهای از دالیل ایشان خالی از نقاط ضعف نیست و از سو یی دالیل نقلی دیگری نیز در تأیید
این نظریه حداکثری میتوان ارائه کرد.

خوانش جامعیت ذاتی و مقایسهای قرآن کریم از منظرآیتالله جوادی آملی

احتمال جامعیت تورات را تنها در مسائل هدایتی تبیین مینمایند.

۹۹
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 .3۴سیوطی ،جاللالدین عبدالرحمان ،)13۸0(،اإلتقان فی علومالقرآن ،تحقیق :محمدابوالفضلابراهیم،
 .35شاطبی ،ابواسحاق( ،بیتا) ،الموافقات فی اصول الشر یعه ،دارالمعرفة ،بیجا.
 .36شبستری ،محمدمجتهد ،)1379(،نقد قرائت رسمی از دین ،چ ،۴نشر طرح نو ،تهران.
 .37شیخ صدوق ،محمدبن علی ،)1۴13( ،من الیحضره الفقیه ،چ ،2دفتر انتشارات اسالمی ،قم.
 .3۸ـــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1376(،األمالي ،چ ،6تابچی ،تهران.

 .39صفار ،محمدبن حسن ،)1۴0۴(،بصائرالدرجات في فضائل آل ّ
محمد ،تحقیق :محسنبن عباسعلی کوچه
باغی ،چ ،2مکتبه آیتالله مرعشی نجفی ،قم.
 .۴0طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،)1390(،المیزان في تفسیرالقرآن ،چ ،2مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بیروت.
 .۴1طباطبایی ،سیدمحمدرضا ،)13۸0(،صرف ساده ،دارالعلم ،قم.
 .۴2طبری ،محمدبن جریر ،)1۴12(،جامع البیان فی تفسیرالقرآن ،چ ،1دارالمعرفة ،بیروت.
 .۴3طنطاوی ،جوهری( ،بیتا) ،الجواهر فی تفسیر القرآن ،دارالفکر ،بیروت.

ّ
المتهجد و سالح ّ
المتعبد ،چ ،1مؤسسه فقهالشیعه ،بیروت.
 .۴۴طوسی ،محمدبنحسن ،)1۴11( ،مصباح
 .۴5ــــــــــــــــــــــــ ( ،بیتا) ،التبیان في تفسیرالقرآن ،چ ،1دارإحیاء التراث العربي ،بیروت.

خوانش جامعیت ذاتی و مقایسهای قرآن کریم از منظرآیتالله جوادی آملی

نشرفخرالدین ،قم.
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 .۴6فخررازی ،محمدبن عمر ،)1۴20(،التفسیر الکبیر ،چ ،3دارإحیاء التراث العربي ،بیروت.
 .۴7فراهیدی ،خلیلبن احمد ،)1۴09( ،کتاب العین ،چ ،2نشر هجرت ،قم.
 .۴۸فیض االسالم ،سیدعلینقی ،)1376 ،صحیفهی سجادیه ،چ ،1هادی ،قم.
 .۴9فیضکاشانی ،مالمحسن( ،بیتا) ،تفسیر الصافی ،تصحیح :حسین األعلی ،مکتبه الصدر ،تهران.
 .50قمی ،علیبنابراهیم ،)1363( ،تفسیر القمی ،تحقیق :طیب موسوی جزایری،چ ،3دارالکتب ،قم.
 .51کریمپور قراملکی ،علی ،)13۸2( ،قلمرو قرآن ،مجله پژوهشهای قرآنی ،ش 35و .36
 .52ــــــــــــــــــــــــ  ،)13۸3( ،جامعیت قرآن از نظر مفسران ،مجله بینات ،ش.۴2

 .53کیخواه نژاد ،حسین و حسین خاکپور ،)1393(،جامعیت قرآن از دیدگاه عالمهطباطبایی و آیت الله جوادی آملی
در نگاه تطبیقی ،کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ،قمhttps://www.civilica.com/Paper-ICCRT01-،
.ICCRT01_0482.html
 .5۴کیخواه نژاد ،حسین ،)139۴( ،نگاه تطبیقی برجامعیت قرآن از دیدگاه شهید مطهری و آیتالله جوادی ،مجله
مطالعات ادبیات ،عرفان و فلسفه ،ش.1
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 .55کاشانی ،محمدمحسن فیض ،)1۴02( ،تفسیرصافی ،چ ،2مؤسسة االعلمی للمطبوعات ،بیروت.
 .56کلینی ،محمدبن یعقوب ،)1۴29( ،الکافي ،چ ،1دارالحدیث ،قم.
 .57مجلسی ،محمدتقی ،)1۴06( ،روضة المتقین ،محقق :موسوی کرمانی ،حسین و اشتهاردی علی پناه ،چ،2
مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشانبور ،قم.
 .5۸مجلسی ،محمدباقر ،)1۴03( ،بحاراألنوار ،چ ،2داراحیاء التراث العربی ،بیروت.
 .59ــــــــــــــــــــ  ،)1۴0۴( ،مرآة العقول ،محقق :رسولی محالتی ،سیدهاشم ،چ ،2دارالکتب
اإلسالمیه ،تهران.
 .60مراغی ،احمد مصطفی( ،بیتا) ،تفسیر المراغی ،چ ،1دارالفکر ،بیروت.
 .61مکارم شیرازی ،ناصر ،)1373( ،ترجمه قرآن ،چ ،2دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی ،قم.
 .62ــــــــــــــــــــــ  ،و جمعی از نو یسندگان ،)1371( ،تفسیر نمونه ،چ ،10دارالکتب اإلسالمیة ،تهران.
 .63ابنأبي فراس ،ورام مسعودبن عیسی ،)1۴10( ،مجموعة ّورام ،چ ،1مکتبه فقیه ،قم.

مطالعات تفسیری آالءالرحمن
...............................................

فصلنامه داخلی علمی-تخصصی
گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهراء
سال اول * شماره سوم * پائیز ۱۳۹۷


رویکرد آیتالله معرفت به جامعیت آیات علمی

 مریمالسادات موسوی
سیدحسین شفیعی دارابی
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چکیده
روشن شدن حدود و ثغور «مسأله جامعیت قرآن» ،یکی از مباحث مهم علوم قرآنی به شمار میآید و نقش
بنیادی در فهم و تفسیر آیات به خصوص آیات علمی قرآن دارد .هر یک از مفسران و قرآن پژوهان نیز در تبیین
این مسأله و تعیین گسترة آن ،از روش و گرایش خاصی پیروی کردهاند .با توجه به اینکه معموال نظرگاه و
تأمالت مرحوم آیتاللهمعرفت در گزارههای علوم قرآنی و مباحث مختلف تفسیری ،نظرگاه و ّ
ّ
تأمالتی
سودمندی محسوب میشود ،در این پژوهش به نظاره آوردههای این چهرهی فرهیختهی قرآنی پیرامون
«جامعیت آیاتعلمی قرآنکریم» ،مینشینیم ،آن مرحوم در این حوزهی مهم تفسیری ،به کمک ادلهی عقلی
و نقلی ،دنبالرو افرادی است که در مسئله «جامعیت قرآن» معتقد به روش اعتدالی هستند .از منظر ایشان،
در حقیقت آیات علمی قرآن «تراوشات علمی» است که از ساحت قدس خداوندحکیم و به منظور هدایت
بشر نازل شده است؛ بدین جهت معتقد است :جامعیت این سلسله از آیات ،جامعیتی هدایتی است ،این
استاد خوشآوزاه علومقرآنی ،بر این امر تأکید دارند که نباید نظریههای اثبات نشده علمی بر آیات قرآن تحمیل
شده و با مفاد آنها تطبیق داده شود .او بر این باور بوده است که هر چه انسان از دستاوردهای علم و دانش
بیشتری بهره برده باشد ،بهتر به مفاهیم وحیانی پی خواهد برد.

کلیدواژه
ادلهی جامعیتعلمی ،آیتالله معرفت ،جامعیتعلمی ،دیدگاه اعتدالی ،دیدگاه افراطی ،دیدگاه تفریطی.

 .1دانشپژوه سطح ،۴تفسیر تطبیقی ،جامعةالزهراء
 .2استادیار جامعةالمصطفی ،تفسیر و علوم قرآن

M.mousavi5888@yahoo.com
Shafiedarabi@chmail.ir

مقدمه
جامعیت آیاتعلمی قرآن از جمله مباحث مبنایی در شناخت قرآن است؛ که در تبیین و
تفسیر آیات آن نقش مهم و بسزایی دارد .نوع برداشت هر مفسر از گسترهی موضوعات و
مسائل آیاتعلمی قرآن و بالتبع نحوهی تعامل با این آیات ،از مفهوم جامعیت آیاتعلمی،
تأثیر پذیر است .این نوع تلقیهای مفسران از جامعیت با توجه به ادلهای که قائل هستند،
باعث اختالف آراء در این زمینه شده و سه دیدگاه متفاوت را بوجود آوردهاند؛ برخی بر این
باورند که تمام علوم در قرآن ذکر شده ،و گروهی نیز برخالف آنها به انکار جامعیت
آیاتعلمی معتقدند؛ عدهای دیگر هم ،ضمن پذیرش آن ،اینگونه آیات را یکي از راههاي
اثبات اعجاز علمی قرآن معرفی نموده؛ و معتقدند که جامعیت قرآن در راستای هدف او که
هدایت بشر باشد ،صورت گرفته است .علت اختالف رو یکردهای مذکور ،در تفاوت
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پیشفرضهای صاحبان آنها در فهم درستگزارههای علمی قرآن کریم نهفته است( .معرفت،
)30_19 /6 ،13۸۸

پژوهش حاضر به بررسی آراء و اندیشههای قرآنپژوه معاصر آیتاللهمعرفت در مورد
جامعیت آیاتعلمی قرآن پرداخته است .بیشك این عالم فرهیختهی قرآنی از زمره مفسران
ژرفاندیش و نامآوری است که در چند دههی اخیر ،نوآوریها و اندیشههای ناب قرآنی آن
بزرگوار مورد توجه محافل بزرگ علمی و دینی عصر ما قرار گرفته و کمک بزرگ و مؤثری در
نهضت تولید علم کرده است .ایشان با کمک ادله عقلی و نقلی درصدد پاسخگویی به این
مطلبند که جامعیت آیاتعلمی قرآن ،چگونه و در صف کدام نوع از گرایشات است( .معرفت،
)19 /6 ،13۸۸

طبق جستجوی صورت گرفته اثری با موضوع «جامعیت آیات علمی از منظر آیتالله
معرفت» یافت نشد؛ مگر مصاحبه آن مرحوم در زمینهی جامعیت مندرج در در فصلنامهی
مفید شماره  ،6سال ،1375ص  ۴تا  22که منتشر شده است.
در این مقاله با توجه به رو یکرد عالمه معرفت به موضوع جامعیت آیات علمی در ابتدا
مفهوم جامعیت مورد بررسی قرار گرفته ،سپس با توجه به اینکه آراء متفاوتی در این زمینه

وجود دارد ،اقوال مطرح را بررسی و نقد کرده و بعد از آن به تبیین دیدگاه آیتالله معرفت و
ادلهی ایشان در زمینهی جامعیت آیاتعلمی قرآن پرداخته ،و معیار صحت
جامعیتعلمیآیات بررسی گردیده ،همچنین به آثار مثبت تفسیرعلمی البته با نقطه نظر
«جامعیتاعتدالیآیاتعلمی» اشاره شده ،سپس به اعجاز علمی قرآن پرداخته ،بعد از آن
مصادیقی از آیاتعلمی از نظرگاه آیتالله معرفت بررسی و در آخر هم نتیجهی حاصل از
تحقیق بیان گردیده است.
 .1مفهوم شناسی
با توجه به دیدگاههای متفاوت در زمینهی جامعیت ،تعاریف متعددی نیز بر این اساس از
واژگان مطرح است ،لذا در این قسمت برخی الفاظ مرتبط با موضوع پژوهش بررسی
میشود.
 .1-1جامعیت

جامعیت در لغت ،از ریشهی «جمع» اشتقاق یافته است .مصدر ثالثي مجرد این ماده،
به معنای جمع کردن( ،ابنمنظور 53 /۸ ،1۴1۴ ،و فراهیدی )239 /1 ،1۴10 ،و پیوند اجزای یک چیز
در بیان مفهوم اصطالحی جامعیت ،برخی معتقدند:
«جامعیت ،یعني وجود مجموعه رهنمودها و دستوراتي که پاسخگوي
نیازهاي انسان در راه دستیابي به سعادت و خوشبختي در هر عصر و زمان
باشد که اگر آن گفتهها و دستورات و شرح مقررات نباشد ،انسان به سعادت
و تکامل نمیرسد( ».ایازی)1۸ ،13۸0 ،

و یا در جای دیگر آمده است:

رویکرد آیتالله معرفت به جامعیت آیات علمی

معناشده است( .راغب اصفهاني 201 ،1۴12 ،و زبیدی)70 /11 ،1۴1۴ ،

«جامعیت در اصطالح به معني فراگیري و شمول است ،حال این شمول
چه در عرصهی آموزههاي دیني باشد و چه توسعه داشته باشد و امور غیر
دیني را نیز شامل بشود( ».شفیعی)2 ،13۸5 ،

۱05

 .1-2جامعیت قرآن

اصطالح جامعیت قرآن ،در زمینهی جامعیت قرآن تعاریف متعددی از سوی
اندیشمندان علوم قرآنی مطرح شده است مثال برخی جامعیت را به معنای وجود و شمول
تمام علوم در قرآن دانستهاند( .سیوطي265 -256 /2 ،1۴21،؛ غزالی ،26 ،1۴09 ،و ابوحجر1۴9 ،1۴11 ،؛
فخررازی 96 /17 ،1۴20 ،و همان13 /2 ،؛ زرکشی)25 /2 ،1۴17 ،

برخی دیگر نیز بر این باورند که:
«جامعیت قرآن به معناي بیان تمام اموري است که براي تکامل فرد و جامعه
در همهی جنبههاي معنوي و مادي الزم است؛ اما نه چنانکه قرآن
دایرةالمعارف بزرگي باشد که تمام جزئیات علوم ریاضي و جغرافیایي و
شیمي و فیزیك و گیاهشناسي و مانند آن در آن آمده باشد( ».مکارم)361 /11 ،137۴ ،
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آیتاللهمعرفت معتقد است؛ قرآن جامع است ،یعنی آنچه که در رابطه با اصول معارف
هست و آنچه که در رابطه با بیان احکام و تشریعات هست ،اینها بهطور کامل در دین مطرح
است و رؤوس و پایههای آنها در قرآن موجود است( ».معرفت 19 /6 ،13۸۸ ،و معرفت/6 ،1۴17 ،
 13و معرفت و میرمحمدی)۴ ،1375 ،

 .1-3تفسیرآیات علمی

آیاتعلمی قرآن دارای اقسام متفاوتی است که بر اساس آنها ،تعریفهای گوناگونی از
تفسیر علمیقرآن ارائه شده است( ،معرفت )1۴ /2 ،1379 ،و این تفاوت به جهت اختالف
رو یکرد صاحبنظران ،در پیشفرضهای آنها در فهم درستگزارههای علمی قرآن کریم
است( .معرفت )۴6۸ /2 ،1379 ،به عنوان نمونه برخی معتقدند:
«تفسیر علمی قرآن ،تفسیری است که طبق آن ،حقایق عـلمی ثـابت در
جـهان تکو ین و طبیعت از راه داللت الفاظ بر معانی ،با مقصد آیات الهی
مـربوط میشود» (ایازی)93 ،1۴1۴ ،

برخی نیز اینگونه آوردهاند:
«تفسیر علمی ،تفسیری است که اصطالحات علمی را بر عبارات قرآن
حـاکم مـیداند و بـرای استخراج علوم مختلف و آرای فلسفی از آن تالش
میکند( ».ذهبی ،بیتا )۴7۴ /2،

آیتاللهمعرفت معتقدند که منظور از تفسیر آیاتعلمی این است که نشان دهد «قرآن،
که سخن ّ
حق است ،حاوی اشاراتی است گذرا بر بسیاری از اسرار طبیعت که علم ،به تازگی
آن را کشف کرده یا در آستانه کشف آن است( ».معرفت13۸1 ،الف ۴۴3 /2 ،و معرفت)۴6۸ /2،1379 ،

بنابراین مقصود از تفسیر آیاتعلمی در این نوشتار همان استخدام علوم در فهم بهتر آیات
علمی قرآن است ،یعنی منبع علوم تجربی قطعی ،بهعنوان ابزاری برای تفسیر و توضیح
اشارات علمی آیات قرآن در میآید ،و در این راستا تمام معیارها و ضوابط تفسیر صحیح
رعایت شود و هیچ تحمیل یا استخراجی صورت نپذیرد( .معرفت)19 /6 ،13۸۸ ،

 .2دیدگاهها نسبت به جامعیت آیات علمی
جامعیت آیاتعلمی با توجه به رودیکردها در حوزهی جامعیت قرآن ،دارای دیدگاههای
منتهی میگردد و همین مسئله باعث شده ،تا عدهای تفسیر علمی را رد نموده (ابوحجر،1۴11 ،

 )13۸ _ 130و گروهی آن را قبول کنند( .جوادیآملی )36 ،13۸6 ،و برخی نیز قائل به تفصیل
شدهاند .محمدهادی معرفت (معرفت )26 _13 /6 ،13۸۸ ،از این جهت صاحبنظران در مورد
جامعیت آیات علمی قرآن سه دیدگاه متفاوت دارند که به صورت فشرده به آنها اشاره
میشود.

 .2-1دیدگاه افراطی نسبت به جامعیت آیاتعلمی

رویکرد آیتالله معرفت به جامعیت آیات علمی

گوناگونی است که برخی از آنها به تفسیر به رأی و شماری دیگر به تفسیر معتبر و صحیح

عدهای بر این باورند که تمام علوم در قرآن وجود دارد .آنان برای اثبات دیدگاه خود ،آیاتی
که ظاهر آنها با مطالب علمی سازگار است را ،بیان کرده و زمانیکه ظاهر آیات ،داللت بر
مطلب علمی ندارد ،دست به تأو یل میبردند .و علوم متفاوت را از قرآن استخراج نموده تا
۱0۷

اثبات کنند که قرآن دارای اعجاز علمی است .برای نمونه :این گروه ،با اعمال همین شیوه،
ْ

از آیهی شریفه اذاَمرض ُتَف ُهوَ( ...شعراء( )۸0)26علم پزشکی را از آن استخراج کردند.
(غزالی ،31 ،1۴09 ،و سیوطي)2۸0 ،1۴16 ،

آیتاللهجوادی در این زمینه میفرمایند:
«علوم مختلف با توجه به جایگاهی که در مجموعۀ معارف دینی داشته و
نقش تأییدی و ارشادی که دین در احکام عقلی و حسی و همچنین در تأمین
برخی از اصول فوق عقالنی آنها دارد ،میتوانند استفادههای گوناگونی را
از وحی و الهام غیبی ببرند و در صورتی که پیوند علوم یا وحی با شیوهی
مذکور برقرار گردد ،یعنی علوم ،اصول و مبادی فلسفی خود را بر
بنیانهستیشناسی الهی سازمان داده و با وحی به عنوان یکی از منابع
معرفتی که در برخی از موارد نقشی تأییدی و ارشادی و در بعضی از موارد
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نقش تأسیسی دارد ،بنگرید؛ همهی آنها به عنوان جزئی از معرفت دینی،
به تبیین بخشهای مختلف آفرینش مشغول بوده و هرگاه در داوریهای
خود به حقیقتی دست یابند ،به مفهومی که مورد اعتبار و نظر دین بوده و از
تأیید الهی برخوردار است ،نائل خواهند شد .بدینسان علم نه تنها در
دایرهی اصول و یا فروع دین ،بلکه در تمام حوزههایی که اسالم (قرآن و
عترت) دربارهی آنها قواعدی را ارائه مینماید ،عالوه بر ثباتی که خصیصه
همهی گزارههای علمی است ،از تقدس الهی نیز بهرهور میگردد».
(جوادیآملی ،عبدالله)369 ،13۸6 ،

نقد و بررسی
این دیدگاه از دیرباز مورد نقد قرار گرفته است ،همچنین در بین معاصرین نیز مورد پذیرش
قرار نگرفته ،در نقد آن چنین گفته شده است:
الف :مشخص است که این نوع نظر در مورد جامعیت آیاتعلمی ،دارای آسیبهای
فراوانی است از جملهی آنها اینکه باعث شده تا تأو یالت زیادی صورت گیرد ،همین قضیه

موجب گردیده است تا برخی از مخالفان «جامعیتآیاتعلمی» ،این نوع تفسیر از این
ّ
مجموعه از آیات را ،نوعی تأو یل تلقی نمایند( .ذهبی ،بیتا)۴9۴ _ ۴۸5 /2 ،
ب :هر چند وجود آیات علمی در قرآن انکارناپذیر است و امکان استفاده از حقیقتهای
علمی قطعی در فهم و تفسیر آن آیات منتفی نیست ولی این نکته ضروری است که اثبات
اعجاز قرآن برای غیرعرب و حتی دانشمندان علوم تجربی توقف بر این ندارد که قرآن به بیان
مطالب علمی نیز پرداخته باشد ،اعجاز قرآن از راههای متفاوتی قابل اثبات است ،یکی از
راههای اثبات اعجاز قرآن این است که این افراد میتوانند متوجه این قضیه باشند که بزرگان
و اندیشمندان فصاحت و بالغت در زبان عربی در زمان نزول قرآن و پس از آن ،از آوردن
سورهای مانند قرآن عاجز شدهاند و بر خارقالعاده بودن فصاحت و بالغت آن اعتراف
نمودهاند و یا از خبرهای غیبی آن ،که پس از مدتی تحقق یافته ،معجزه بودن آن را متوجه
شوند ،یا از اینکه فردی امی ،در عصر جاهلیت برترین معارف و اخالق و احکام عبادی و
غیرعبادی را برای بشر آورده ،به الهی بودن قرآن کریم و ارتباط آورنده آن با خدای متعال آگاه
شوند( .معرفت13 /6 ،13۸۸ ،ـ )20

کسانیکه نگاه تفریطی به مسألهی جامعیت آیاتعلمی دارند و مخالف با جامعیت آیات
به طور کلی هستند ،آنها معتقدند این نوع دیدگاه به چند جهت درست نیست.
ا
اوال به این سبب که قرآن برای بیان موضوعات علوم نازل نگردیده؛
ا
ثانیا این راه ،موجب تأویل قرآن بهصورت تحمیل علوم به آیات قرآن میشود که این
تأویالت ،با اعجاز قرآن و ذوق سلیم همجهت نیستند؛
ا
ثالثا باعث شده که قرآن در هر زمان و مکان به دنبال مطالب علوم برود ،در حالی که
علوم ،ثابت نیستند و چه بسا امروز ،چیزی را اثبات کند و فردا مخالف آن ثابت شود ،لذا

رویکرد آیتالله معرفت به جامعیت آیات علمی

 .2-2دیدگاه تفریطی نسبت به جامعیت آیاتعلمی

خطاهای علوم به قرآن راه مییابد و ما باید در مقام دفاع قرار گیریم ،هرچند قرآن اشاراتی به
علوم و فنون دارد( .ابوحجر 13۸ _ 130 ،1۴11 ،و حائری ،بیتا 151 ،ـ  153و سروش ۴۸ ،13۸۸ ،و )5۸

۱0۹

نقد و بررسی
در جهت نقد دیدگاه تفریطی باید گفت در صورتی تفسیر علمی آیات مستلزم چنین
اثرات نامطلوبی است که:
الف :آیات علمی با مطلق نظریات علمی حتی نظریههای احتمالی تفسیر شود ،ولی اگر
در تفسیر آیات بر اساس قواعد ادبی و اصول عقالیی محاوره و با رعایت قواعد تفسیر در
مواردی که ممکن است ،با کمك گرفتن از یافتههای قطعی علوم تجربی زوایای بیشتری از
معانی و مقاصد آیات آشکار گردد ،نه تنها چنین اثر نامطلوبی را به دنبال نخواهد داشت بلکه
با این تفسیر اعجاز علمی قرآن آشکار شده و در استحکام عقیده مردم نسبت به حقانیت
قرآن مؤثر خواهد بود.

ب :بیتردید برای فهم معنای آیات علمی مانند هر متن عربی دیگر مقدماتی الزم است،
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باید معنا و مفهوم واژهها در زمان نزول ،قواعد ادبیاتعرب ،قرائن متصل و منفصل آیات از
قبیل فضای نزول ،ویژگیهای گوینده و مخاطب و مشخصات خارجی موضوع سخن ،مقام
و لحن کالم و روایات بیانگر قیود آیات علمی مشخص شود و با توجه به همهی این مسائل
آیات تفسیر و تبیین شود .بیهیچ تردیدی ،اگر بارعایت امور یاد شده ،به تفسیر آیات علمی
پرداخته شود ،زمینهای برای بروز هیچیک از آسیبهای یاد شده فراهم نخواهد گشت.
(معرفت 31 /6 ،13۸۸ ،و شاکر)۴3 _۴2 /13۸2 ،

بنابراین با تغییر نظریههای علمی و کشف مسائل جدید در حقیقت نقصان و خطای علم
مشخص میگردد ،نه اینکه نقصانی بر قرآن وارد شود .در اصل تفسیری که از آیات طبق
نظریههای متغیر علمی بیان شده است ،تغییر کرده ،و این نقصان و خطای علم است که
آشکار میگردد و اثر آن ،سلب اعتماد مردم از مباحث علمی است ،نه تزلزل اعتقادی نسبت
به ابطال ناپذیری خود قرآن.

 .2-3دیدگاه اعتدالی نسبت به جامعیت آیاتعلمی

عدهای از ّ
مفسران متفکر جامعهی اسالمی ،جامعیت آیات علمی را با شرایط خاص
پذیرفته و دو قسم دیگر را که منجر به تأو یل و یا تحمیل و توجیه میشود را رد مینمایند ،به

عنوان نمونه عالمهطباطبایی در این زمینه بر این باورند که قرآن تبیان هر چیزی است البته
با دو شرط:
شرط اول اینکه بیان آن مسائل مربوط به هدایت مردم باشد؛
شرط دوم اینکه مردم نیازمند به آن بیان و توضیح باشند؛
ایشان تأکید میکند که قرآن آنچه مربوط به هدایت مردم بوده است را آورده و کمال و
سعادت انسان را همراه با اخالق و تربیت جستجو کرده است( .طباطبایی32۴ /12 ،1۴17 ،ـ )325
از جمله مفسران اسالمی دیگری که از این دسته به شمار میآیند محمود آلوسی (آلوسی،

 ،)7۴ /11 ،1۴15رشیدرضا (رشیدرضا ،بیتا ،)7 /1 ،محمدهادی معرفت (معرفت،)26 _13 /6 ،13۸۸ ،
ناصر مکارم شیرازی (مکارمشیرازی ،)131 /1 ،137۴ ،محمدتقی مصباح یزدی (مصباح یزدی،13۸۴ ،

2۸9 /2ـ  )30۸جعفر سبحانی (سبحانی ،)315 ،1371 ،هستند در حقیقت این طیف از فرزانگان
قرآنی ،از موافقان جامعیت اعتدالی آیاتعلمی بوده و در مواردی متعدد؛ برای اثبات اعجاز
علمی قرآن نیز از آن استفاده کردهاند.

این زمینه معتقدند که وظیفه شریعت ،درس علوم طبیعی نیست و قرآن بالذات کتاب علم
نیست ،مگر اشاراتی گذرا و اجمالی ،بهطوری که علمای راسخ در علم ،آن اشارات را درك
میکنند ،چون قرآن در صدد بیان مطالب علمی نبوده ،ولی در عین حال از دریای بیکران
علم الهی نشأت گرفته است .این نکته را نیز بسیار گوشزد میکنند که بین اسناد قطعی علوم
تجربی به قرآن و تفسیر قرآن با علوم تجربی به نحو احتمالی باید فرق گذاشت( .معرفت،13۸۸ ،
)26 _13 /6

ایشان بر این باورند که قرآن جامع علومی است که به دین و شریعت و هدایت بشر ارتباط

رویکرد آیتالله معرفت به جامعیت آیات علمی

 .3دیدگاه آیتالله معرفت
همانگونه که اشاره شد ،آیتاللهمعرفت نیز از مدافعان دیدگاه اعتدالی هستند .ایشان در

پیدا میکند؛ زیراکه جامعیت آیاتعلمی در گرو شناخت اهداف نزول آیات قرآن است .با
توجه به اینکه اساسیترین هدف قرآن ،هدایت است و انسان نه تنها در مسائل معنوي ،بلکه
در مسائل مادي نیز نیازمند هدایت است ،لذا قرآن در هر دو جنبه جامع است؛ جامع اصول
۱۱۱

معارف و آنچه که در رابطه با بیان احکام است( .معرفت20_19 /1 ،13۸۸ ،؛ معرفت13۸1 ،ب)۴1۴،

عالمهمعرفت بر این مطلب تأکید فراوان دارند که اشارات علمی قرآن ،هدف اصلی آن نبوده،
و هدف اصلی قرآن ،هدایت به سوی خدا است( .معرفت 30 /6 ،13۸۸ ،و معرفت،ب)۴1۴ ،13۸1 ،

در قرآن نیز به کرات بیان شده که این کتاب برای هدایت مردم

است( .یونس( 57)10و

ابراهیم()1)1۴

بنابراین اگر اشارههای علمی در قرآن وجود دارد ،در راستای هدایت است؛ و قطعیات
علوم و معارف بشری برای فهم قرآن الزم است و وجود اشاراتی علمی در قرآن قابل انکار
نیست طوریکه بدون استفاده از علوم ،فهم حقیقت آنها ممکن نیست.
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 .۴ادله جامعیت اعتدالی آیاتعلمی از نظر آیتالله معرفت
آیتاللهمعرفت ،برای اثبات نظریهی خود در زمینهی «جامعیت آیاتعلمی قرآن» ،به
رد دیدگاههای مخالف پرداخته است .لذا در این قسمت به بیان ادلهی ایشان در جهت ّرد دو
دیدگاه افراطیها وتفریطیها در حوزهی جامعیت پرداخته تا ادله ایشان روشن گردد.

ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
 .۴-1مرحوممعرفت بر این باورند که آیهی شریفهی الي ْومَأكمل ُتَلك ْمَ ِدينك ْ َم

(مائده( )3)5معنای کمال و شمول و فراگیری را میرساند که اسالم و در رأس آن قرآن ،آنچه را
نیاز بشر بوده ،بهطور کامل عرضه داشته است .طبق آیهی شریفه وقتی قرآن ادعای کمال
میکند؛ از این جهت که روی کرسی تشریع نشسته ،چنین ادعایی میکند؛ نه روی کرسی
تکوین .اگر مدعی این کالم ،بر کرسی تکوین تکیه داده بود و آورده بود که هر آنچه که
نیازمندی است ،من برای شما آوردهام؛ در چنین ادعایی جا داشت که گفته شود؛ علوم
تجربی و ریاضی و تمام ابعاد فرآوردههای بشری باید حداقل ریشهاش در قرآن باشد ،ولی
این سخن را موقعی آورده است که بر کرسی تشریع تکیه زده ،پس معنایش این است که آنچه
ً
ً
در رابطه با شریعت است ،اصوال و فروعا ،ما برای شما مطرح و پایهریزی کردهایم( .معرفت،
129 /6 ،13۸۸؛ معرفت و میرمحمدی)۴39 /2 ،13۸7 ،

همچنین در مورد آیهی شریفه

ْ ً ُ ي
ي ٍ َء( نحل()۸9)16
ل َش ْ َ
يانا َلك َ
ت َ
ِ ِ

یا

ْ
ً ُ ي
يال َلكلَ
تف ِص َ
ِ

ي ٍ َء( اعراف( )1۴5)7که برخی (غزالی 31 :1۴09 ،ـ 3۴؛ ذهبی ،بیتا۴7۴ /2 ،ـ  )۴77به مفاد این آیه
ش َْ

در جهت جامعیت تام اینگونه استدالل میکنند که اگر یك مهندس کتابی بنویسد و بگوید
«فیه تبیان کل شيء» ،یعنی «کل شيء» مربوط به هندسه است .این یك امر عرفی است.
در مورد آیهی شریفه که مربوط به شئون دینی است که نیاز مردم است ،ما در این کتاب روشن
کردیم .صدور این کالم از شارع مقدس است ،چه در کتاب و چه در سنت ،چون این امر
در موقعی صادر شده که شارع مقدس روی کرسی تشریع نشسته است و موضع تشریعی به
ً
خودش گرفته است ،لذا قطعا شامل امور تکوینی نمیشود( .معرفت2۸ /6 ،13۸۸ ،ـ  30؛ معرفت
جامعیت
و میرمحمدی )7 ،1375 ،بنابراین مقصود از کمال و جامعیت از منظر آیتالله معرفت،
ِ
ً
ً
در شئون دینی است (اصوال و فروعا) .یعنی آنچه که در رابطه با اصول معارف هست و آنچه
که در رابطه با بیان احکام و تشریعات هست ،اینها بهطور کامل در دین مطرح است و رؤوس
و پایههای آنها در قرآن موجود است( .معرفت و میرمحمدی)۴3۸ /2 ،13۸7 ،

 .۴-2ایشان براین مطلب تأکید دارند که قرآن قطعی است و علوم غیر قطعی ،بنابراین
باید علوم بر قرآن تطبیق شود نه بالعکس .یعنی با ّ
توجه به کشفیات علمی ،ما از یك آیه
ً
مطلبی را میفهمیم اما اینکه بگوییم آیه حتما این مطلب را میگوید نمیدانیم ،بلکه اگر
کسی نسبت قطعی دهد ،تحمیل است که جایز نیست( .معرفت 1۴_13 /6 ،13۸۸ ،و 30ـ )31

دخالت کند؛ حتی راهنمایی کردن آن هم معنا ندارد .زیرا خداوند به انسان عقل و خرد و
اندیشهی ارزانی داشته؛ و خداوند به انسان چیزی داده که او را در زندگی بینیازش میکند و
آن چیز ،همان عقل و خرد و اندیشه او است و لذا معنا ندارد که بگوییم انسان برای پی بردن
به هندسه فضایی ،قانون ریاضی و  ...از شرع کمك بگیرد؛ این وظیفهی شرع نیست ،بلکه
وظیفهی شرع این است که برنامههایی طرح کند که انسان زندگی سالم داشته باشد .اسالم
کار ندارد به اینکه انسان چه جور لباس بپوشد ،چه جور خوراك بخورد ،منتهی میگوید باید
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 .۴-3قرآن کریم ،شأنش این نیست که در اموری که مربوط به یافتههای خود بشر است،

از راه حالل باشد ،اسراف نباشد ،از راه تجاوز به حقوق دیگران نباشد .اسالم آمده است که
زندگی انسان را تعدیل بخشد و انسان در زندگی میانهرو باشد ،افراط و تفریط ،تعدی و تجاوز
یا کوتاهی در زندگی نسبت به حقوق دیگران نکند .اسالم آمده که انسان را سعادتمند کند
۱۱۳

(معرفت و میرمحمدی 6 ،1375 ،و  )7پس وظیفهی دین نیست که در شئون زندگی انسان ،دخالت
کند؛ بلکه اینها همه مربوط به خود انسان است که باید اینها را فراهم کند.
 .۴-۴همچنین وی در جای دیگر اخطار دادهاند که مبنای استخراج تمام علوم از قرآن
نادرست است (معرفت )30_13 /6 ،13۸۸ ،و باعث دوری از هدف هدایتی در قرآن با افراط در
تفسیر آیات علمی میشود .آوردن مطالب علمی زیاد در البهالی تفسیر قرآن ،مقصد اصلی
آنکه هدایت بشر است ،مورد غفلت قرار گرفته ،به بیان دیگر ،تفسیر علمی باعث سوء
برداشت از ذات قرآن میشود و گمان میرود که قرآن تنها برای بیان علوم آمده است (معرفت،

 )۴۴۸ _۴۴9 /2 ،1۴1۸ولی گاهی افراد فرهنگی که عالقه به قرآن دارند و اطالعات اندکی هم
از علوم دارند ،کتابها و مقاالت زیادی مینویسند که گاهی مطالب علوم را بر قرآن تحمیل
و توجیه میکنند( .معرفت)۴۴3 /2 ،1۴1۸ ،
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 .۴-5عالمهمعرفت ضمن سؤالی که از دیدگاه مخالف مینمایند در حقیقت به اثبات
ادعای خود میپردازند که از کجا و چگونه همه علوم و صنایع و اکتشافات روز افزون از قرآن
استنباط شده؟ چرا پیشینیان به آن پی نبرده و متأخرین نیز به آن توجهی ندارند؟ (معرفت،13۸۸ ،

 26_13 /6و معرفت و میرمحمدی 7 ،1375 ،و  )۸بنابراین دلیل برای ّرد این ادعا این است که این

ادعا ،نه دلیلی دارد و نه شاهدی میتواند داشته باشد.
 .۴-6طبق نقل ذهبی ،برخی از موافقان جامعیت علمی قرآن ،برای اثبات باور خو یش،
ْ

َّ

ُ
ني( انعام( )59)6استشهاد کردهاند( .ذهبی،
به آیهی شریفهی :وَالرطبَوَاليابسَإالَِفَ ِكتابَمب َ
ِ ِ
ٍ

ِ ٍ

ٍ ِ ٍ

بیتا ۴7۴ /2 ،ـ ،۴77غزالی 31 ،1۴09 ،ـ )3۴؛ آیتالله معرفت در مقام نقد این استناد و استشهاد
فرموده است :این آیه نیز ،ربطی به جامعیت کامل قرآن ندارد؛ چرا که کتاب مبین را میگوید
و نه قرآن را .کتاب مبین به جای خود محفوظ ،بلکه مقصود این است که هر آنچه در عالم
وجود تحقق پیدا میکند ،از پیش نوشته شده است .این آیه چیزی غیر از این نیست و ربطی
به قرآن ندارد( .معرفت2۸ /6 ،13۸۸ ،ـ  30و معرفت ومیرمحمدی)۴۴0/2 ،13۸7 ،

دفع یک شبهه
طبق فرموده آیتالله معرفت جامعیت آیات علمی در راستای هدایت و تشریع احکام
است .حال سؤالی که مطرح است اینکه ،یکسری آیات از جانب خداوند متعال به ما
رسیده؛ در حالیکه ربطی به سعادت ما ندارد مثال در مورد چرخش زمین و یا مراحل تشکیل
جنین و یا از این قبیل آیات که بسیار است و ربطی به تشریع ندارد بلکه میتوان گفت مربوط
به تکو ین است .خالصه کالم اینکه چرا شارع در بعضی مسائل غیرشرعی وارد شده است؟
ّ
آیتالله معرفت در پاسخ این شبهه فرموده است :این آیات عنوان تفضل را دارا هستند.
در مورد پیغمبراکرم هم که عقل کل است ،نمیتوان گفت :فقط در خصوص مسائل
شرع آگاه است؛ بلکه در همه چیز واقف استّ ،اما وظیفهاش بیان نیست ،بلکه وظیفه او در
ً
محدوده شرع مقدس است که بیان میکند .حاال احیانا در محیط خودش چیزی دید که
ً
مردم عقلشان به جهتی که باید برسد ،نرسیده ،آنها را تفصیال آگاه میکند .این اشکالی ندارد
که گاهی پیغمبر مثال در مدینه چون بهداشت کامال رعایت نمیشد ،بفرماید :خاکروبه را
شب در خانه نگه ندارید ،این بیماری پشه میآورد و موجب سرایت میکروبها به بدن
دارد و لذا مرحوم معرفت از این قبیل دستورها را ،مثل سایر دستورهایی که جنبه شرعیت
دارد ،قائل نیستند .و میفرمایند:
«اینها اطالق و عمومیت ندارد و نبایستی با اینجور دستورهای ارشادی که
در رابطه با محیط خاص خود معصوم است ،معامله روایات احکام را نمود
و به اطالق آن عمل کرد .حتی در قرآن آنجایی که دربارهی عسل میفرماید:
َّ

فيهَش ٌ
اس( نحل( )69)16اگر فقیه بگو ید هرکس هر دردی دارد ،اگر
فاءَللن َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ

عسل بخورد ،خوب میشود ،چون قرآن بهطور عموم و اطالق فرموده
َّ
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میشود .اینها یك نوع ارشاداتی است که شرع مقدس از باب دلسوزی برای جامعهی خودش

است؛ بنابه نظر ایشان این حرف غلط است چون فيهَش ٌ
اس ،مثل
فاءَللن َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ

أق ُيمواَ َّ
الصالةَ( بقره( )۴3)2نیست .بلکه یك قضیهی خارجیه است ،عسل
ِ

برای آن محیط در آن وقت شفابخش بوده ،و برای امراض عمومی ،کمبود
۱۱5

کلسیم و  ...آن جامعه خوب بود ،نه اینکه برای برخی بیماریهای خطرناك
هم دستور دهیم که عسل بخورند و به اطالق آیهی کریمه عمل کنند .این
خطای محض است( ».معرفت و میرمحمدی 10 ،1375 ،و )11

بنابراین ایشان مواردی از این قبیل را از باب تفضل شارع میدانند .ولی به نظر میرسد
ً
اینگونه موارد هم به سعادت دنیوی و هم به سعادت اخروی انسانها ربط دارد مثال در پارهای
موارد معرفت انسان را نسبت به خالق باال میبرد( .انبیاء( )31)21و یا مواردی از این قبیل که هر
کدام حکمتهای خاص خود را داراست و شارع عالم به این قضایا است.
 .5معیار صحت جامعیتاعتدالی در تفسیر آیات علمی از نظر آیت الله معرفت

در پذیرش و صحت جامعیتاعتدالی آیاتعلمی معیارهایی وجود دارد ،که باید در روش
تفسیر علمی رعایت شود ،برخی از این معیارها عبارتند از:
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 .5-1استخدام علوم قطعی

در تفسیر آیاتعلمی بین علومتجربی قطعی و نظریههای ّ
ظنی علومتجربی تفاوت وجود
دارد .استفاده از نظریههای ّ
ظنی علوم تجربی در تفسیر آیاتعلمی قرآن صحیح نیست،
(صادقی )۴۴ /16 ،1365،و نمیتوان تفسیر قرآن را بر آنها بنا نهاد و معتقد بر این بود که قرآن
جامع تمام علوم است.
عالمه معرفت در مورد جامعیت آیاتعلمی براین باورند نباید از تمام علوم چه فرضیه و
غیره در تفسیر آیات علمی استفاده نمود و معتقد بر جامعیت مطلق قرآن شد؛ به کارگیری
ابزار علمی برای فهم معانی قرآنی ،کاری بس دشوار و ظریف است ،زیرا علم حالت ثبات
ندارد و با پیشرفت زمان گسترش و دگرگونی پیدا میکند و چهبسا یك ّ
نظریه علمی که
روزگاری حالت قطعي دارد ،در آینده همچون سرابی نقش بر آب ،محو گردد .لذا اگر مفاهیم
قرآنی را با ابزار ناپایدار علمی تفسیر کنیم ،به معانی قرآن که حالت ثبات و ّ
واقعیتی استوار
دارند ،تزلزل بخشیده و آن را نااستوار میسازیم .لذا ،گره زدن فرآوردههای دانش با قرآن ،کار
صحیحی به نظر نمیرسد .حال اگر صاحب نظری با ابزار علمی که در اختیار دارد و ّ
قطعیت

آن برایش روشن است ،توانست از برخی ابهامات قرآنی پرده بردارد ،کاری صحیح است.
مشروط بر آنکه با کلمهی «شاید» نظر خود را بیان کند،تا اگر در آن ّ
نظریه علمی ّ
تحولی
ایجاد گردد ،به قرآن صدمهای وارد نشود ،صرفا گفته شود که تفسیر او اشتباه بوده است.
(معرفت 30 /6 ،13۸۸ ،و معرفت،ب)۴1۸ ،13۸1 ،

ایشان معتقدند آیات علمی قرآن که به صورت اشارات علمی است؛ در قرآن «تراوشاتی»
از علم خدای حکیم است و تفسیر این دست آیات به کمك علوم قطعی قابل قبول است نه
علوم ّ
ظنی و ّ
متغیر ،و همواره باید جانب احتیاط رعایت شود و حتی در تفسیر این آیات با
علوم قطعی نیز نباید نظر یقینی بیان کرد ،بلکه باید گفت «احتمال» دارد که منظور آیه این
مطلب است( .معرفت 19 ،13۸۸ ،و معرفت)13_ 3۴ /6 ،13۸6 ،

به بیان دیگر اینکه :عالمه معرفت ،بر این باور است که هرگز نباید میان دیدگاههای استوار
دین و فراوردههای ناپایدار علم ،پیوند ناگسستنی ایجاد نمود .و جامعیت آیاتعلمی را با
جایگاه تبیین مطالب علمی متزلزل یکی دانست؛ و معتقد بود که قرآن جامع تمام علوم
است.
 .5-2روشن بودن داللت آیه بر مطالب علمی

آیهی قرآن بر مطالب علوم تجربی مورد نظر ،مشخص باشد .به عبارت دیگر در تفسیر
آیاتعلمی باید تناسب ظاهر آیه با مطالب علمی مورد نظر رعایت شود ،بهطوری که معانی
الفاظ و جمالت آیه با مطالب علمی در یک راستا بوده و به تحمیل و توجیه نظر بر آیه نیاز
نباشد .به عبارت دیگر ،در تفسیر آیاتعلمی به نحوی عمل شود که به توجیه و تفسیرهای
مخالف ظاهر نیاز پیدا نکنیم( .معرفت ،الف13 /1 ،13۸1 ،ـ  )1۴عالمهمعرفت هم این معیار را
تأیید نموده و تطبیق قرآن بر نظریات علمی را صحیح نمیداند .چون به تحمیل و توجیه
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یکی دیگر از معیارها در حوزهی جامعیتاعتدالی آیاتعلمی این است که داللت ظاهر

منتهی میشود( .معرفت 3۴ /6 ،13۸۸ ،و معرفت ،الف)1۴_13 /1 ،13۸1 ،

۱۱۷

 .۶نمودهایی از آثار مثبت تفسیرعلمی درسایهسار جامعیتاعتدالی آیات علمی

خداوند متعال در آیات متعددی از قرآن به انواع مختلفی از پدیدههای طبیعی اشاره کرده
و به طور صریح یا غیرصریح برخی از و یژگیهای آنها را توصیف نموده ،از این جهت
بهرهگیری از یافتههای علمی متقن و معتبر میتواند در فهم بهتر و دقیقتر این آیات راهگشا
باشد .قطعا تفسیرعلمی برآمده از دیدگاه «جامعیت اعتدالی آیات علمی» ،دارای نقاط مثبت
متعدد است؛ برخی از آنها عبارتند از:
 .۶-1فراهم آمدن زمینه برای درک بهتر از آیاتعلمی

در قرآن آیات متعددی وجود دارد که به مطالب علمی اشاره دارد ،در این راستا استفاده از
علوم تجربی قطعی در تفسیر قرآن ،موجب روشن شدن اشارههای علمی قرآن گردیده ،و ما
را در تفسیر این مجموعه آیات همراهی میکند .عالمهمعرفت براین باورند که در قرآن
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اشاراتی به اسرار طبیعت موجود است که فهم حقیقت آنها ممکن نیست ،مگر بعد از
شناخت برخی علوم و تسلط بر بسیاری از اسرارطبیعت که علم ،آنها را کشف کرده یا در
آینده کشف میکند( .معرفت)25 /6 ،13۸۸ ،

 .۶-2تثبیت اعجاز علمی قرآن

قرآن کریم چهارده قرن قبل ،مطلبی علمی را بیان کرده که برای انسان آن عصر کشف
نشده بوده است و مردم از آوردن ِمثل آن عاجز بودهاند و اکنون پس از قرنها بهطور قطعی به
ِ
وسیلهی علوم تجربی کشف شده است .بنابراین قرآن ،معجزهای الهی است و نمیتواند
کالم بشری باشد .مرحوم معرفت بیشتر بر اعجاز علمی قرآن تأکید داشتند ،ایشان معتقدند
برخی از مطالبی را که بر اساس علوم طبیعی قطعی به آن رسیدهاند ،اینها دلیل بر اعجاز قرآن
خارق عادت است .اسرار این علوم از بشر پنهان بود ،تا به امروز که کشف شده و به زودی
نیز بیشتر کشف میگردد( .معرفت)31/6 ،13۸۸ ،

 .۶-3افزایش ایمان به قرآن

زمانی که ثابت گردید قرآن اشارات علمی دارد که قرنها قبل از کشفیات علوم تجربی
آنها را بیان نموده است ،ایمان مسلمانان و غیرمسلمانان نسبت به صدق قرآن بیشتر

میشود ،و در برابر آن سر تسلیم فرود میآورند و به عظمت آن اعتراف مینمایند.از اینرو
برخی دانشمندان غربی ،همچون موریس بوکای در کتاب مقایسهای میان تورات ،انجیل،
ّ
قرآن و علم به بررسی مطالب علمی قرآن ،تورات و انجیل پرداختهاند .او در موارد متعددی
اعتراف میکند که تورات و انجیل با یافتههای علوم تجربی مخالف است ،اما قرآن مطالب
مخالف علم ندارد ،بلکه در این مورد مطالب اعجازآمیزی بیان کرده است( .قرضاوی و سلیمی،

 )652 ،13۸2آیتاللهمعرفت دراین زمینه معتقدند که قرآن ،کتاب هدایت است و آیاتعلمی
هم دراین زمینه در راستای این هدف است( .معرفت 31 /6 ،13۸۸ ،و معرفت،ب)۴1۴ ،13۸1 ،

 .۷جامعیت در تحدی و اعجاز آیات علمی
گروهی از قرآنپژوهان معتقدند که چون عرب معاصر نزول قرآن ،اعجاز علمی قرآن را
درك نمیکرد ،تحدی قرآن نمیتواند شامل اعجاز علمی شود( .ذهبی ،بیتا )۴91 /2 ،اما
مرحومعالمهمعرفت معتقد است که تحدی ،فراگیر و جامع بوده و همهی انسانها در همهی
اعصار را دربر میگیرد .این تحدی به قرآن در حقیقت برای کل بشریت در طول زمان است
بنابراین معقول نیست که اعجاز آن به فصاحت و بیان منحصر باشد .ایشان با استناد به قول

نزول و سایر زمانها دانسته و تمامی از جن و انس شامل میشود( .معرفت 23 /۴ ،13۸۸ ،و 30

ـ 3۴و معرفت،ب )۴19 ،13۸1 ،بنابراین اعجاز علمی نیز میتواند از جمله وجوه اعجاز قرآن در
جامعیتش باشد.
همچنین آیتاللهمعرفت در زمینهی محدودهی آیات که دال بر اعجاز علمی هستند
ّ
معتقد است اشارات علمی قرآن در همهی سورهها و آیات وجود ندارد که تحدی قرآن شامل
آنها شود؛ بلکه در برخی آیات و سورهها وجود دارد؛ پس بر اساس اعجاز علمی ،همهی
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خداوند که فرمود :ق
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ً
ُ ُ
ریا( اسراء( )۸۸)17این مبارزهطلبی را عام میدانند و متوجه همهی مردم عصر
ب ْعضه ْمَلب ْعضَظه َ
ِ ٍ ِ

سورهها معجزه علمی نیست( .معرفت30 /6 ،13۸۸ ،ـ  ،3۴و معرفت،ب)۴19 ،13۸1 ،

ّ
بنابراین گسترش در دامنه تحدی شامل همهی انسانها ،در همهی سطوح و در طول زمان

است ،و میتواند دلیل آن باشد که همهی جوانب اعجاز قرآنی ،هر کدام به فراخور حال
۱۱۹

ّ
مخاطب ّ
خاص خود ،مورد تحدی قرار گرفته است.
 .۸مصادیقی از آیات علمی
آیتاللهمعرفت از تراوشات علمی در قرآن کریم اشاره دارند ،که نشاندهنده آن است که
عبارتهایی از قرآن با ّ
واقعیتهایی از علم ،سازگار است .و این مطلب گواه بر آن است که
قرآن جامع تمام علوم نیست .در همین راستا به برخی نمونهها اشاره میشود که با تفسیر و
تبیین صحیح آن ،مقصود اصلی آیه مشخص میگردد:
 .۸-1زوجیت در همهی موجودات

ْ
ْ
ُ ي
ني ،که در مورد اصناف در
ي ٍءَخلقناَز ْوج َ
آیهی  ۴9سورهی مبارکهی ذاریات وَ ِم ْنَكلَش ْ َ
ِ

همهی موجودات صحبت مینماید ،عالمهمعرفت معتقدندکه زوج در این آیه به معنای
صنف است و آیات زیادی وجود دارد که زوج را به معنای صنف آورده ،به عنوان نمونه
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ُ ي

ْ
جان( رحمن()52)55
فاكه ٍةَز ْو َ
ِ ف ِيهماَ ِمنَكلَ ِ
ُْ

ِ

در آیهی  3سورهی مبارکهی رعد

َّ
ُْ
ُ َّ َّ ُ ْ ُ ْ
ْ ْ
ُ
ض َوَ َ ِم ْنَ
ت َاْل ْر َ
سبحانَ َال ِذي َخلقَ َاْلزواجَ َكلها َ ِِما َتنب َ
ِ

أنف ِس ِه ْ َمَوََ ِ َِّماالي ْعل ُمونَ ایشان به نقل از شیخطوسی آورده است ازواج در اینجا به معنای

اشکال و انواع است که حیوان ،درخت ،حبوبات و دیگر گیاهان و همچنین انجیر ،انگور و
ّ
غیره دارای انواع متعدد است .در این آیه عالوه بر انسان ،به موجوداتی که هنوز شناخته نشده
بود نیز اشاره شده است که همگی دارای اصناف و انواع گوناگونند( .معرفت،ب ،بیتا )3۸3 ،از
نظر ایشان این آیه یکی از آیاتی است که به گمان برخی با علم منافات دارد و اشکال ایشان را
ّ
اینگونه بیان میکند که برخی موجودات ،از قبیل حیوانات ابتدایی ،تك سلولی هستند و
دستهای از کرمها از راه تقسیم ،تکثیر میشوند و تولید مثل میکنند و نیز برخی از درختان،
بدون گردافشانی ثمر میدهند ،در حالیکه آیه فرموده است« :تمامی موجودات را زوج
آفریدیم»( .معرفت،ب ،بیتا )3۸0 ،ایشان این شبهه را حاصل از آن میداند که تعبیر «زوجین»
را به معنای جفت نر و ماده پنداشته ،در صورتی که «زوج» در این قبیل آیات به معنای
ّ
«صنف» است .بدین معنا که از هر چیزی ،اصناف و انواع متعددی آفریدیم ،از قبیل انواع

سیب ،گالبی و غیره که از هر کدام انواع گوناگون آفریده شده است( .معرفت173 /6 ،13۸۸ ،و
معرفت،ب ،بیتا)3۸3،

 .۸-2آب ،سرچشمه حیات موجودات

ْ
ْ ُ َّ
ي( انبیاء( )30)21و نیز مفاد
ي ٍءَح ٍّ َ
آیتاللهمعرفت با توجه به مفاد آیه وَجعلناَ ِمنَاَل ِاءَكلَش ْ َ

روایت نبوی« :كل شیء خلق من الماء» (مجلسی20۸ /5۴ ،1۴03،؛ سیوطی)317 /۴ ،1۴0۴ ،

براین باور است که منشأ هستی موجودات از آب است .نخستین آفریدهای را که خدا خلق
کرد ،چیزی است که تمامی اشیاء از آن است و آن آب است.

(معرفت 36 /6 ،13۸۸ ،و

معرفت،الف ،بیتا)317 /۴ ،

َّ
ْ
ْ
ُ ُ
َّ َّ
عالوه بر این آیهی شریفه :وَ ُهوَالذيَخلقَ َّ
اء
ماواتَوَاْل ْرضَِفَ ِست ِةَأيامَوَاكنَع ْرشهَلَعَاَل ِ َ
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(هود( )7)11داللت دارد که پیش از پیدایش جهان هستی -از آسمانها گرفته تا زمین -آب
ُ

ْ

ُ
ُ
ش کنایه از عرش تدبیر و
اء واژهی ع ْر َ
پدید آمده است ،زیرا در تعبیر وَاكنَع ْرشهَلَعَاَل ِ َ

منظور علم خدای متعال است به همهی مصالح و شایستگیها و بایستگیهای هستی ،در
برههای که جز آب چیزی نبوده است .در نتیجه آیه کنایه از آن است که خدای تعالی بود و
هیچچیز با او نبود و خداوند پیش از آفرینش جهان ،ابتدا آب ،سپس همهی مخلوقات را از
همچنین عالمهمعرفت به آیات دیگری که در آنها ریشهی زندگی را آب معرفی کرده
است( .طارق( 6)۸6و مرسالت( )20)77اشاره کرده و براین امر توجه میدهد که هنوز علم تجربی
به نکات مبهمی که درچگونگی پیدایش حیات در آب اقیانوسها ،دریاها و باتالقهاست
پی نبرده است( .معرفت 35 /6 ،13۸۸ ،ـ )۴6
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آب آفرید.

۱2۱

نتیجهگیری
از آنچه مطرح شد به دست میآید که آیتالله معرفت جامعیت علمیآیات را به وسیلهی
علوم قطعی به نحو اعتدال میپذیرد .ایشان با استفاده از رد و نقد دیدگاههای مخالف در
زمینهی جامعیت سعی بر اثبات نظریه خود دارد؛ و معتقد است؛ امکان استخراج تمام علوم
از ظاهر قرآن نیست؛ بلکه جامعیت علمیقرآن در حقیقت اشارههای علمی است که قابل
انکار نیست و فهم آنها در پرتو علوم قطعی و جدید بدست میآید که این آیات دارای نکات
ّ
علمی دقیق بوده و دارای اعجاز علمی است و تحدی قرآن این بعد اعجاز را نیز شامل
میشود.
از سوی دیگر از آنجا که هدف اصلی قرآن ،هدایت انسان به سوی خدا است ،اشارات
علمی قرآن نیز در راستا این هدایت است و در صدد تبیین همهی جزئیات علوم طبیعی نبوده
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است .زیراکه علوم تجربی حاصل تجربههای بشری است؛ و حالت ثبات ندارد؛ و در طی
قرنها تالش انسان بدست آمده است و در تفسیر علمی باید بین علوم تجربی قطعی و
ظنی علوم تجربی تفاوت گذاشت و استفاده از نظریههای ّ
نظریههای ّ
ظنی در تفسیر علمی

قرآن صحیح نیست ،چرا که نظریههای ّ
ظنی علوم قابل تغییر است ،پس نمیتوان تفسیر قرآن
را بر آنها بنا نهاد.
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معارف االهی و بشری ،گردآورنده :علی نصیری ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهاسالمي ،تهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1375( ،جامعیت قرآن کریم نسبت به علوم و معارف
االهی و بشری ،نامه مفید ،ش.6
معرفت ،محمدهادی ،)1379( ،تفسیر و مفسران ،محقق :گروه مترجمان ،موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید ،قم.
ــــــــــــــــــــــ  ،)13۸۸( ،التمهید فیعلوم القرآن ،موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید ،قم.
معرفت ،محمدهادی ،الف ،)13۸1( ،التفسیر و المفسرون ،الجامعةالرضویةللعلوم اإلسالمیة ،مشهد.
ــــــــــــــــــــــ  ،الف( ،بیتا) ،التمهید ،جامعةالمدرسین ،قم.
ــــــــــــــــــــــ  ،ب( ،بیتا) ،نقدشبهات پیرامون قرآن ،مترجمان :علیاکبررستمی ،مترجم:
میرزاعلیزاده ،حسن خرقانی ،بینا ،بیجا.

 .36ـــــــــــــــــــــــــــ ،ب ،)13۸1( ،علوم قرآنی ،موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید ،قم.
 .37مکارم شیرازی ،ناصر و جمعی از نو یسندگان ،)137۴( ،تفسیرنمونه ،دارالکتباإلسالمیه ،تهران.

کتاب شناسی
مقدمه
ضرورت شناخت قرآن به عنوان منبع اصلی و اساسی دین

شناخت قرآن ،در مجموع برای هر فرد عالم مؤمن به عنوان یک فرد عالم ،و برای هر فرد مؤمن،
امری ضروری و واجب است .اما برای یک عالم انسانشناس و جامعهشناس ،شناخت قرآن از آن
جهت ضروری است که این کتاب در تکو ین سرنوشت جوامع اسالمی و بلکه در تکو ین سرنوشت
بشریت مؤثر است .منابع تفسیری اطالعات مؤثری برای فهم قرآن در اختیار ّ
مفسر قرار میدهد .در

نتیجه ،اگر ّ
مفسر در شناخت منابع تفسیر و استفاده از آنها در تفسیر کوتاهی کند تفسیر صحیحی از
قرآن نخواهد داشت .بنابراین ،اهمیت و ضرورت شناخت و استفاده از منابع در تفسیر قرآن آشکار
میشود و ّ
مفسر قرآن کریم باید نخست منابع معتبر تفسیر را به دقت بشناسد و سپس از آن منابع به
بهترین وجه ،در فهم و کشف مراد الهی از آیات استفاده کند .شناخت صحیح و کامل هر موضوع،
بستگی به میزان آگاهياي دارد که از راههاي مختلف دربارهی آن به دست ميآید و هر اندازه در این
راستا به منابع غنيتر و مطمئنتری دسترسي داشته باشیم ،شناخت دقیقتری به دست ميآوریم.
براین اساس ،فهم و شناخت مقاصد و مفاهیم آیات قرآن کریم -که به زبان عربی و دارای معارف و
احکام گوناگون استـ نیاز به منابعی دارد که کوتاهی در گزینش مراجعه به آنها ،سبب برداشت ناقص
و ناروا از آیات میشود؛ چهبسا منابعی که در دسترس و دارای اعتبار است و نقش مهمی در فهم مقاصد
قرآن دارد ،ولي بر اثر ناآگاهي از منبع بودن آن و یا ناتوانی در مراجعه بدان ،متروك ماند و در نتیجه،
بسیاري از نکتههای قرآنی مورد غفلت و یا سوء فهم قرار گیرد.
با توجه به مقدمهی فوق ،آثاری که در این شماره از فصلنامهی داخلی علمی -تخصصی
«مطالعات تفسیری آالءالرحمن» مورد بررسی قرار گرفته است ،میتوان به چند بخش تقسیم نمود:
بخشی قواعد تفسیری را بررسی نموده و بخشی به نقد دیدگاهها همچنین معناشناسی و بررسی روایات
تفسیری پرداخته است ،الزم به ذکر است کتابهای معرفی شده ،در جشنواره کتاب سال حوزه به عنوان
کتاب برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب شدهاند.

قواعد تفسیر قرآن
مؤلف :علی اکبر بابایی

شناخت قواعد تفسیری مبتنی بر مبانی متقن عقلی ،نقلی یا عقالیی ،از علوم پیشنیاز
تفسیر قرآن است که با وجود آن ،تفسیر اجتهادی ضابطهمند و قابل ارزیابی خواهد شد،
خطاهای تفسیری کاهش خواهد یافت و سطح فهم و تبیین معاني واقعي آیات و مراد خداي
متعال باالتر خواهد رفت .بر این اساس ،کتاب «قواعد تفسیر قرآن» ،با استفاده از مباحث
اصول فقه ،تدو ین و در آن ،بیش از چهل قاعدهی تفسیري ،بر پایهی سیرهی عقال در فهم
متون و دالیل عقلی و نقلی تبیین شد .برخی از این قواعد عبارتاند از:
 .1لزوم تفسیر آیات طبق قرائت رسولخدا؛  .2لزوم توجه به مفاهیم کلمات در میان
عربهای فصیح زمان نزول؛  .3لزوم شناسایی تمامی معانی کلمات از منابع معتبر و اکتفا
ِ
نکردن به معانی ارتکازی؛  .۴پرهیز از حمل کلمات بر مجاز بدون قرینه؛  .5لزوم توجه به
تمامي قراین متصل در فهم ظهور آیات؛  .6لزوم توجه به سیاق؛  .7لزوم توجه به فضاي نزول
(سبب و شأن نزول ،فرهنگ زمان نزول ،زمان و مکان نزول)؛  .۸لزوم توجه به ویژگيهاي
گویندهی سخن؛  .9لزوم توجه به ویژگيهاي مخاطب؛  .10لزوم توجه به معرفتهاي
بدیهي؛  .11لزوم شناسایی تمامی قراین منفصل آیات و توجه به آنها در فهم مراد خدای متعال
از آیات؛  .12لزوم توجه به ضرورتهای دینی و مذهبی و اجماعهای معتبر در تفسیر آیات؛
 .13لزوم توجه به انواع داللتهای آیات؛  .1۴پرهیز از ذکر معانی باطنی فراعرفی برای آیات
بدون مستند روایی؛  .15لزوم علم یا علمی بودن مستندات تفسیر.
کتاب حاضر به عنوان متن درسی پژوهشمحور برای دانشجو یان و طالب رشتههای قرآن
و حدیث ،تفسیر و علوم قرآنی در مقاطع تحصیالت تکمیلی تدو ین شده است ،این کتاب
توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری انتشارات سمت برای اولین بار در
سال  139۴در  350صفحه به چاپ رسیده است و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده
است.

۱26

جمع القرآن
(نقد الوثائق و عرض الحقایق)
مؤلف :سید علی شهرستانی

کتاب حاضر ،با ارائهی پژوهشی نو در مسئلهی «جمع قرآن» ،این دیدگاه را که خلفا قرآن
را گرد آوردند ،بررسی و نقد کرده است .به باور مؤلف ،این دیدگاه برخالف سخن خدای
ُ

ي

ُ

متعال است که فرمودِ  :إ َّنَعلَيناََجع ُهَوَقرآن ُ َه و ِ إ َّناَنح ُنَن َّزلناَالذَكَو َِإ ََّناَل ُهَلح ِافظونَ .افزون بر

این ،جمع قرآن فقط به وسیلهی جبرئیل ،پیامبر و امامعلی ،که معصوم بودند ،عملی
بود؛ نه کسان دیگر.

نو یسنده ،معتقد است که سلمي قرائت را از امامعلی و اب ّی آموخت؛ نه عثمان و زید؛
زیرا ذهبی در گزارش خود از اسامی طبقهی ّاول قاریان ،عثمان را اولین آنها دانسته و با بیان
اینکه مغیرهبن شهاب مخزومی قرآن را از عثمان آموخت ،نامی از سلمي نبرده است .وی،
مانند این سخن را دربارهی زید نیز گفته و با اینکه یادآور شده ابوهریره و ابنعباس قرائت را
از زید فراگرفتند؛ ولی باز هم از سلمي نام نبرده است؛ اما ذهبی وقتی نام امامعلی و اب ّی
و ابنمسعود را میآورد ،تصریح میکند که سلمي قرائت را از آنها فراگرفت .بنابراین،
مصحف امروزین ،همان مصحف رسولالله و مصحف همهی صحابه است و تنها به
عثمان و زید اختصاص ندارد.

از دیگر مسائلی که البهالی این کتاب به میان آمده ،مسئلهی «قرآن ُمنزل» و «قرآن
فسر» و خلط میان آن دو نزد اهل ّ
ُم ّ
سنت است .به اعتقاد نویسنده ،برخی نسبتهای ناروا به
شیعه ،ناشی از عدم تمیز میان این دو مسئله است.
این کتاب توسط انتشارات دارالکفیل در کربال به چاپ رسیده است.

۱2۷

غرر قرآن از نظریه تا تفسیر
مؤلف :علی راد

در مقدمهی این کتاب آمده است :آیاتی از قرآن به دلیل داشتن و یژگیهای برجستهی
محتوایی و بیانی ،مرجعیت و جامعیت خاصی در تبیین آموزههای قرآنی یافته است و به مرور
از شهرت ،فراوانی ارجاع و استناد در احادیث و اقوال مفسران برخوردار شدهاند .این آیات
در برخی از تفاسیر معاصر امامیه« ،آیات غرر» نامیده شده و معارف ژرفی از درونمایهی
آنها استخراج شده است.
علیرغم استناد به آیات غرر ،ماهیت ،مالکها و شاخصهای انتخاب این آیات بیان نشده
و مباحث نظری و روششناسی آن تبیین نشده است؛ همچنین در مقام اثبات نیز نمونههای
عینی آیات غرر بررسی و تحلیل نشده است تا امتیازات اینگونه از آیات به روشنی دیده شود.
از اینرو برای پوشش این کاستی ،ساختار کتاب حاضر به دو بخش اصلی تقسیم شده است
که بخش نخست آن به مباحث نظری غررشناسی اختصاص و به تبیین چیستی معنایی و
مفهومی غرر ،زمینههای پدیداری آیات غرر ،انواع رهیافتها ،اکتشاف و الگوی طبقهبندی
این آیات اختصاص یافته است.
* عناوین اصلی کتاب به شرح ز یر است:
بخش اول :نظریهی غرر قرآن

 -درس ششم :وراثت قرآن

 -درس اول :آیاتغرر؛ چیستی ،زمینهها ورهیافتها

بخش چهارم :غرر فقهی

 -درس دوم :روش اکتشاف و طبقهبندی آیات غرر

 -درس هفتم :قبله در آین قرآن

بخش دوم :غرر انسانشناسی

 -درس هشتم :دفاع و تکریم مساجد ادیان پیشین

 -درس سوم :پیشینهی وجودی انسان

بخش پنجم :غرر اخالقی

 -درس چهارم :فرجامشناسی انسان

 -درس نهم :امیدواری بر رحمت خدا

بخش سوم :غرر اعتقادی

 -درس دهم :مهار نفس اماره

 -درس پنجم :تفاضل پیامبران

این کتاب توسط انتشارات دارالحدیث به زبان فارسی در  2۸۴صفحه در قطع وزیری در
سال  1395به چاپ رسیده است.
۱28

تفسیر روایی جامع
مؤلف :عبدالهادی مسعودی

تفسیر روایی ،دریچهای برای دستیابی به تعالیم قرآنی پیامبراکرم و اهلبیت گرامی
ایشان است .اینگونه تفسیر از همان زمان نزول وحی شکل گرفته و تا کنون ادامه دارد .به
کمک تفسیر روایی ،میتوانیم همزمان به هر دو ثقل برجای مانده از پیامبر رحمت ،حضرت
ِ
ّ
محمد ،چنگ بزنیم تا از خطر گمراهی برهیم و به شاهراه مستقیم هدایت درآییم .عالمان
و ّ
مفسران بزرگ دنیای اسالم نیز برای فهم قرآن ،به احادی ِث در دسترس و مقبولشان ،اعتنایی
شایسته داشتهاند .بسیاری از ایشان با بهرهگیری از احادیث پیامبراکرم و اهلبیت
ایشان ،به آستان قرآن درآمدند و با تالشهای فکری و علمی خود کوشیدند تفسیری از قرآن
را ارائه کنند که به حقیقت آن نزدیک باشد.

شناسایی و آگاهی از دستآوردهای ّ
مفسر ِان کوشا در عرصهی تفسیر روایی ،میتواند ما
را به دریافتهای درخور ّ
توجهی از قرآن برساند .همچنین ،دستیابی به مبانی و شیوهی
تفسیری این بزرگان ،میتواند جریان تفسیر روایی را نظاممند و کاملتر کند.
* معرفی فصول کتاب:
ّ
فصل ّاول :در فصل نخست به مباحث مقدماتی و مبادی تفسیر روایی ،مانند تعریف
شیوهی تفسیر روایی و گونهشناسی روایات تفسیری پرداخته شده است .همچنین کارکردهای
گوناگون این دسته از روایات ،به و یژه کارکرد تأو یل و َجری و تطبیق مورد بررسی قرار گرفته
است.

فصل ّدوم :در این فصل به مبانی تفسیر روایی مانند اعتبار و کارآمدی ّ
سنت و حدیث

درعرصه تفسیر قرآن پرداخته شده و اعتبار نسبی روایات تفسیری و فوائد آنها نشان داده شده
است.
فصلسوم :و یژه روششناسی تفسیر روایی و مرحلهبندی آن است .در این فصل ،شیوهی
متداول تفسیر روایی و مرحلهبندی آن است .در این فصل ،شیوه متداول تفسیر روایی ،نقد
شده و روش نو و کاملتری پیشنهاد شده است .مراحل دهگانه این روش نو ،درسهای نهم
۱2۹

تا چهاردهم را پوشش داده است.
ّ
معرفی منابع تفسیر روایی اختصاص دارد .این ّ
فصل پایانی ،به ّ
معرفی با اتکا و ارجاع به
کتابهای نوشته شده در زمینهی تاریخ تفسیر و منابع آن ،بسیار مختصر و در سه درس
نگاشته شده است.
گفتنی است به دلیل راهیابی برخی اختاللها و آسیبها به تفسیر روایی ،در جلد دوم
کتاب ،به آسیبشناسی تفسیر روایی پرداخته شده است.
این کتاب در سال  1395توسط انتشارات دارالحدیث در دو جلد با قطع وزیری و با 312
صفحه به چاپ رسیده است.

۱۳0

مبانی تفسیر روایی
مؤلف :محمدفاکر میبدی

نو یسنده مباحث خود را در این کتاب در چهار بخش «مباحث تمهیدی»« ،مبانی»،
«کارایی روایات در تفسیر قرآن» و «آسیبشناسی روایات تفسیری» دستهبندی کرده است.
بنابراین گزارش ،در بخش اول مباحث ذیل دو فصل «مفهومشناسی» و «تاریخچه تفیسر
روایی و اهمیت آن» مطرح شده و در بخش دوم نیز مباحثی در سه فصل «مبانی صدوری»،
«مبانی داللی» و «مبانی احراز حجیت» آمده است.
«اصل تعامل روایات با قرآن»« ،کاربردهای تقنینی و تشریعی» و «کاربردهای تشریحی
روایات» فصلهای بخش سوم را تشکیل میدهند و در بخش چهارم نیز دو موضوع کلی
مطرح شده و در فصلهایی با عناو ین «انواع آسیب در روایات تفسیری» و «معیار نقد و
تشخیص» مورد بحث قرار گرفته است.
نو یسنده منظور خود از تفسیر روایی در این کتاب را این بیان کرده است که به وسیله
روایت به معنی و مراد آیه برسیم؛ با قطع نظر از اینکه منابع دیگر برای تفسیر وجود دارد یا
ندارد .در واقع ،به بیان وی این تفسیر روایی به معنی عام آن است و تفسیر روایی به معنی
خاص ،آن است که در آن ،روایات ،نقش انحصاری را در تفسیر قرآن ایفا کند ،به نحوی که
ً
هیچ منبع نقلی و عقلی واقعا توانایی تفسیر آن را نداشته باشد.
در مقدمه این کتاب آمده است« :یکی از مباحث بسیار مهم و حیاتی که در زمینه تفسیر
قرآن کریم نقش اساسی ایفا میکند آگاهی به نقش روایات تفسیری است؛ زیرا روایات از
یک سو منبع بسیار مهم در تفسیر قرآن است و از سوی دیگر بیان کننده قواعد تفسیر ،مبادی
و مبانی آن است .به تعبیری میتوان گفت هر آن چه از میراث غنی قرآن به ما رسیده است،
همه از برکت این روایات است».
در ادامه میخوانیم که روایات تفسیری« :برخی دربارهی معرفی قرآن مطابق شأن این
کتاب عظیم است ،بعضی در باب مبانی علوم قرآنی ،بخشی در زمینهی معیار تفسیر صحیح
قرآن و بیان آسیبهای حوزهی تفسیر است .گروهی از روایات از نقطه نظر وجههی آموزش
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روشهای تفسیری سخن گفته است .دستهای دیگر بیان کنندهی بطون و تأو یالت آیات و
ارائهی مالکات صحیح آن است و در نهایت ،حجم زیادی از روایات ،تفسیر مباشر قرآن
کریم است».
همچنین نو یسنده در مقدمه این کتاب بیان کرده است که« :هر چند در بسامد روایات
تفسیری کوششی تام و دقیق صورت نگرفته است ،لیکن با مرور دو موسوعه تفسیر روایی
شیعه و اهلسنت ،نورالثقلین و الدرالمنثور فیالتفسیر بالمأثور ،به احتمال نزدیک به تحقیق
میتوان گفت که روایات تفسیری نزد هر یک از اصحاب دو مکتب ،بالغ بر  ۱۰هزار
میباشد».
این کتاب در سال  1393توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با شمارگان
 1500نسخه در قطع رقعی در  ۴3۸صفحه چاپ و با قیمت 1۸هزارتومان منتشر شده
است.
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با عنایت و توفیقات الهی ،در راستای تعمیق و گسترش مطالعات قرآنی و توسعهی
فرهنگ قرآنپژوهی ،گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهراء سومین شمارهی فصلنامهی
داخلی علمی -تخصصی «مطالعات تفسیری آالءالرحمن» را منتشر کرده است.
از کلیهی اساتید و پژوهشگران محترم ،بهویژه دانشپژوهان جامعةالزهراء دعوت
مینماید ،مقاالت پژوهشی در عرصههای تفسیر و علوم قرآن و یا مباحث میانرشتهای علوم
قرآنی با سایر علوم را ،جهت بررسی و انتشار آنها در شمارههای بعدی ،به ایمیل فصلنامه
ارسال نمایند.
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*فصلنامه داخلی علمی -تخصصی مطالعات تفسیری آالءالرحمن*
گروه تفسیر و علوم قرآن
معاونت آموزش جامعةالزهراء
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