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چکیده

تعمیم مفاهیم قرآنی و انطباق آنها در طول زمان بر مصـادی ددیـد،
یــق قاعــده تف ــیرک اســت ــه بــه «دــرک و تطبیـ » شــهرت دارد
اختصاص بخش زیادک از روایات تف یرک شیعه به این موضوع ،نقـد
و طعن برخی مخالفان بر این گونه روایات و نیز ارتبـا وییـ آن بـا
خاتمیــت و دــاودانگی قــرآن ،مبناشناســی و تحلیــی ــحیا آن را
ضرورک میسازد در این پژوهش با روش تو یفی -تحلیلی ،مبـانی
این قاعده تف یرک از دنبه ادبی و زبـان شناسـی اسـتخرا و بررسـی
شدهاند مهمترین این مبانی عبارتنـد از :پایـان ناپـذیرک معـانی نـ ،
استعمال لفظ در بیش از یق معنا ،العبره بعمـوم اللفـظ ال بخصـوص
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ال بب ،وضع لفظ براک روح معنا تحلیـی ـحیا مبـانی ایـن قاعـده
نشان میدهد ه معصومین (ع) به عنوان مبتکران این سنت تف ـیرک،
راهی را براک داودانگی مفاهیم قرآنی و نو بودن آن در هـر عصـرک
به ما معرفی ردهاند این قاعده تف یرک با ا ول ادبی و زبان شناسی
امالً منطب بوده و با ادراک آن ،مفاهیم و مـدالیی قرآنـی از حصـار
زمان و مکان خار شده ،همیشه قابی استفاده خواهند بود
واژههای كلیدی :قرآن ،تف یر فرا ظاهر ،مبانی ،دـرک و تطبیـ ،
زبان شناسی
مقدمه
دریان داشتن مفاهیم و معارف قرآنی در همه زمانها و انطباق آنها بر مصادی ددیـد
یکی از راههاک تازگی و داودانگی قرآن میباشد معصومین (ع) با بیان برخـی از مصـادی
مدالیی قرآنی و درک مفاهیم آن ،به خاتمیت قرآن و داودانگی آن بـراک همگـان در همـه
زمانها و مکانها شکی عملی بخشیدند و راه روشنی را پیش پاک ما گذاشتهاند
یکی از علی اختالف در تفاسیر مف ران ،تفاوت در مبانی آنهاست پذیرش یا رد یـق
مبنا نقش مهمی در روش تف یرک مف ـر دارد (راد،1390،ص )28از مهمتـرین مبـانی تف ـیر
قرآن ه مورد اتفاق همه محققان مـیباشـد خاتمیـت ،دـاودانگی و دامعیـت قـرآن اسـت
(مودب،1391،ص )14ه این عوامی نقش م تقیم در پذیرش و فهم قاعده تف یرک درک و
تطبی دارند
ثرت روایات درک و تطبی در منابع شـیعی (ح ـینی،1387،ص ،)52ایـرادات وارده
از سوک برخی افراد (گلدزیهر ،1413 ،ص312؛ ذهبی1396 ،ق ،2 ،ص29و31؛ آلوسـی،
1415ق،16 ،ص )241ن بت به ایـن گونـه روایـات ،ارتبـا وییـ ایـن قاعـده تف ـیرک و
روایات مربوطه بـا خاتمیـت ،دـاودانگی و دامعیـت قـرآن ،ضـرورت اسـتخرا  ،تحلیـی و
بررسی مبانی گوناگون این قاعده تف یرک را دوچندان مینماید
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این دسته از روایات و این قاعده تف ـیرک از زوایـاک مختلفـی مـورد بررسـی محققـان
قرار گرفته است؛ اما متر ایرک به تبیین دالئی و مبانی این م ئله از دنبـههـاک ادبـی و زبـان
شناسی پرداخته است سواالتی مانند :چه دالیی ادبی ـ زبان شناسی براک امکان و دواز ایـن
قاعده تف یرک ودود دارد؟ در علم ا ول و علوم قرآنی چه دالئلـی مـیتـوان بـر ضـرورت
درک و تطبی مفاهیم قرآنی ارائه داد؟ با استناد به ـدام مبـانی ،روایـات دـرک و تطبیـ را
میتوان تبیین نمود؟ مهمترین سؤاالتی ه تند ه در این پژوهش به آنها پاسـخ داده خواهـد
شد
 .1پیشینه تحقیق
فیض اشانی به روایات درک و تطبی توده داشته و مـینوی ـد « :احکـام خداونـد
ناظر به حقائ

لی و مقامات نوعی است نه ویژگیهاک فردک و شخصی ،بنابراین در دایی

ه به قومی خطابی شود یا عملی به ایشان ن بت داده شود ،از نظر علما و خردمندان ،هر آن
س ه مانند آن قوم و سرشتشان باشد ،داخی در آن خطاب و عمـی مـیباشـد » (فـیض
اشانی ،1 ،1415 ،ص )62
نوی نده تف یر البرهان نیز ضمن بحث از ظاهر و باطن قرآن به برخی از روایات دـرک
و تطبی اشاره رده ولی توضـیحی دربـاره آنهـا نـداده اسـت (بحرانی ،1 ،1416 ،ص)19
رفت أ ّن اآلیة إذا أنزلت فی قومٍ َجورف فوی أهلموإلی إلوی یَومٍ ال إهلوة»
عالمه مجل ی نیز مینوی د« :قَد َع َ
(مجل ی ،24 ،1403 ،ص )345
عالمه طباطبائی ضمن تعریف درک و تطبی  ،به ورت گ ترده از آن اسـتفاده ـرده
و با تکیه بر آن به تبیین آیات و روایات پرداخته و نیز با استناد به آن به اشکاالت پاسخ داده
است (طباطبایی1393 ،ق ، 1،ص )41
آیت اهلل دوادک آملی مینوی ـد « :قـرآن ـریم تـابی دهـانی و داودانـه اسـت؛ بـه
طورک ه نه مرزهاک دغرافیایی و نه حدود اقلیمی حوزه رسالت آن را محدود می ند و نه
مقاطع امتداد زمان را بر شمول و فراگیرک آن تأییرک است و چنین تابی در غایـب هماننـد
حاضر دارک است و بر گذشته و آینده همانند حال منطب میشـود احکـام و او ـافی ـه
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قرآن ریم براک خود بیان می ند فراتر از مرزهاک زمـانی و مکـانی اسـت از ایـن ویژگـی
قران ریم در روایات به «درک» تعبیر شده است» (دوادک آملی ،1 ،1380 ،ص)67
یکی از نوی ندگان معا ـر اهـی سـنآت آن را قاعـدهاى بـزر

دان ـته ،و بـه تطبیـ

آموزههاى ارشادى قرآن بر اساس عرف و عـادت بـا حـاالت و م ـائی زمـان اشـاره ـرده
است (نا ر ال عدک،1420،ص  )62در برخی از مقاالت ددید به مبانی این قاعده از منظـر
عالمه طباطبایی پرداخته شده است( نفی ی ،1392 ،ص )4ولی تا نـون بـه ـورت م ـتقی
درباره مبانی ادبی و زبان شناسی این قاعده ،پژوهشی انجام نشده است
 .2ادبیات نظری تحقیق
الف) تفسیر؛ مصدر باب تفعیی از ریشه «فَ ر» است ه لغـت شناسـان دربـاره معنـاک
آن گفتهاند :ف ر به معنی بیان است و «الف ر» آشکار ردن چیزک پوشیده شـده اسـت (ابـن
منظــور ،1408،10 ،ص  )261در مــورد معنــاک ا ــطالحی آن دانشــمندان علــوم قرآنــی و
مف ران تعاریف متعددک بیان ردهاند ه به نظر میرسد تعریف دقیـ و دـامع آن عبـارت
است از :بیان مفاد استعمالی آیات قرآن ،و آشکار نمودن مراد خداک متعال از آن بر اسـاس
ادبیات عرب و ا ول عقالئی محاوره (بابایی و همکاران ،1379 ،ص)23
ب) جری؛ در لغت به معناک روان شـدن ،دریـان داشـتن و حر ـت مـنظم در طـول
مکان است و از این رو گاه از خورشید به داریه تعبیر میشود؛ زیـرا از یـق سـو بـه سـوک
دیگر روان اسـت (ابـن منظـور ،14 ،1408،ص  ،)140ـه ایـن وا ه بـراک دویـدن اسـب،
وزیدن باد ،حر ـت خورشـید و روان شـدن آب اسـتفاده مـیشـود (فراهیـدک،6 ،1409،
ص)174
ج) تطبیق؛ الطَّبَ ُ غطاء ی شیء ،الطَّبَ ُ :یُّ غطاء الزم على الشیء ،و طَبَـ ُ ـی
شیء :ما ساواه (ابن منظور ، 10 ،ص )209قرار دادن چیزک بر چیز دیگر ،بـه گونـهاک ـه
آن را بپوشاند و م اوک یکدیگر باشند (مصطفوک ، 2 ،1360،ص )77
درباره تعریف ا طالحی درک و تطبی گفتـهانـد« :دـرى و تطبیـ » عبـارت اسـت از
انطباق الفاظ و آیات قرآن بر مصادیقى غیر از آنچه آیـات دربـاره آنهـا نـازل شـده اسـت
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(شا ر ،1376،ص  ،)147و نیز «انطباق مفاهیم عام و مطل قرآن بر مصادی ددیـدک اسـت
ه در عهد نزول سابقه نداشتهاند و راز دـاودانگی آمـوزههـاک قرآنـی در همـین دـا نهفتـه
است» (رضایی ا فهانی،1386 ،ص)53
در این پژوهش تالش ما بر آن است تا با استناد به برخی از قواعد و مبانی ه در زبـان
شناسی ،ا ول فقه و علوم قرآنی درستی آنها یابـت شـده ،درسـتی دـرک و تطبیـ معـانی و
مفاهیم قرآنی را تبیین و تحلیی نماییم روش ار به این ورت اسـت ـه ابتـدا هـر مبنـا را
توضیا و سپس ارتبا آن را با قاعده درک و تطبی تحلیی و در پایان نمونـههـاک قرآنـی از
هر مبنا را در ارتبا با درک و تطبی بیاوریم مهمترین این مبانی عبارتند از:
 .3پایان ناپذیری معانی نص
بر اساس این مبنا  -ه در زبان شناسی ددید مطرح شده -گ ترش و توسعه مفـاهیم و
نیز پیدایش معانی و مصادی ددید در طول زمان براک آیات و دمالت قرآنی امرک ـامالً
طبیعی و حیا خواهد بود
در نشانهشناسی درباره پایان ناپذیرک ،دو دیدگاه مهم ودود دارد:
الف) پایان ناپذیرک در خود نشانهها و پدیده داللت ریشه دارد
ب) پایان ناپذیرک در معارف و اطالعات خواننده ریشه دارد
دیدگاه اول ،پایان ناپذیرک را رفاً معلول فضاک درون متن و نشانههاک آن میدانـد و
دیدگاه دوم ،آن را رفاً به پدیدهاک بیرون از متن ارداع میدهد باید توده داشت ه اوالً
پایان ناپذیرک در هر متنی ودود ندارد ،اگرچه تعـدد معنـایی و تف ـیرهاک گونـاگون را در
بیشتر متون میبینیم ولی پایان ناپذیرک فهمها در همه آنها ودود ندارد یانیاً تفاوت متـون در
تعدد معانی ،در نشانههاک آنها ریشه دارد به عبـارت دیگـر ،اگـر نشـانههـاک مـتن در تعـدد
معانی آنها تأییر نداشته باشند ،باید همه متون به یق اندازه معانی گوناگون داشته باشند و به
یق اندازه فهم ما از آنها متعدد باشد بنابراین تا حدک نشانههاک خود مـتن در تعـدد معـانی
آن دخیی ه تند (قائمی نیا،1389،ص)516
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درباره پایان ناپذیرک معانی قرآن میتوان تلفیقی از هر دو دیـدگاه را پـذیرفت ،یعنـی
پایان ناپذیرک را هم در بعد نشانههاک ن

(درونی) و هم در بعد فهم آن (بیرونـی) د ـتجو

رد البته آنچه ه با موضـوع دـرک و تطبیـ در تف ـیر قـرآن ،ارتبـا بیشـترک دارد ،بعـد
نشانههاک خود ن

میباشد

 .3-1پایان ناپذیری در بعد نشانههای نص (قرآن)
یکی از ویژگیهاک مهم ن

 ،تشابق داللی (داللتهاک شبکهاک و واب ته به هم) آن

است ،این امر باعث میشود ه روابط پایان ناپذیرک در ن

پیدا شـود ،در نتیجـه مف ـر در

هر موردک ه میخواهد داللت یق نشانه را بیابد با تعداد بـیشـمارک از داللـتهـا روبـرو
میشود این ویژگی در میان متـون بشـرک در حـد قـرآن مشـاهده نمـیشـود و ایـن تـاب
آسمانی تشابق داللی را در باالترین سطا داراست ،در نتیجه مف ر در تحلیـی داللـتهـاک
آن با شبکهاک پیچیده از داللتها روبرو میشود در تشابق داللی با هزارتوک داللـی نـ
روبرو میشویم و همین ویژگی تا حد زیادک داللتهاک ن

را بی پایان میسازد

الزم به ذ ر است ه قرآ ن سه بُعـد داللـی دارد :دو بُعـد معنـایی ـه عبارتنـد از :بعـد
عمودک و بعد افقی و یق بعد مصداقی داللتهاک عمودک (طولی) داللتهایی ه تند ه
ن بت به یق آیه به ترتیب پیدا میشوند؛ یعنی نوعی ترتیـب و تقـدم و تـأخآر میـان آنهـا در
ار است؛ بدین معنا ه تا داللت قبلی پیدا نشـود داللـت بعـدک آشـکار نمـیشـود معـانی
باطنی قرآن از این نوع داللتها ه تند عالمـه طباطبـایی در تف ـیر آیـه  36سـوره ن ـاء بـه
همین مراتب طولی معانی اشاره می ند و مینوی د:

«خداک متعال در الم خود مـیفرمایـدَ « :و ْاعبُ ُودوا الَّهو َ َو ت شُ ْرو ورُاما ِوو و َئوْ إ» و ظـاهر ایـن

الم نهى از پرستش معمولى بتها است ،ولى با تأمی و تحلیی معلوم میشود ه پرستش
بتها براى این ممنوع است ه خضوع و فروتنى در برابر غیر خداسـت و بـت بـودن معبـود
نیز خصو یتى ندارد

با تحلیلى دیگر معلوم میشود ه در طاعت و گردن گذارى ان ان

میان خود و غیر فرقى نی ت و چنانکه از غیر نباید طاعـت ـرد ،از خواسـتهـاک نفـس در
برابر خداى متعال نباید پیروى نمود
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با تحلیی دقی ترى معلوم میشود ه ا الً به غیر خداى متعال نبایـد التفـات داشـت و
از وى غفلت نمود زیرا توده به غیر خـدا همـان اسـتقالل دادن بـه او و خضـوع و ـوچکى
نشان دادن در برابر اوست و این ایمان روح عبادت و پرسـتش مـیباشـد چنانکـه مالحظـه
میشود از آیه ریمهَ « :و ت شُ ْر ورُاما ِوو َئْ إ» ابتدائاً فهمیده میشود ه نباید بـتهـا را پرسـتش
نمود و با نظرى وسیعتر اینکه ان ان از دیگران بـه غیـر اذن خـدا پرسـتش نکنـد و بـا نظـرى
وسیعتر اینکه ان ان حتى از دلخواه خود نباید پیروى ند و با نظـر وسـیعتـر اینکـه نبایـد از
خدا غفلت رد و به غیر او التفات داشت
همین ترتیب یعنى ظهور یق معناى ساده ابتدائى از آیه و ظهور معناى وسـیعتـرک بـه
دنبال آن و همچنین ظهور و پیدایش معنائى در زیر معنائى در سرتاسـر قـرآن مجیـد دـارى
است و با تدبر در آن ،معناى حدیث معروف ه از پیغمبر ا رم (ص) نقـی شـده اسـت ـه
«إن لوَّ رآن ظَهرا و َِطنإ و لوبطن و َِطنإ اىل َسبعة اَِطُن» روشن میشود» (طباطبائی،1353 ،ص)23
داللتهاک افقی به سه دسته تق یم میگردند:
 .3-1-1داللتهای عرضی هم زمانی
لحـاظ

این نوع داللتها در زمان واحدک و یـا در دوره تف ـیرک واحـدک بـراک نـ
میشوند به عنوان نمونه مف ران بـراک وا ه «آیوإ » در آیـه «إو هن وِف اخوِو و
فِ الَّهْو و َو النههوإو َو هلوإ
ْ
َخََّ َق الَّهو ُ وِف ال هَّووإوا و َو ْاَ َْو و َآلیوإ لوَ ْومٍ یَوِه ُومن» (یـونس )6برخـی آن را «نشـانههـاک دال بـر
ودود خال » و برخی به معناک «مظاهر دمال ذات احدک» دان تهاند هر یق از این معانی با
سیاق و عبارت همخوان است در این گونه مـوارد بـا طیـف گ ـترده اک از معـانی عرضـی
روبرو میشویم ه همه با آیه دور در می آیند به عبارت دیگر ،مجموعه نشانههایی ه در
آیه بکار رفته اند در این موارد ار رد سـلبی دارنـد و تنهـا بخشـی از احتمـاالت معنـایی را
حذف می نند ،اما بخش دیگرک را باقی می گذارند
 .3-1-2داللتهای عرضی در زمانی
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این نوع داللتهاک عرضی در طول زمان به ورت تدریجی پیدا میشوند به عبارت
دیگر ،نشانه اک از قرآن یق یا چند معنا دارد ،اما در طول زمان معناک عرضی دیگـرک هـم
براک آن پیدا میشود ب یارک از معانی عرضی هم زمانی بدین ورت – بـه تـدری  -پیـدا
َعو ودوا َلوی هلوإ اسوِطَعِی وهلون قُو همو و وهلون وِ و
شدهاند به عنوان نمونه میتوان به آیه «و أ و
الَْو و شوُ ْروَبُوم َن
وإخ ْ
ُ ْ َ ْ َ ُْ ْ ْ َ ْ
َ
ِوو َع ُود هو الَّهو و َو َع ُود هوُای ( »...انفال )60اشاره رد ه در زمان نـزول ،آمـادگی نظـامی در برابـر
دشمنان بـه شمشـیر و اسـب و بـوده و امـروزه بـه تکنولـو ک و هواپیماهـاک پیشـرفته و
میباشد و ممکن است در آینده به شکی دیگرک باشد
 .3-1-3داللتهای بینا متنی
این نوع از داللتها از ارتبا ن

با متون بیرون از خودش پیـدا مـیشـوند بـه عنـوان

نمونه ،داللتها ک علمی ه با در نظـر گـرفتن زمینـه هـایی از قبیـی زمـین شناسـی ،نجـوم و
فیزیــق و غیــره بــراک آیــات پیــدا مــیشــوند از ایــن دســت داللــتهــا ه ــتند (قــائمی
نیا)1389،310،
بنابراین میتوان دو نوع گ ترش داللی در آیات مشـاهده ـرد :گ ـترش مصـداقی و
گ ترش مفهومی در گ ترش مصداقی ،آیات در طول زمان مصادی و موارد ددیدک مـی
یابند و در گ ترش مفهومی ،آیات در طول زمان داللتها و معـانی ددیـدک مـی یابنـد در
ضمن ،روایات مربو به درک اطالق دارند و هـر دو نـوع دـرک؛ یعنـی دـرک مصـداقی و
موردک (گ ترش مصداقی) و درک مفهـومی (گ ـترش مفهـومی ،داللـتهـاک عرضـی در
زمانی) را در بر می گیرند (پیشین ،ص)308
شهید مطهرک با تشبیه قرآن به طبیعت آن را بی نهایت میداند و مـینوی ـد « :قـرآن،
گوینده اش خداست و از ایـن دهـت مثـی طبیعـت اسـت ،آورنـده قـرآن ،آورنـده طبیعـت
است بشـر بـا مطالعـه طبیعـت و تـدبر و تفکـر روک آن هـر روز الیـه اک از آن را شـف
می ند یکی از اسرار حیات داودانه قرآن ،استعداد پایان ناپذیر قرآن میباشد (مطهـرک،
 ،1387ص)129
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با توده به اینکه قرآن الم خداست و نشانگر علم و حکمـت الهـی ،و علـم و دانـش
خدا نیز نامحدود میباشد ،پس مفاهیم و معانی الم او نیز نامحدود و پایـان ناپـذیر ه ـتند
بخش مهم و ا لی پایان ناپذیرک معانی قرآن در ویژگیهاک خود متن نهفته اسـت و همـین
م أله زمینه را براک حیات ابدک و تازگی قرآن در همه دوره ها فراهم آورده اسـت لـذا در
هر دوره اک میتوان مفاهیم و مدالیی قرآن را استخرا و بر مصادی ددید تطبی داد
عالمه طباطبـائی در تف ـیر آیـات «قُو ْ لَ ْوم اوإ َن الْبَ ُْ ُور وهلوداِا لو َاَّوووإ و َوفَ لَنَ ول َود الْبَ ُْ ُور قَوْبو َ أَ ْن
و
و
و وو و و
وفٍ َوالْبَ ُْ ُور
وََرو أَقْ و
شَوْن َل َد َاَّوإ ُ َوفَ َو لَ ْم جْنإ ِبمَّْ َهل َدِا» ( هف  )109و « َو لَ ْم أَ هن هلإ وِف ْاَ َْو و هل ْن َئ َ
َيَُدوهُ وهل ْن َِو ْع ودهو َسْب َعةُ أ َْْبُر هلإ نَول َد ْ َاَّوووإ ُ الَّهو و»(لقمان )27مـینوی ـد« :معلـوم اسـت ـه خـداى
تعالى تکلمش به دهان باز ردن نی ت ،بلکه تکلم او همان فعی او اسـت و افاضـه ودـودى
است ه مى ند اگر قرآن فعی خدا را" اَّوو " نامیده براى این است ه فعی او بر ودـود
او داللت مى ند از اینجا روشن مىشود ه هیچ عینى از اعیان خـاردى و هـیچ واقعـهاى
از وقایع به ودود نمىآید مگر آنکه از این دهـت ـه بـر ذات خـداى تعـالى داللـت دارد،
لمه او است معناى اینکه فرمود ":قُ ْ لَ ْم اإ َن الْبَ ُُْر وهلداِا لو َاَّوووإ و َوفَ" این اسـت ـه اگـر
دریاها مر ب باشد و با آن ،لمات خدا را ه داللت به خدا مى نند بنوی م هـر آینـه آب
دریا تمام مىشود و لمات پروردگار تمام نمىشود » (طباطبـائی ،13 ،1414 ،ص)554
در واقع این آیات شاهد و دلیی بر گ ترش و پایان ناپذیرک مفاهیم قرآنی ه ـتند و مفـاهیم
نامحدود ،مصادی متعدد را به دنبال خواهند داشت
آیــــت اهلل خــــویی نیــــز در توضــــیا حــــدیث «س و وراجإ ت ب و وما شمقّ ووده» (شــــریف
رضی،1410،ص )315مینوی د« :هدف آن حضـرت از ایـن دملـه ،ایـن اسـت ـه دوران
حقای و مفاهیم آیات قرآن محدود و موقت نی ت ،آیات آن داودانى و احکامش همیشـه
ال بعضى آیات قـرآن در مـورد خـاص یـا دربـاره شـخ
نو و زنده مى باشد ،مث ً

و دمعیـت

مشخصى نازل شده ولى در عی ن حـال مفهـوم ایـن گونـه آیـات ،عمومیـت داشـته و تـا روز
قیامت به همگان و تمام مـوارد مشـابه شـامی مـىشـودو بـه مـورد نـزول اختصـاص نـدارد»
(خوئی1382،ش،ص ) 38از آنجا ه یکـی از مـوارد دـرک و تطبیـ همـان معـانی بـاطنی و
طولی قرآن ه تند ه در روایات نیز بدن اشاره شده است ( فارقمی ،1 ،1404 ،ص196
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؛ عیاشی ،1 ،1411 ،ص11؛ دوق ،1403 ،ص )259میتوان به آیه  36ن اء اشـاره ـرد
ه عالمه مراتب معنایی متعددک را براک آن بیان فرمودند و توضیا امـی آن در بـاال آمـد
(طباطبائی،1353 ،ص)23
 .3-2استعمال لفظ در بیش از یک معنا (چند معنایی)
هَ وی إوذا ََوم » (نجـم  )1سـه احتمـال در تف ـیر وا ه
زمخشرک در تف یر آیه شریفه « َو الون ْ
«نجم» و به تبع آن سه معناک مختلف براک وا ه «هوک» ذ ر رده اسـت – 1 :مـراد از نجـم،
ستاره و مراد از هوک ،غروب و ناپدید شدن ستاره باشد  – 2مراد از نجم ،گیـاه بـی سـاقه و
مراد از هوک ،افتادن و خم شدن گیاه یا شک تن ساقه گیاه باشد  – 3مراد از نجم ،بخش هـا
و ق مت هاک مختلف قرآن در هر نزول و مراد از هوک ،نزول هر یق از واحد هاک قرآنـی
باشد او سپس احتمال حت هر سه را داده است (زمخشرک1407،ق ،4 ،ص)417
از اینجا سوالی پیش می آید ه با این ودوه مختلف چکار باید رد آیا همـه درسـت
ه تند یا خیر؟ این م أله زمینه بحـث چنـدمعنایی مـیشـود ـه داراک موافقـان و مخالفـانی
ه ت درباره چند معنایی یا استعمال لفظ در بیش از معنا ،به طور لی چهار دیدگاه ودـود
دارد – 1 :عدم امکان و عدم وقوع استعمال لفظ در بیش از یـق معنـا  – 2امکـان اسـتعمال
لفظ در بیش از یق معنا و عدم وقوع آن  – 3امکان و وقوع استعمال لفظ در بـیش از یـق
معنا در لغت و عدم وقوع آن در قرآن  – 4وقوع استعمال لفظ در بیش از یق معنا در قرآن
ریم
مقصود از چند معنایی همان اشتراک لفظی است ه بر زبانهـا رایـ و مشـهور اسـت،
البته با برداشتی متفاوت آنچه از مشترک معنوک غالباً قصد میشود ،این اسـت ـه وا ه اک
در لغت داراک دو یا چند معنا باشد؛ ولی این تلقی ناق

است (باطنی،1373،ص )230چند

معنایی یا اشتراک به دو معناست:
 –1وا اک داراک چند معنا باشد و در هر اربرد در یکی از معناک اش بـه ـار بـرود؛
ضوْنإ إوىل ِ ووي إو ْسورايو وِف الْ واِوإ و
مانند وا ه «قضی» ه در یق آیه به معنـاک اعـالم ـردنَ « :و قَ َ
َ
َ
لَُِ ْل وَّ ُد هن وِف ْاَ َْو و َهلهرشَو ْ و
ْي َو لََِ ْعَُّ هن ُعَُّو اما َابووريا» (اسراء  )4و در یق آیه به معنـاک حکـم ـردنَ « :و
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ك أَته شَو ْعبُ ُدوا إوته إویهإهُ َو ِوإلْمالو َدیْ ون إو ْحَّإنإ( »...اسراء  )23و در آیه دیگـر بـه معنـاک مُـردن:
قَضى َوِو َ
« ...فَو َمَاَزهُ ُهلمسوى فَو َ ضوى َعََّْو ( »...قص  )15و در آیه اک دیگر به معناک انجـام دادن اسـت:
وو
و
عإَ ُدوا الَّه َ َعََّْ و فَ وووْن ُه ْی َهل ْون قَضوى ََْنبَو ُ َو وهلوْن ُه ْی َهل ْون یَوْنَِ وُ ُور( » ...احـزاب
ْي و و
«هل َن الْ ُو ْؤهلن َ
ص َدقُما هلإ َ
جإل َ
)23
 – 2معناک دیگر چند معنایی آن است ه یق وا ه در متن بـه گونـهاک بـه ـار رفتـه
است ه آن متن را برخوردار از چند معنا رده است؛ ؛ به عنوان مثال ،وا ه «ی جد» در آیه
و
و
و
و
ومٍ َو
وَو ُ
و َو الْ َ َوو ُور َو الن ُ
شــریفه«أَ ََلْ شَو َور أَ هن الَّهو َ یَ َّْو ُ
وَ ُد لَو ُ َهلو ْون ِف ال هَّوووإوا َو َهلو ْون ِف ْاَ َْو َو ال هرو ْوو ُ
هوا و َو َاموريو وهل َن النهإس » (ح )18
ْ
اْلو ُ
بإل َو الر َ
هَُر َو الد َ
از یق طرف به همۀ مودودات آسمان و زمین و از طرف دیگر به ان انها ن بت داده
شده است ،لذا برخی معتقدند ه سجده دو معنا دارد :یکی گذاشـتن پیشـانی بـر زمـین ـه
اختیارک است و مخصوص ان ان ،و دیگرک تواضع و انقیاد در برابـر قـدرت خـداک متعـال،
بنابراین سجده ان انها غیر از سجده دیگـر مودـودات اسـت ،پـس گوینـده ،یعنـی خـداک
ََّ ُد» را به دو معناک متفاوت به ار برده است(طیب ح ینی،1390،ص)185
متعال ،فعی «یَ ُ
پس مقصود از چند معنایی آن است ه یق وا ه در متن مشخصی به ار رفتـه باشـد
و بتواند حامی چند معنا باشد ودود چند معنایی در متون ادبـی ،بـر خـالف متـون تقنینـی و
اسلوب هاک علمی ،امرک پذیرفته شده و رائـ اسـت امـا ودـود آن در قـرآن ـریم مـورد
اختالف است ولی دیدگاه غالب ،پذیرش چند معنایی در قرآن میباشد ،ه در ادامه ضـمن
اشاره به مهمترین مدافعان چند معنایی ،به دالئی آنها نیز خواهیم پرداخت
در میان فقیهان اهی سنت شافعی ،قاضی ابـوبکر بـاقالنی ،قاضـی عبـدالجبار معتزلـی و
ابوعلی دبائی ،قاضی ابوبکر بن العربی مالکی از فقهـاک مـالکی نیـز از مـدافعان ایـن قاعـده
میباشد (زر شی1414،ق،2 ،ص )128همچنین قاضی بیضاوک ه هم ا ولی بوده و هـم
مف ر ضمن دفاع از این قاعده ،دلیی بر دواز را وقوع آن در الم عـرب و قـرآن مـیدانـد
(طیب ح ینی،1387،ص )34از دیگر موافقان این نظر ،بدرالدین زر شـی اسـت ـه دـامع
ترین بحث را پیرامون این م أله آورده است (زر شی1414،ق،ص 132تا)147
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در میــان ا ــولیان شــیعی ،ســید مرتضــی علــم الهــدک(،علم الهــدک1363،ش،ص)17
شاگرد بزرگوارش شیخ طوسی در العده فی ا ول الفقه ،محق حلی در معـار اال ـول و
عالمه حلـی بـه دـواز اسـتعمال لفـظ در بـیش از یـق معنـا معتقـد بودنـد (طیـب ح ـینی،
1387ش ،ص)44
دامع ترین بحث درباره استعمال لفظ در بـیش از یـق معنـا در میـان ا ـولیان متـأخر
شیعه از آن دمال الدین ح ن بن زین الدین است ه در این زمینه دیدگاه هـاک مختلـف را
آورده و سپس پاسخ داده و نظر خود را ایبات رده است در دوره معا ر شیخ محمد رضا
نجفی ا فهانی از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی با تألیف مقاله اک م تقی در این زمینـه،
به مخالفت با نظر استاد خود برخواسته و به شدت از استعمال لفظ در بیش از یق معنا دفـاع
رده است
پس از ایشان بیشتر ا ولیان معا ر ،استعمال لفظ در بیش از یق معنا را پذیرفتـه انـد،
از دملــه :ابوالفتــوح رازک (رازک1408،ق،14 ،ص )83ســید عبــداهلل شُـبدر ،ســید ابوالقاســم
خوئی ،محمد باقر در ،امام خمینی در تهذیب األ ول ،آیـت اهلل محمـد فاضـی لنکرانـی،
آیت اهلل نا ر مکارم شیرازک در انـوار اص ول (پیشـین،ص )49و آیـت اهلل محمـد ـادقی
تهرانی نیز به این م أله اشاه ردهاند ( ادقی تهرانی1365،ش،4 ،ص)372
آیت اهلل معرفت ضمن پذیرش اسـتعمال لفـظ در بـیش از یـق معنـا ،آن را خـار از
روال متعارف دان ته و مینوی د « :چنین اربردى ،متداول و متعـارف نی ـت امـا قـرآن
ریم این مشکی را سهی شمرده و در ب یارى از موارد -بر خالف متعـارف -بـه ـار بـرده
است؛ چنان ه با اربرد یق لفظ بر ح ـب داللـت اولـى آن ،معنـاى ظـاهرى آن را اراده
رده ،ولى همزمان با آن ،مفهوم یانوى عام را ه شـامی مـوارد دیگـر هـم مـىشـود لحـاظ
نموده؛ به طورى ه همین مفهوم عام یـانوى ،مقصـود ا ـلى قـرآن را در مقـام بیـان ،افـاده
مى ند و استمرار و بقاى مقا د قرآنى را به گونهاى عام و فراگیـر در طـول زمـان تضـمین
مى ند و آن را از انحصار موارد خاص [مورد نزول] خار مىسازد
مفهوم اولى ه بر ح ب خصو یات مورد نزول آیه به ذهن مـىآیـد معنـاى ظـاهرى
آن است ه «تنزیی» نامیده مىشود ،ولى مفهوم عام برگرفته از آیه ه قابی انطباق بر مـوارد
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مشابه است ،معناى باطن و به تعبیر دیگر «تأویی» آیه است و همـین معنـاى یـانوى عـام آیـه
ضامن بقاى آن در گ تره زمان است » (معرفت1380،ش،1 ،ص)98
آیت اهلل مکارم شیرازک ضمن موافقت با چند معنایی به ویـژه در الفـاظ قـرآن ـریم،
تف یر هاک روایی منقول از معصومین (ع) را از مصادی چند معنایی میدانـد و بـا اسـتناد بـه
روایات بطون ،معانی باطنی قرآن را در عرض معانی ظـاهرک تلقـی ـرده و آن را مصـداق
حقیقی استعمال لفظ در بیش از یق معنا میداند (مکارم شیرازک1416،ق،1 ،ص)148
موافقان چند معنایی استعمال لفظ در بیش از یق معنا را مُ ـتند بـه روایـات (روایـات
ذوودوه بودن قرآن و روایـات ظـاهر و بـاطن داشـتن قـرآن) و وقـوع آن در شـعر و سـخن
ادیبان می دانند (طیب ح ینی ،1387 ،ص )188چند معنایی هم در معانی حقیقـی و عرفـی
و ظاهرک رخ میدهد و هم در معانی مجازک ،فراعرفی و باطنی به تبع این مطلـب مصـادی
آنها نیز دو گونه خواهند بود :مصادی عرفی و ظاهرک و مصادی فراعرفی و غیر ظاهرک
به عبارت دیگر در چند معنایی لفـظ در دو معنـا اسـتعمال مـیشـود :معنـاک عرفـی ،و
معنایی ه شارع به شکی فراعرفی قصد رده است هر ـدام از ایـن دو معنـا نیـز مصـادی
خاص خود را دارند توسعه معنا از معانی وضعی و عرفی به معـانی فراعرفـی و غیـر ظـاهرک
امرک مقبول است ،لذا درک و تطبی نیز در دو سطا و قلمرو ظاهرک و باطنی رخ میدهد و
میتوان هم مصادی ظاهرک را درک داد و هم مصادی باطنی را توسعه و بـر مـورد مناسـب
تطبی داد
 .3-3اصل بودن عمومیّت الفاظ
یکی از بحث هاک مهم در زمینه تف یر قرآن ،توده به اتفاقات ،دواعی و اسبابی اسـت
ه قبی یا بعد از نزول برخی از آیات قرآنی به وقوع پیوسته و با آن آیـات ارتبـا دارنـد و
در تاب هاک علوم قرآنی با عناوین سبب نزول و شأن نزول مشهور مـی باشـند دانشـمندان
م لمان ،سبب نزول را حادیه اک می دانند ه همزمان بـا آن یـا انـد ی پـس از آن ،آیـه یـا
آیــاتی در گــزارش آن رویــداد نــازل شــده باشــد (زر شــی،1 ،1414 ،ص115؛ ســیوطی،
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،1 ،1421ص126؛ زرقانی1385،ش،1 ،ص106؛ ابن عاشـور،بی تـا،1 ،ص46؛ حجتـی،
1377ش،ص)20
سیوطی در اإلتقان با بیان برخی از فوائد دان تن اسباب نزول براک تف یر آیات ،درباره
عمومی بودن مفهوم آیات مینوی د :اهی ا ول اختالف ردهاند ه :آیا عموم لفـظ معتبـر
است یا سبب خاص؟ به نظر ما قول ا ا همان اولى است ،ابن دریر گفته « :سعید مقبـرى
با محمد بن عب قرظى مذا ره مى رد ،سـعید گفـت :در بعضـى از تابهـاى الهـى آمـده
است ه :خداوند بندگانى دارد ه زبانشان از ع ی شـیرینتر ولـى دلهایشـان از ـبر تلختـر
است ،پوست گوسفند در بر رده و بهرههاى دنیوى خود را بوسـیله دیـن دلـب مـى ننـد،
و
اة وإوو
آنگاه محمد بن عب گفت :این معنى در قرآن آمـدهَ ( :و وهل َون النه و
وإس َهل ْون یوُ ْعَبُ َ
وك قَو ْملُو ُ وِف َْ
الو ودنْ إ()...بقره  )204سعید گفت :آیا مىدانى ه این آیه درباره ى نازل شـده؟ محمـد بـن
عب دواب داد :بله؛ آیه در ح آ مردى نازل شد ولى بعدا ن بت به غیر او نیز عمومیت پیـدا
مى ند» (سیوطی،1 ،1421،ص)114
طبرک در تف یر خود می گویـد :آیـه در معنـایی نـازل مـیشـود در مـوارد دیگـر هـم
عمومیت می یابد و الزمـه آن ایـن اسـت ـه در تمـام مـوارد دیگـر نیـز حکـم آن سـرایت
می ند (طبرک،3 ،1412،ص19و ،4ص371و  ،5ص )10فخـر رازک نیـز در ایـن بـاره
مـــی گویـــد :مهـــم تودـــه بـــه عـــام بـــودن لفـــط اســـت نـــه بـــه خـــاص بـــودن
سبب (رازک،3 ،1407،ص)153
د تر ب ام الجمی مینوی د :موضع غالب اهی سنت آن است ه عام بودن لفـظ مهـم
است نه خاص بودن سبب نزول؛ چون توده به عام بودن لفظ در آیات قـرآن و فراتـر رفـتن
از اسباب نـزول خـاص آن ،مهـم است (ب ـام الجمـی1389،ش،ص )345آیـت اهلل معرفـت
مینوی د « :این قاعده (العبره بعموم الفظ ال بخصوص المورد) قاعده اک ا ـولی اسـت ـه
در تمامی احکام شریعت مقدس دریان دارد و مخـت

مـوردک خـاص نی ـت ،زیـرا شـرع

براک درمان م ائی زمان نزول فقط نیامده بلکه براک همگان در همه زمانها و مکانها آمـده
است
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ال خصو ـیات مـوردک را الغـاء و حکـم عـام و لـی را اخـذ مـی ننـد
فق هاء معمـو ً
روایات نیز تصریا بر این م أله دارند و لذا فقهاء به احکام و تکالیف قرآنی نگاه عم دارنـد
و مفهوم را به خصوص مورد محدود نمی نند» (معرفت،1 ،1415،ص)261
عالمه طباطبایی در تحلیی حت درک ،بـه قاعـده پذیرفتـه شـده در سـبب نـزول ـه
«العبره بعموم اللفظ ال بخصوص ال بب» معتقد است و همـین قاعـده را شـاهدک بـر ـحت
قاعده درک میداند (نفی ی،1392،ص)17
عالمه در این باره مـینوی ـد « :بیـان آیـه عـام و تعلیـی آن هـم اطـالق دارد و لـذا هـر
ستایشی ه در ح گروهی از مؤمنین یا هر نکوهشی ه در ح غیر ایشان نازل شده باشـد،
به خاطر ویژگیهایی در آنهاست و نمـیتـوان ایـن سـتایش و نکـوهش را بـه شخصـی ـه
درخصوص او نازل شد ،محدود رد؛ در حالی ه همین خصو یات در افرادک بعد ایشـان
و وو
داشته باشد و قرآن نیز بر همین نکته تأ ید دارد ،آنجا ه می فرمایـد« :یَو ْهود ِو الَّهو ُ َهلو ون اشوهبَو َ
ضمانَ » (مائده ( )16طباطبائی،1 ،1374،ص)42
وْ
البته پذیرش این مبنا به این معنا نی ت ه ما سبب نزول را نادیده بگیـریم ،بلکـه بـراک
فهم معنا ک اولیه دان تن شرایط و موقعت نزول آیه الزم است ولی براک درک آن ،ا ـی بـر
عمومیت معناست و مفهوم آیات به موارد نزول محدود نمیشود بلکه مـورد نـزول یکـی از
مصادی آن مفهوم لی و عام میباشد الزم به ذ ر است ه این قاعده درباره برخی آیات
ه در شأن اهلبیت نازل شده ،اربرد ندارد به این دلیی ه ایـن آیـات بـه شـأن و مقـامی از
اهلبیت اشاره دارد ه دیگران نمیتوان ند به آنها دست یابنـد ماننـد آیـه تطهیـر ـه بـه مقـام
عصمت اشاره دارد یا آیه والیت ه به والیت الهی آنان اشاره مـی نـد ،بـه عبـارت دیگـر
الزمه رسیدن به این مقام داشتن برخی خصو یات است ه دیگران آنان را ندارند
عالمه فضی اهلل نیز معتقد است ه ظاهر قرآن به موارد عصـر نـزول نظـر دارد و بـاطن
آن شامی مفهومی لی است ه خصو یات آن بـر همـه مصـادی در زمـان هـاک مختلـف
قابی تطبی است (فضی اهلل،1 ،1419،ص)12

هو
ین
نمونههاک قرآنی در این زمینه فراوان ه تند از دملـه :دربـاره سـبب نـزول آیـه «الوِ َ
وو
و
و و و و و
ههو ْوی لََ ُملُووم َن ُهلْن َا ورا وهلو َون
یُُووإَُرو َن هل وْن ُا ْی هلو ْون نَّووإي وه ْی هلووإ َُ و هن أُههلهووإَّ ْی إو ْن أُههلهووإشُو ُه ْی إوته الفهي و َولَو ْدنَو ُه ْی َو إونو ُ
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الْ َ ْمول َو ُزووا َو إو هن الَّه َ لَ َع ُل ٌّم َغ ُلمو»(مجادله  )2تقریباً تمامی مف ران گفتهاند ه درباره مـردک بـه
نام اوس بن امت و هم رش به نام خوله نازل شد ه این مرد زن خود را «ظهار» رد ،امـا
چون تعبیر آیه عام است « اله وِین یُ و
وإَُرو َن وهلوْن ُا ْی وهل ْون نوَّوإيو وه ْی » حکـم آن نیـز عـام مـیباشـد و
َُ
شامی هر فردک می گردد ه دچار ظهار ن بت به هم ر خود شود (حجتی،1377،ص)104
نمونه دوم سوره همزه است ،زمخشرک پس از بیان سبب نـزول هـاک آن مـینوی ـد« :
میتوان گفت ه سبب این سوره خاص است؛ ولی وعید و تهدیدک ه در آن ودـود دارد
عــام مـیباشــد تــا شــامی همــه

ــانی باشــد ــه مرتکــب چنــین عمــی زشــتی مــیشــوند»

(زمخشرک،4 ،1407،ص)795
 .4وضع لفظ برای روح معنا
زبان ان ان تر یبى است از دو مؤلفـه لفـظ و معنـا سـوال مهمـی ـه در اینجـا مطـرح
میشود آن است ه ارتبا میان لفظ و معنا یق امر ذاتی است و معنا دـزء ذات و طبیعـت
یق لفظ مح وب می گردد یا آنکه داللت لفظ بر معنا یق امر وضعی و قراردادى اسـت؟
واضا است ه هیچ گونه ارتبا ذاتى میان لفظ و معنا برقرار نی ت و پیدایش معانى ددید
و اشتراک و تحول پذیرى رابطه لفظ و معنا ،گواه اعتبارى بودن این ارتبا و سببیت اسـت؛
ارتبا سببى و داللى میان لفظ و معنا ،ناشى از نوعى وضع (تعیینى یا تعینى) است (سـعیدک
روشن،1383،ص)16
درباره زبان قرآن  -به معناک نحوه ارتبا و انتقال مفـاهیم و معـانی– نظـرات متعـدد و
متفاوتی ودود دارد از دمله :زبان عرف عام ،زبان عرف خاص ،زبان فطرت ،زبـان هـدایت
و زبان تر یبی به نظر میرسد از آنجا ه مخاطب قرآن همه ان انها می باشند و ان انها هـم
داراک مراتب مختلـف ادرا ـی و آگـاهی ه ـتند ،بایـد زبـان قـرآن را تر یبـی از زبانهـاک
گوناگون دان ت
امام خمینی (ره) مینوی د « :قرآن یق سـفره اک اسـت ـه انداختـه شـده بـراک همـه
طبقات ،یعنی یق زبانی دارد ه ه این زبان هم زبان عامه مردم است و هـم زبـان فالسـفه
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است و هم زبان عرفانی ا طالحی است و هم زبـان اهـی معرفـت» (خمینـی،13 ،1377 ،
ص)127
برخی از اندیشمندان م لمان موضوع له حقیقی الفاظ را روح و گوهر معنـاک لفـظ یـا
گزاره و ف می نند و بر این باورنـد ـه خصو ـیات و قیـود دیگـر بـراک توضـیا و بـه
ورت قید غالبی مذ ور است توضیا اینکه در علم تف یر ،زمانی میتوان آیات را از فهم
عرفی فراتر برد ه معانی طولی حقیقی براک الم فرض شـود؛ بـه عبـارت دیگـر ،هـر وا ه
میتواند آن الیه هایی از معنا را در خود داک دهد ه در عرف مردم بیشتر متداول است
نتیجه این دیدگاه در توسعه مفهومی ا طالحات قرآنی به خوبی قابی مشاهده اسـت و
نقش محورک در تصحیا برداشت هاک تف ـیرک دارد؛ زیـرا وقتـی وا ه اک بـراک امـرک در
مرتبه اک عرفی به ار رفت ه ذهن مردم به آن عادت رده و در تابهاک لغت هـم آمـده
است ،اگر این وا ه را به معانی مجرد و حقائ طولی آن– ـه در مراتـب بـاالک معنـاک آن
لغت داک می گیرد – توسعه بخشیدیم ،در این ورت ،ایـن وا ه را در «غیـر موضـوع لـه»
استعمال نکرده ایم ،بلکه آن را در مرتبه اک از همان معناک الم به ار برده ایم
بر این اساس ،قاعده «وضع الفاظ براک ارواح معانی» در پـی آن اسـت ـه یابـت نـد
موضوعٌ له الفاظ «شی ء خاردی مقید به خصو یات خاص» نی ت؛ براک مثـال معنـایی ـه
لفظ قلم براک آن وضع شده است« ،شی ء خاردی چوبی یا چیزک ـه دـوهرک رنگـین در
آن ودود دارد» نی ت ،بلکه لفظ قلم براک معنایی وسیع تر وضع شده است ه عبارت است
از «هر آنچه با آن می نوی ند» و اگر به آن «شی ء خاردی چوبی» هـم قلـم گفتـه مـیشـود،
ایـــن اطـــالق بـــه خـــاطر آن اســـت ـــه آن شـــی ء خـــاردی نیـــز ابـــزار نوشـــتن اســـت
(خمینی،1391،ص)89
توضیا مطلب آنکه؛ واضع هنگام وضع لفظ قلم ،ویزگی هـاک مصـداقی خـاردی اک
را ه می شناسد ،مانند چوبی بودن و در نظر می گیـرد؛ امـا وقتـی همـین واضـع بـا ابـزار
دیگرک براک نوشتن مواده میشود ه چوبی نی ت و در میانـه آن دـوهرک رنگـین ودـود
دارد و به وسیله آن می نوی ند ،آن شی ء ددید را هـم قلـم مـی نامـد ،چـرا ـه در روح و
معناک عام «ابزار نوشتن» با قلمی ه او می شناخته ،یگـانگی دارد اینجاسـت ـه واضـع بـه
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شکی خودآگاه یا ناخودآگاه ویژگیهاک مصداق قبلی قلم را ه چـوبی بـودن و بـود ،از
روح معناک قلم ه ابزار نوشتن است ،ددا رده و به دلیی ودود روح معنـاک قلـم در ابـزار
نوشتن ددید ،لفظ قلـم را بـه نحـو اسـتعمال لفـظ در «ماوضـع لـه» بـر آن اطـالق مـی نـد
(پیشین)90،
قاعده وضع الفاظ براک ارواح معانی در دد آن اسـت ـه یابـت نـد ،الفـاظ بـراک
معنایی عام و فراگیر وضع شدهاند ه اشیاء خاردی ،تنهـا مصـادی آن معنـاک عـام ه ـتند،
براک مثال بر طب نظرک ه وضع الفا را براک معانی خاص میداند ،لفط «میزان» یا تـرازو
براک همان شی ء خاردی وضع شده ه ابزار توزین االهی مختلف است؛ اما بنا بـر قاعـده
وضع الفاظ براک ارواح معانی این لفظ براک «هـر چیـزک ـه ابـزار تـوزین و مقای ـه باشـد»
وضع شده است
نابراین استعمال استعمال لفط میزان بـراک «دماسـن » و حتـی مودـودک مجـرد ـه در
قیامت به ار آید ،دایز بوده و استعمال حقیقـی خواهـد بـود ،زیـرا حقیقتـ ًا مصـداق معنـاک
میزان است اندیشمندان بزرگی به این قاعده بـاور داشـته و بـه تـالش بـراک تبیـین محتـوا و
زدودن ابهامات آن و پاسـخگویی بـه مشـکالتش دسـت زدهانـد از دملـه :ابوحامـد محمـد
غزالــی ،مــال ــدراک شــیرازک ،امــام خمینــی (ره) ،عالمــه طباطبــایی ،آیــت اهلل دــوادک
آملی (پیشین،

)44- 32

نتیجه آن ه؛ در درک و تطبی مدعاک ما این اسـت ـه مفـاهیم و مـدالیی قرآنـی در
موارد خاص و معینی منجمد و محدود نمـیشـود و روح آن معنـا در همـه اعصـار و امصـار
دارک و سارک است و بر همه مصادیقی ه الحیت حمی آن معنـا را دارنـد قابـی انطبـاق
است ،به دیگر سخن آنچه ه بین مصادی متعددِ یق مفهوم ،مشترک اسـت همـان روح و
حقیقت معناسـت و امـور زمـانی و مکـانی و دیگـر تعینـات نقشـی در معنـا ندارنـد ،چـه آن
مصداق در زمان نزول آیه باشد و چـه در دوره هـاک بعـد از آن ،لـذا بـا تودـه بـه اشـتراک
مصادی مفاهیم قرآنی در روح و حقیقت معنا ،میتـوان آن مفـاهیم را در همـه دوره هـا بـر
مصادی مناسب خود منطب نمود البتـه بایـد تودـه داشـت ـه آگـاهی دقیـ و درسـت از
اسباب نزول در شناسایی مفهوم حقیقی و روح معناک آیات قرآنی ،نقش مؤیرک دارد
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به عنوان مثال میتوان وا ه « طعام » را در نظر گرفت ـه معنـاک ظـاهرک و عرفـی آن
همان غذایی است ه ان ـانها بـراک رشـد و تقویـت د ـم خـود اسـتفاده مـی ننـد ،قابـی
استعمال در معناک دیگر هم ه ت ه همان غذاک روح و یـا فکـر ان ـان مـیباشـد لـذا در
اْلنَّْإ ُن إوىل طَ و
روایات هم در ذیی آیه شریفه «فَو ََّْْنُُور ْو
عإهلو »(عبس  )24درباره معناک طعام آمـده
است «عَّو الِ یأخوِه عوون یأخوِه» ( لینی1407،ق،1 ،ص )50یعنی ان ان به علمش توده
ند ه از چه

ی می گیرد

در اینجا دو معنا براک طعام به ار رفته است :غذاک د م و غذاک فکر ،و امام (ع) بـه
علم ه همان غذاک فکر ان ان است اشاره رده است ،یعنی ان ان همانگونه ه باید مراقب
غذاک د م خود باشد از دهت حالل و سالم بودن ،باید مواظب غذاک فکر خود هـم باشـد
ه از چه

ی می گیرد و سالم و مفید ه ت یـا نـه بـه عبـارت دیگـر روح معنـا و مفهـوم

مشترک میان همه مصادی طعام همان وسیله قوت و استحکام و عامی تغذیه بودن است ـه
هم غذاک بدن را شامی میشود و هم غذاک روح و فکر را
نتیجه گیری
مهمترین نتای پژوهش باال به اختصار عبارتند از:
 -1قاعده تف یرک درک و تطبیـ

ـه برگرفتـه از سـنآت معصـومین (ع) اسـت ،داراک

مبانی گوناگون ادبی و زبان شناسی میباشد ه مجمـوع ایـن دالیـی ـحت و دـواز آن را
تأیید و با تکیه بر این مبانی ،مفاهیم و مدالیی قرآنی قابی دریان در همه زمانها و انطبـاق بـر
مصادی ددید خواهد بود
 -2با توده به اینکه قرآن الم خداست و علم و قدرت خداونـد نامحـدود مـیباشـد،
الم او نیز داراک معانی نامحدود و پایان ناپذیر است این م أله در علم زبان شناسی تحـت
عنوان پایان ناپذیرک معانی ن

ایبات و تأیید شده است و در قـرآن ،هـم ریشـه در سرشـتِ

وحیانی خود قرآن و هم در معارف خواننده و مف ر دارد معانی طولی و داللتهاک التزامی
ه مف رین در تف یر آیات به آنها اشاره ردهاند ارتبا وییقی با پایان ناپذیرک معانی نـ
دارد و یکی از مبانی درک و تطبی است
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 -3چندمعنایی یکی از مبانی درک و تطبی است این معانی چـه حقیقـی باشـند و چـه
مجازک داراک مصادی خاص خود خواهند بود به عبـارت دیگـر دـرک و تطبیـ و توسـعه
معانی در هر دو قلمرو ظاهرک و باطنی یا حقیقی و مجازک ـورت مـی گیـرد و لمـات و
عبارات قرآنی به معنایی گ ترده تر از معانی عرفی و ظاهرک توسعه داده میشوند
 -4با تکیه بر قاعده «العبره بعمـوم اللفـظ ال بخصـوص المـورد» ،آن دسـته از عبـارات
قرآنی ه داراک سبب نزول می باشند با الغاک خصو یات نزولی و توده به عام بودن الفاظ
آن ،در همه دوره ها و براک همگان قابی استفاده و انطباق بر مصادی مربوطه خواهد بود
 -5از آنجا ه الفاظ براک روح و حقیقت معنا وضـع مـیشـوند و روح معنـا مشـترک
همه مصادی است ،بنابراین مدالیی و معانی قرآنـی قابـی دـرک و تطبیـ بـر همـه مـوارد تـا
قیامت ه تند
منابع
 قرآن كریم ،تردمه نا ر مکارم شیرازک ابن عاشور ،محمد بن طاهر(1420ق) ،التحریر و التنویر ،بیروت :مؤس ه التاریخ العربی ابن منظور ،محمد بن مکرم(1408ق) ،لسان العرب ،بیروت :دار احیاء تراث بابائی ،علی ا بر( ،)1379روش شناسی تفسییر قیرآن ،قـم :پژوهشـکده حـوزه و دانشـگاه وسمت
 باطنی ،محمد رضا( ،)1373زبان و تفکر ،تهران :نشر آگاه ،چاپ پنجم بحرانی ،سید هاشم(1416ق) ،البرهان فی تفسیر القرآن ،اول ،تهران :بنیاد بعثت الجمی ،ب ام( ،)1389پژوهشی نو در باب اسباب نزول قرآن ،تردمه سید ح ـین سـیدک،تهران :نشر سخن
 دوادک آملی ،عبداهلل( ،)1380تفسیر تسنیم ،اول ،قم :نشر اسراء حجتی ،محمد باقر( ،)1365اسباب النزول ،تهران :انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ح ینی ،زهـرا( ،)1387جمع آوری روایات تطبیقی در تفاسیر روایی شییعه ،پایـان نامـهارشناسی ارشد ،استاد راهنما :محمد اظم شا ر ،علوم قرآن و حدیث ،دانشکده الهیات دانشگاه
قم

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(س) ،سال ،14پیاپی77 33

 خمینی ،سید ح ـن( ،)1390گوهر معنا :بررسی قاعده وضع الفاظ برای ارواح معیانی،تهران :نشراطالعات
 خمینی ،سید روح اهلل( ،)1381تقریرات فلسفه ،به تقریر سید عبدالغنی اردبیلی ،تهـران :موس ـهتنظیم و نشر آیار امام خمینی
 ــــــــــــــــــــ  ،)1377( ،تبیان ،موس ه تنطیم و نشرآیار امام خمینی ،تهران :دفتر سیزدهم خوئی ،سید ابوالقاسم(1408ق) ،البیان فی علوم القرآن ،بیروت :دارالزهراء راد ،علی( ،)1390مبانی كالمی امامیه در تفسیر قرآن ،تهران :نشر سخن رازک ،ابوالفتــوح ح ــین بــن علــی(1408ق) ،روح الجنییان و روا الجنییان فییی تفسیییرالقرآن ،تحقی محمد دعفر یاحقی و محمد مهدک نا ا ،مشهد :آستان قدس رضوک
 راغب ا فهانی ،ح ین بن محمد(1412ق) ،المفردات فی غریب القرآن ،بیروت :دارالعلم، رضایی ا فهانی ،محمد علی(زم تان  ،)1386تجلی جاودانگی قرآن در قاعده جیری وتطبیق ،اندیشه دینی ،شیراز
 ــــــــــــــــــــ  ،)1387( ،منطق تفسیر ،اول ،قم :دامعه المصطفی العالمیه زرقانی ،محمد عبدالعظیم(بی تا) ،مناهل العرفان فی علوم القرآن ،بیروت :دار احیاء التراثالعربی
 زر شی ،محمد بن عبداهلل(1410ق) ،البرهان فی علوم القرآن ،بیـروت :دارالمعرفـۀ ،الطبعـۀاالولی
 -زمخشرک ،محمود بن عمر بن محمد(1407ق) ،الکشیا

عین اقیاغق غیوامت التنزییل،

بیروت :دارالکتاب العربی
 ال عدک ،عبدالرحمن بن نا ـر(1420ق) ،القواعد الحسان لتفسیر القرآن ،الریـاض :دار ابـنالجوزیۀ
 سعیدک روشن ،محمد بـاقر ( ،)1383تحلیل زبان قیرآن و روش شناسیی فهیم آن ،اول،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
 سیوطی ،دالل الـدین عبـد الـرحمن(1421ق) ،اإلتقیان فیی علیوم القیرآن ،دوم ،بیـروت:دارالکتب العربی
 -شا ر ،محمد اظم( ،)1376روش های تأویل قرآن ،قم :بوستان تاب
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 شریف الرضی ،محمد بن ح ین( ،)1373نهج البالغة ،تصحیا بحی الا ،تهران :انتشـاراتاسوه ،اول
 دوق ،محمد بن علی بن بابویه(1403ق) ،معانی األخبار ،تحقی و تصحیا :علی ا بر غفارک،قم :انتشارات اسالمی واب ته به حوزه علمیه قم
 فارقمی ،محمد بن ح ن(1404ق) ،بصاغر الدرجات فی فضایل آل محمید ،قـم :مکتبـهآیۀ اهلل المرعشی النجفی
 طباطبائی ،محمد ح ین(1393ق) ،المیزان فیی تفسییر القیرآن ،بیـروت :موس ـۀ األعلمـیللمطبوعات
 ــــــــــــــــــــ  ،)1353( ،قرآن در اسالم ،دوم ،تهران :دار الکتب االسالمیه طبرسی ،فضی بن ح ـن( ،)1372مجمع البیان فی تفسیر القیرآن ،سـوم ،تهـران :انتشـاراتنا ر خ رو
 طبرک ،محمدبن دریر(1412ق) ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،اول ،بیروت :دارالمعرفه طهماسب خانی ،فرهاد( ،)1386بررسی و تحلیل روایات جیری و تطبییق در المییزان،پایان نامه ارشناسی ارشد ،استاد راهنما :عبدالرضا زاهدک ،علوم قرآن و حدیث ،دانشـکده ا ـول
دین قم
 طیب ح ینی ،سید محمود(بهـار  ،)1387بررسی مبانی فرامتنی چنید معنیایی در قیرآنكریم ،پژوهش و حوزه ،شماره 33
 ـــــــــــــــــــــ  ،)1390( ،درآمدی بر دانش مفیردات قیرآن ،قـم :پژوهشـگاه حـوزه ودانشگاه
 علم الهدک ،سید مرتضی( ،)1363الذریعه الی اصیول الشیریعه ،تحقیـ ابوالقاسـم گردـی،تهران :دانشگاه تهران
 عیاشی ،محمد بن م عود(1411ق) ،تفسیر العیاشی ،بیروت :موس ۀ األعلمی للمطبوعات فراهیدک ،خلیی بن احمد(1409ق) ،كتاب العین ،قم :نشر هجرت فضی اهلل ،سید محمد ح ین(1419م) ،تفسیر من وای القرآن ،بیروت :دار المـالک ،الطبعـهالثانیه
 -فیض اشانی ،مال مح ن(1415ق) ،تفسیر الصافی ،تهران :انتشارات در
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 قائمی نیا ،علیرضا( ،)1389بیولوژی نص ،تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهاسالمی
 لینی ،محمد بن یعقوب(1413ق) ،اصول كافی ،بیروت :داراألضواء مجل ی ،محمد باقر(1403ق) ،بحاراألنوار الجامعة ،بیروت :دار احیاء التراث مصطفوک ،ح ن( ،)1360التحقیق فی كلمات القرآن الکریم ،تهران :بنگـاه تردمـه و نشـرتاب
 مطهرک ،مرتضی( ،)1387خاتمیّت ،تهران :انتشارات درا، معرفت ،محمد هـادک ( ،)1380تفسیر و مفسران ،تردمـه علـی خیـا  ،مشـهد :انتشـارات ذوکالقربی
 مکارم شیرازک ،نا ر(1416ق) ،انوار االصول ،تقریر احمد القدسی ،قم :انتشارات ن ی دوان،طبعه الثالثه
 مودب ،سید رضا ( ،)1388مبانی تفسیر قرآن ،اول ،قم :انتشارات دانشگاه قم نفی ی ،شادک (پاییز و زم تان  ،)1392مبانی جری و تطیبق از دیدگاه عالمه طباطبایی،قرآن شناخت ،قم :سال ششم ،شماره دوم

