مرکز آموزش های کاربردی
دوره پودمانی تریت مبلغ رتبه یک به دو

درس قرآن و سنت در تبلیغ

حجت االسالم والمسلمین حسین زاده خراسانی
سال تحصیلی 1400- 1401

مقدمه
:

عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ الْهَ َروِيِّ عَنِ ال ِّرضَا

«قَالَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً َأحْیَا َأمْرَنَا .قُلْتُ :کَیْفَ یُحْیِی َأمْرَکُمْ ،قَالَ :یَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ یُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ
عَلِمُوا مَحَاسِنَ کَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا»
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فصل اول کلیات:
الف :تبلیغ
 oتبار شناسی اجمالی تبلیغ
گذشته «تبلیغ» و «منبر» از تاریخ هیأت بشرى جدا نبوده است و ریشه در هبوط حضرت آدم 7به زمین دارد؛ از آن
جا که حجّت خدا همواره روى زمین وجود داشته و از طرفى ،انسان موجودى متفکر ،اجتماعى و دگرگِراست،
همچنین رشد و کمال شخصیت خود را در سالمت جامعه و جلوگیرى از انحرافات مى داند ،از هر وسیله ممکن
براى القاى فکر خود به دیگران و باز داشتن دیگران از ضربه زدن به جامعه ،استفاده مىکند.
امام على 7در مورد عهد و میثاق الهى با فرزندان آدم ،در رساندن رسالت خداوندى مى فرمایند:
« وَ اصْطَفَى ـ سُبْحَا َنهُ ـ مِنْ وُلْدِهِ َأ ْنبِیَاءََ ،أخَذَ عَلَى الْوَحْیِ مِیثَاقَهُمْ وَ عَلَى تَبْلِیغِ الرِّسَالَةِ َأمَا َنتَهُمْ لَمَّا بَدَّلَ َأکْثَرُ
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خَلْقِهِ عَهْدَ اللَّهِ 2إِلَیْهِمْ فَجَهِلُوا حَقَّهُ وَ اتَّخَذُوا الْأَ ْندَادَ مَعَه»

خداوند سبحان از فرزندان آدم ،انبیاء را برگزید و بر وحى و تبلیغ رسالت از آنان پیمان گرفت ،تا رسم امانت
نگه دارند ،آنجا که بیشتر مردم ،عهد خدا را دگرگون ساخته ،حق او را نادیده گرفته و به همراه او شریکان
گرفته اند.
دعوت و هدایت ،از زمان آدم ابوالبشر آغاز شده است تا بعثت حضرت محمّد 6هزاران پیام آور در عرصه ارشاد و
هدایت ،گام برداشته اند؛
ت
وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی کُلِّ ُأمَّةٍ رَسُوالً َأنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُو َ
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 - 1وسائلالشیعة ج  27 :ص 92 :
 - 2أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یا بَني آدَمَ أَنْ ال َتعْبُدُوا الشَّیْطانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبینٌ* وَ أَنِ اعْبُدُوني هذا صِراطٌ مُسْتَقیمٌ -یس  60 :و .61
 - 3بحاراألنوار ج  11 :ص 60 :
 - 4نحل 36 :
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ما در میان هر امتى پیامبرى فرستادیم ،با این هدف که خدا را پرستش کنند و از طاغوت ،اجتناب نمایند.
قرآن کریم و روایات ائمه ى معصومین

دهها شیوه تبلیغى از انبیا و پیامبران ذکر مى کند .آنان عالوه بر دعوت

مشترک به توحید ،معاد و اصول اخالقى ،بر جنبههاى خاص نیز تکیه داشته اند؛ در دعوت ابراهیم 7تکیه بر مبارزه
با بت پرستى و شرک ،در دعوت شعیب 7مبارزه با بدعت اقتصادى ،1در دعوت صالح 7مبارزه با دنیازدگى و
اشرافرى گرى ،در دعوت لوط ،7مبارزه با انحراف جنسى و اخالقى ،در دعوت موسى 7مبارزه با استضعاف،
استکبار و برقرارى اصالحات سیاسى ،در دعوت یوسف 7مدیریت الهى ،در دعوت سلیمان 7سیاست و حکومت
دارى ،در دعوت عیسى 7زهد و اخالق و  ...مطرح شدهاست.
پس از رحلت پیامبر گرامى اسالم 6نیز« ،تبلیغ» بویژه در شکل «خطابه» و «منبر» ،یکى از ابزارهاى اصلى انتقال
معارف اسالمى بود ،خطبه هاى ارزشمند امام على ،7سخنان گهربار ائمه معصومین

در مناسبتهاى مختلف و

تشکیل جلسات علمى و موعظه ،مبیّن این اهتمام است .این نکته نیز قابل ذکر است که پس از واقعه کربال به توصیه
ى امامان 7موضوع عزادارى حضرت سیّدالشهدا 7نیز به تبلیغ شیعه ،جهت خاص داد؛ حوزه شناخت و عمل با
حوزه عاطفه در هم آمیخته شد.

 oچیستی تبلیغ اسالمی
▪ مفهوم لغوی تبلیغ:
تبلیغ واژه اي عربي از باب تفعیل و معني لغوي آن رساندن است.
▪ مفهوم اصطالحی:
شاید بلیغ ترین تعریف در این زمینه عبارت باشد از:
فرآیند رساندن مجموعه اطالعات حقیقي به مخاطب به منظور اقناع و برانگیختن احساسات وي به سود یا بر ضد
یک موضوع در راستاي معرفي حقایق ارزشمند انساني و الهي و سوق دادن مخاطبان به سوي آنهاست.
با چنین تعریفي در ساحت دین از تبلیغ ،تبلیغاتي چون پروپاگاندا 2از تعریف ما خارج ميشود؛ چرا که در
پروپاگاندا چیزي به عنوان اصالح یا پرورش انسانها مطرح نیست بلکه مسخ فکري و استحاله فرهنگي یکي از
مباني اصلي آن است.
 - 1زیرا قوم ایکه یا مدین در معامالت کم فروشي مي نمودند:أَخاهُمْ شُعَیْباً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ قَدْ جاءَ ْتکُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَ
الْمیزانَ – اعراف 85 :
Propaganda - 2
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 oضرورت و اهمیت تبلیغ
▪ از منظر روایات
عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  :7رَجُلٌ رَاوِیَةٌ لِحَدِیثِکُمْ یَبُثُّ ذَلِکَ فِي النَّاسِ وَ یُشَدِّدُهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَ
قُلُوبِ شِیعَتِکُمْ وَ لَعَلَّ عَابِداً مِنْ شِیعَتِکُمْ لَیْسَتْ لَهُ هَذِهِ ال ِّروَایَةُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ؟! قَالَ :الرَّاوِیَةُ لِحَدِیثِنَا یَشُدُّ بِهِ قُلُوبَ شِیعَتِنَا
أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ»
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▪ از نگاه امام خمینی
3

بدانید که تبلیغات در رأس امور است 2و امروز جهان روي تبلیغات مي چرخد
▪ از دیدگاه مقام معظم رهبری

(زید عزه)
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« مسأله تبلیغات اسالمي از مسائل بسیار مهم این کشور و انقالب است».

▪ از نگاه بعضی از غربی ها
▪ آیزن هاور رئیس جمهور آمریکا
«پس از جنگ جهاني دوم در سال  1955اعالم کرد :بزرگترین جنگي که در پیش داریم جنگي است براي تسخیر
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اذهان»

▪ هیتلر
«تبلیغات یک قدرت بي نظیر سیاسي است»
▪ لنین
تبلیغات بزرگترین قدرت دولت است.
▪ ناپلئون
از صداي قلم روزنامه نگاران بیشتر مي ترسم تا صفیر گلوله ها.
▪ کارتر

 - 1کافي ج  1 :ص 33 :
 - 2صحیفه نور ،ج ،18ص 62
 - 3وصیت نامه امام ،ص 23
 - 4بیانات مقام معظم رهبري در دیدار با وزیر فرهنگ و اراشد اشالمي1365/10/15 -
 - 5زمینه جامعه شناسي آریان پور.
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یک دالر براي تبلیغات بهتر است تا ده دالر براي تسلیحات.

 oهدف تبلیغ
هدف غایي از انتقال مفاهیم دیني یا تبلیغ اسالم ،گونه اي اطالع رساني براي معرفي حقایق ارزشمند انساني و الهي
و سوق دادن مخاطبان به سوي آنهاست و در نهایت کمال انسان است.
وقتي هدف از تبلیغ اسالمي کمال انساني باشد بنابراین باید از مواد و محتویاتي تبلیغي خاصي بهره جست که بتواند
این هدف را برآورده سازد.

 oنگاه تطبیقی به شیوه تبلیغ دینی و تبلیغات رایج به شیوه شرق و غرب
 .1پارامترهایي همچون بهرهبرداري از عواطف ،رقابت جویي ،اغراق گویي و  ...که در پروپاگاندا مورد استفاده
قرار مي گیرد و از ابزار کلیدي این عرصه محسوب مي شود در حالي که در روش تبلغ دیني از
پارامترهایي همچون ،حکمت ،ذکر ،الگوسازي ،خطاب به عقل و قلب و اخالق گرایي که در تبلیغات دیني
مورد توجه و استفاده قرار مي گیرد.
 .2از دیگر موارد اختالف آن است که دعوت و تبلیغ از دیدگاه اسالم مي بایست مبتني بر حکمت و موعظه
حسنه باشد .چنانکه خداوند رحمان در قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم 6مي فرمایند:
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«اُدْعُ إِلى سَبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ»
▪ نتیجه:

در دنیاي کنوني ،شیوه هاي تبلیغي ،مبتني بر تهمت ،دروغ و شانتاژهاي 2سیاسي و مبالغه گویي است .اینگونه تبلیغ،
مورد تأیید اسالم نمي باشد؛ زیرا در این روش ،هدف وسیله را توجیه مي کند .آري در مکتب اسالم دروغ و فریب
در تبلیغ جایز نیست اگر چه به قیمت شکست یا پیروزي حق تمام شود.

 - 1نحل 125 :
 - 2شانتاژ از فعل فرانسوي  chanterگرفته شده است و این واژه از لغتي التیني  chantareبه معناي آواز خواندن و مسخره بازي کردن آمده است .این
واژه در لغت به معناي حقّ السکوت یا أخٌاذي است؛ ولي در اصطالح به تحمیالت ناروایي که فردي از راه گفتار یا کردار یا تهدید به رسوا نمودن ،به فردي دیگر
وارد ميسازد تا از او چیزي طلب کند- ،آراستهخو ،محمد؛ فرهنگ اصطالحات علمي – اجتماعي ،ص 657 -658

5

 oشرایط مبلغ
مبلغ عالوه بر شرایطي که در مبحث روشهاي تبلیغ به آن پرداخته ميشود در خصوص بحث «قرآن سنت در تبلیغ»
باید داراي شرایط حداقلي در رابطه با قرآن و سنت باشد:

 oشرایط حداقلی تبلیغ در رابطه با قرآن
 -1آشنائی با منابع دسته اول تفسیری.
 -2آشنائی با روش شناسی تفسیری (عمومی)
 -3آشنائی کلی در رابطه با مفاهیم (کوچکترین استفاده برای استفاده استخاره)
 -4آشنائی با اسامی سور
 -5آشنائی با بعضی اصطالحات قرآنی (علوم قرآنی)
 -6آشنائی با تجوید قرآن
 -7روان خوانی
 -8آشنائی با ترتیل خوانی قرآن
 -9آشنائی با نرم افزار های تفسیری(جامع التفاسیر مرکز کامپیوتری علوم اسالمی).

 oشرایط حداقلی در رابطه سنت
 .1آشنائی با منابع دسته اول
 .2آشنائی مختصر با فقه الحدیث
 .3آشنائی مختصر با علم الرجال
 .4تقویت ذوق استفاده ظریف از روایات
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 .5آشنائی القاب و کنیه های معصومین(ابوالحسن اول :امام کاظم-ثانی  :امام رضا-ثالث :امام هادی)
 .6و . ...

 - 1عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ جَبْرَئِیلُ :7یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ  ...وَ لَا بَیْتاً فِیهِ کَلْبٌ (کافي ج  3 :ص )393 :
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 oمحتوای تبلیغ
همانگونه که بیان شد هدف غائي از امر مهم تبلیغ کمال انسان است و تنهاچیزي که در این زمینه مي تواند نقشي
اساسي را ایفا نماید مسئله تمسک به قرآن و عترت طاهره است؛ لذا مي توان به طور کلي در تبلیغ دیني موارد ذیل
از مواد و محتویات تبلیغ تلقي نمود:
 .1قرآن
 .2روایات
 .3اشعار
 .4تمثیل و حِکم
 .5ذکر مصایق خارجي(مثال هاي ملوس)
. ... .6
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 oتبلیغات نوین[تبلیغات (تبلیغ) اینترنتی ،پیامک و ماهواره]
 oتبلیغات (تبلیغ) اینترنتی
تعریف تبلیغات (تبلیغ) اینترنتي :تبلیغات (تبلیغ) اینترنتي عبارت است از نمایش دادن نام ها و عالئم تجاري ،شعارها
و تصاویر تبلیغاتي در سایت ها (پایگاها) ي پربیننده اینترنت ،به نحوي که به تحقق اهداف تبلیغات کمک نماید.
▪ تاریخچه
با شروع فعالیت هاي تجاري در اینترنت ،تبلیغات اینترنتي نیز پا به عرصه گذاشت .به نظر مي رسد اولین شیوه براي
تبلیغ ،استفاده از پست الکترونیک بوده باشد .اما با اضافه شدن فن آوري وب به اینترنت ،تبلیغات اینترنتي به شکل
امروزي آن آغاز گردید  .در سال  ۱۹۹۴اولین بنر تبلیغاتي – که امروزه معمول ترین و مشهور ترین مدل تبلغ در
اینترنت است – در پایگاه اینترنتي هات وایر ) (HotWireبه کار گرفته شد .از این سال به بعد بود که تبلیغات اینترنتي
به عنوان تکنیکي مؤثر و کارا براي تبلیغات مورد توجه بازاریابان قرار گرفت .به مرور زمان انواع جدیدي از مدل
هاي تبلیغات در اینترنت شکل گرفتند و میزان هزینه هاي تبلیغاتي به طور مداوم افزایش پیدا کرد .به طوري که از
میزان  ۵۵میلیون دالر در سال  ۱۹۹۵به ۲۷۰میلیون در سال  ۱۹۹۸و ۵میلیارد در سال  ۱۹۹۹رسید و در سال
هاي اخیر به رقمي بالغ بر  ۷میلیارد دالر رسیده است.
▪ تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک
نامه هاي الکترونیکي همواره یکي از ابزارهاي بازاریابي و تبلیغات بوده است .تبلیغات از طریق پست الکترونیک
ابزاري مقرون به صرفه است که از نرخ پاسخگویي باالیي نیز برخوردار است .هم چنین این ابزار موجب وفا داري
مشتریان و نیز موجب تقویت نام تجاري مي شود ،ضمن اینکه در جذب و نگهداري از مشتریان و نیز موجب تقویت
نام تجاري مي شود.
انواع مختلفي از تبلیغات مبتني بر پست الکترونیک وجود دارد.
یک نوع از تبلیغات مبتني بر پست الکترونیک خبر نامه هاي اینترنتي هستند که توسط شرکت و یا نماینده فروش
شرکت تهیه شده و براي گروه خاصي که عالیق مشترکي در مورد کاال و خدمات دارند ارسال مي شوند و خدماتي
را به مشتریان ارائه مي کنند .ارسال خبر نامه ها در بسیاري از موارد با کسب اجازه از مشتریان و بصورت ادواري
صورت مي گیرد
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نوع دوم ،گروه هاي گفت و گو هستند( ،)chatکه در میان جمعي با عالیق مشترک ایجاد مي شوند  .در این نوع از
تبلیغات پیام الکترونیکي که براي اعضاء فرستاده مي شود ،گفت و گویي را در مورد موضوعي خاص میان آنها یجاد
مي کند .بسیاري از گروهاي گفت و گوي موفق ،یک هماهنگ کننده دارند ،که تصمیم مي گیرد چه پیام هاي براي
اعضاء ارسال شود.
نوع سوم شامل یک کانال بازاریابي است که افراد در آن عضوء شده و بر اساس عالیق اعضاء پیام هاي تبلیغاتي
براي آنها فرستاده مي شود ).(Club
هر کانال بر روي اخبار گروه مشخصي از کاالها و خدمات متمرکز مي شود .ضمنا اطالعات هر کانال هر چند مدت
یکبار به روز مي شود.
از آنجایي که به راحتي مي توان نامه هاي الکترونیک تجاري را ایجاد واز طریق اینترنت ارسال نمود ،ابزار ارزان و
نیز اثر بخشي براي تبلیغات به شمار مي آید .تحلیل عملکرد این نوع تبلیغات نیز به راحتي قابل انجام است .با این
وجود تبلیغات مبتني بر پست الکترونیک با محدودیت هایي نیز مواجه است .اولین مشکل اینست که کاربران
اینترنت غالبا تعداد زیادي نامه الکترونیکي حاوي تبلیغات دریافت مي کنند که این امر مي تواند باعث ایجاد
تاثیرات منفي در آن ها شود ،در نتیجه عموما نامه ها بدون آنکه مطالعه شوند ،حذف مي شوند ،مشکل دیگر این
است که تمامي سرورهاي پست الکترونیک فرمت  HTMLرا ندارند لذا رد یابي نامه ها از طریق نرخ کلیک در آن ها
دشوار است.
▪ تبلیغات با استفاده از موتورهای جستجو
با افزایش تساعدي اطالعات در اینترنت ،یافتن اطالعات مفید در اینترنت کار چندان ساده اي نیست .موتورهاي
جستجو به دنبال ایجاد نیازهاي جدید مصرف کنندگان پدیدار شدند .تبلیغات با استفاده از موتورهاي جستجو
درسال ۲۰۰۳به عنوان عمومي ترین شکل تبلیغات اینترتي مطرح شد .جستجوي مطلب در سایت هاي مانند
 Google ,Msn.Yahooمنبع اصلي کسب در امد تبلیغاتي محسوب مي شود.
امروزه سایت هاي جستجو نقطه شروع استفاده از اینترنت براي میلیون ها کار بر شده اند  .تخمین زده مي شوند که
تنها  ۳۰تا  ۴۰درصد جستجو هاي انجام گرفته در اینترنت ،فاقد انگیزه تجاري هستند .در نتیجه جستجوي مطالب
در اینترنت فرصتي بالقوه است که جستجو گر را به وب سایتي که براي فروش طراحي شده است ،راهنمایي نماید.
پرداخت در این روش بر اساس تعدا دکلیک است که این روش مورد قبول تعداد زیادي از تبلیغ دهندگان مي باشد.
ازآ نجا که تبلیغات با استفاده از موتورهاي جستجو به ارائه اطالعات تجاري مربوط ،در زمان مورد نیاز کاربران
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ميپرازد ،نسبت به شکل هاي دیگر تبلیغات اینترنتي مقبولیت بیشتري دارد .در این روش احتمال مواجه با تبلیغات
ناخواسته براي کاربران کم تر است اما تاکنون در مورد اثر بخشي این نوع ازتبلیغات اینترنتي تحقیقات زیادي
صورت نگرفته است.
▪ مزیت های تبلیغات اینترنتی
تبلیغ در اینترنت مزیت هاي زیادي نسبت به تبلیغات سنتي دارد ،از آن جمله مي توان موارد زیر را نام برد:
ایجاد ارتباط دوطرفه ،تبلیغات اینترنتي یک ارتباط دو طرفه بین تبیلغ کننده و مخاطب ایجاد ميکند .مخاطبان نه
تنها تبلیغات را در یافت ميکنند بلکه قادرند باز خورد بدهند و سؤاالت خود را در مورد مطالب تبلیغ کنندگان
مطرح کنند.
 .1ایجاد یک پیوند مستقیم به مبلغین متخصص در حوزه هاي دیگر :تبلیغات اینترنتي با یک پیوند مستقیم ،
دسترسي به مبلغین متخصص در حوزه هاي دیگر مرتبط را براي مخاطبان فراهم مي سازد .این قابلیت
غالبا منجر به مبادله اطالعات و افزایش تعامالت تجاري مي شود.
 .2توانایي هدفگیري ایستا و پویایي مخاطبان :در تبلیغ اینترنتي از روشهاي متنوعي براي هدفگیري مخاطبان
به منظور انتخاب ،ارائه و نمایش تبلیغات بصورت ایستا و پویا استفاده مي شود .این روش ها ممکن است
بر اساس محتواي صفحه ،اطالعات شخصي و مبادله پویاي اطالعات باشند.
 .3دسترسي جهاني و شبانه روزي :تبلیغ اینترنتي داراي دسترسي جهاني است و در تمام روزهاي سال و تمام
ساعات روز در دسترس مي باشد که این امر موجب افزایش قابلیت مشاهده و گسترش بازار آن مي شود.
 .4ارسال ،نگهداري و به روز رساني آسان :به دلیل ماهیت دیجیتالي ،تبلیغات اینترنتي داراي ویژگیهاي
نمایش ،نگهداري و به روز رساني آسان است .کاهش فرآیند تهیه و اجراي تبلیغات از جمله نتایج این
ویژگي ها تلقي مي شود.
 .5قابلیت باالي اندازه گیري و رد گیري :تبلیغات اینترنتي به دلیل ماهیت دیجیتالي ،از قابلیت رد گیري و
اندازه گیري باالیي برخوردار است .از روش هاي گوناگوني براي رد گیري ،ارزیابي عملکرد و سنجش اثر
بخشي تبلیغات اینترنتي استفاده مي شود.
 .6باال بودن جذابیت تبلیغ اینترنتي :به دلیل قابلیت هدف قرار دادن دقیق و مشخص مخاطبان ،مي توان پیام
ها را در راستاي پاسخگویي به نیازها و خواسته ها مخطبان طراحي کرد .هنگامي که ما دقیقا مخاطبان را
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شناسایي مي کنیم اطالعات بهتري در خصوص نیازها و خواسته هاي آن به دست مي آید از این رو پیام
آگهي ما بسیار جذاب تر خواهد بود.
 .7قابلیت دسترسي آسان :در این نوع از تبلیغات پس از تبلیغ ،مي توان بالفاصله محتویات را نیز در اختیار
مخاطب قرار داد.
 .8قابلیت حجم باالي مطالب
. ... .9

ب :قرآن
 oمعنای لغوی قرآن
قرء :جمع کردن .قرء الشيء قراً و قرائةً و قرآناً :جمعه و ضمّ بعضه الي بعض .و سمي القرآنَ ألَنه جَمَعَ القِصَصَ و
األَم َر و النهيَ و الوَعْدَ و الوَعِیدَ و اآلیاتِ و السورَ بعضَها الى بعضٍ ،و هو مصدر کالغُفْرانِ و الکُفْرانِ.

1

قرآن علم شده است براي کتابي که به حضرت محمد6نازل شده است و از آن جهت که قرآن خواندنی است قرآن
نامیده مي شود در این صورت استعمال مصدر است در معناي مفعولي قرآن  :اي مقروّ .البته بعضي قرآن را از آن
جهت در اصل به معناي جَمَعَ است ،قرآن را جامع قصص و اوامر و  ...مي دانند لذا در این صورت قرآن مصدر به
معناي اسم فاعل است.

 oضرورت بهره مندی مبلغ از قرآن
فرمودند:

پیامبر

2

« اِقرَؤُا الْقُرْآنَ وَ اعْمَلُوا بِهِ و ال تَجفُوا عنه و ال تَغلُوا فیه و ال تأکلوا به».
امام حسین

:
3

ت مَعَایِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّیَّانُونَ»
«النَّاسُ عَبِیدُ الدُّ ْنیَا وَ الدِّینُ لَعِقٌ عَلَى َألْسِنَتِهِمْ یَحُوطُو َنهُ مَا دَرَّ ْ

 oقرآن در آخر الزمان و مبلغان دین
 - 1لسان العرب ،ج  ،1ص 129
 - 2نهج الفصاحة،
 - 3بحاراألنوار ج  44 :ص 382 :
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سَیَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا یَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ وَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ یُسَمَّوْنَ بِهِ وَ هُمْ

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ ،مَسَاجِدُهُمْ عَامِ َرةٌ وَ هِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى ،فُقَهَاءُ ذَلِکَ الزَّمَانِ شَرُّ فُقَهَاءَ تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مِنْهُمْ خَرَجَتِ
الْفِتْنَةُ وَ إِلَیْهِمْ تَعُودُ».

1

 oعظمت قرآن از منظر اندیشمنان خارجی
خوشتر آن باشد که سر دلبران

گفته آید از زبان دیگران

▪ گوته:
شاعر معروف آلماني مي گوید:
سالیان دراز کشیشانِ از خدا بي خبر ،ما را از پي بردن به حقایق قرآن مقدس و عظمت آورنده آن مرحوم کردند
لیکن در اثر پیشرفت علم و دانش جهل و تعصب نا بجا برداشته شد و این کتاب وصف ناپذیر توجه افراد بسر را به
خود جلب کرد و محور افکار مردم جهان شد.
▪ گوستاو لبون
فیلسوف بزرگ فرانسوي مي گوید:
تعالیم اخالقي که در قرآن آمده است ،چکیده آداب عالیه و خالصه اخالق فاضله است و بر بسیاري از آداب انجیل
برتري دارد.
▪ ژان ژاک روسو
دانشمند بزرگ فرانسوي اي محمد 6اي آورنده قرآن کجائي؟ بیا و دست ما را بگیر و به باغ و  ...و به هر جائي که
مي خواهي ببر که اگر تو ما را میان دریاي بال ببري ،خواهیم رفت؛ زیرا تو به حیات ما بهتر از ما آگاهي.
▪ ناپلئون
وقتي ناپلئون به مصر رفته بود سه روز پیاپي به کتابخانه مي رفت و از مترجم مي خواست قسمت هائي از قران را را
برایش ترجمه کند .بعد از این سه روز او گفت :آنچه من از این کتاب استفاده کردم اینطور احساس مي کنم که اوال:
اگر مسلمین دستورات جامع این کتاب را استفاده کنند ،هرگز روي ذلت را نخواهند دید .ثانیا :تا زمانیکه قران بین
انها حکومت مي کند ،مسلمانان تسلیم ما غربي ها نخواهند شد مگر اینکه بین آن ها و قرآن جدائي بیفکنیم.

 - 1کافي ج  8 :ص 308 :

12

 oاحادیث جعلى در فضیلت قرائت قرآن
اگر کسى به کتب احادیث مراجعه نماید در مقابل احادیث صحیح و اصیل فراواني در خصوص فضیلت قرآن ،یک
مشت روایاتى نیز از راویان دروغساز در فضیلت قرائت قرآن خواهد یافت.
این دروغسازان احادیثى را که درباره قرآن وارد شده است ،کم پنداشته ،از پیش خود حدیثهاى دیگرى نیز
ساخته ،بر آنها افزودهاند احادیثى که نه مضمون آنها از طرف خداست و نه رسول خدا از آنها اطالع دارد .این
دروغسازان عبارتند از
 .1ابو عصمت فرج بن ابى مریم مروزى
 .2محمد بن عکاشه کرمانى
 .3احمد بن عبد اللّه جویباري
اتفاقاً خود ابو عصمت به این حقیقت اعتراف نموده است ،آنجا که از وى مىپرسند :چگونه توانستى در باره یکایک
سورههاى قرآن از عکرمه که با وى همزمان نبودى ،حدیث نقل کنى که او نیز از ابن عباس گرفته باشد؟! در جواب
گفت« :چون دیدم ،مردم از قرآن اعراض نموده و به فقه ابو حنیفه و مغازى محمد بن اسحاق سرگرم شدهاند ،این
حدیثها را براى خدا (قربة الى اللّه!) از پیش خود ساخته ،در اختیار مردم گذاشتم تا شاید که مسلمانان را به
خواندن قرآن وادار و تشویق نمایم.
عثمان بن صالح در باره حدیث معروفي که به واسطه ابىّ بن کعب از رسول خدا6در باره فضایل یکایک سورههاى
قرآن نقل شده است ،چنین مىگوید:
در این حدیث تحقیقى به عمل آمده است و نتیجه تحقیق این بوده است که راوى حدیث مىگوید :این حدیث
را من با گروه دیگرى به دروغ از پیش خود ساخته و در دسترس مردم گذاشتیم» بنابراین ،واحدى و
1

مفسرین دیگرى که این حدیث را در تفاسیر خود آوردهاند ،راه اشتباه و خطا پیمودهاند.

تعجب از این دروغسازان است که با چه جرأتى به خدا و رسول 6او افترا بسته ،آن گاه این افترا را وسیله تقرب به
پیشگاه پروردگار مىشمارند.

 - 1تفسیر قرطبى79 ،78 /1 ،
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 oساختار کلی محتوای قرآن

1

مطالب قرآن(ساختار کلي محتواي قرآن)
▪ حدود  1100آیه در زمینه خدا شناسى و استدالل بوجود حق تعالى از راههاى طبیعت و عقل است.
همچنین در بیان صفات عالیه خدا از قبیل :علم ،قدرت ،حکمت ،حیات ،رحمت ،اراده ،تدبیر جهان و امثال
آن مىباشد.
▪ حدود  1300آیه در رابطه با معاد و زندگى بعد از مرگ و حساب بزرگ و دقیق الهى ،و محفوظ ماندن
اعمال و زندگى در بهشت و جهنم است.
▪ حدود هزا 1500آیه در شرح احوال پیامبران ،و مبارزه طرفداران حق با طرفداران باطل ،و جبههگیرى
اهل توحید و طاغوتها در برابر یکدیگر ،و پیکار قولى و عملى این دو جناح است که به پیروزى حق و اهل
حق ختم مىشود «وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ».
▪ حدود  500آیه در زمینه احکام از قبیل :نماز ،روزه ،جهاد ،حج ،ارتباط با بیگانگان ،حالل و حرام و
امثال آن است بقیه آیات در زمینه موعظهها؛ تشویق به اعمال و صفات نیک ،بیدارى انسانها ،حاالت
روحى بشر و مانند آن است .مىتوان همه مطالب قرآن را در چهار کلمه خالصه کرد :اللَّه و صفات ذات
ربوبي ،معاد ،دنیا و آخرت.
و اگر بخواهیم این مطالب را تا حدى گسترده و مشروح بیان کنیم چنین است:
 -1خدا یعنى ذات خدا و صفات و یگانگى خدا و آنچه باید خدا از آن منزه باشد و آنچه باید خدا به آنها متصف
باشد (صفات ثبوتیه و سلبیه).
 -2معاد یعنى رستاخیز و حشر اموات و زندگى در بهشت و جهنم و ابدیت و برزخ.
 -3مالئکه یعنى واسطههاى فیض و نیروهاى با شعور و آگاه بخود ،و مجرى دستورهاى الهه همچنین جن و
شیاطین.
 -4سر گذشت پیامبران یا انسانهایى که وحى الهى را دریافت کرده و به انسانهاى دیگر ابالغ کردهاند و میدان حق
و باطلى که بوسیله آنها بوجود آمده است.
 -5ترغیب و تشویق براى ایمان به خدا و معاد و مالئکه و پیامبران و آسمانى

 - 1تفسیر أحسن الحدیث ،ج ،1ص6 :
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 -6خلقت آسمانها ،زمین ،کوهها ،دریاها ،گیاهان ،حیوانات ،ابر ،باد ،باران ،شهابها و غیره.
 -7دعوت به پرستش خداى یگانه و اخالص در عبادت و کسى و چیزى را براى خدا شریک قرار ندادن.
 -8احتجاجات و استدالالت در مورد خدا ،قیامت ،پیامبران و نقل خبرهاى غیبى ضمن احتجاجات.
 -9تقوا ،پارسایى و تزکیه نفس ،توجه به نفس اماره و خطر وساوس نفسانى و شیطانى و نظیر آن.
 -10اخالق فردى از قبیل ،شجاعت ،استقامت ،صبر ،عدالت ،احسان ،محبت ،ذکر خدا ،محبت خدا ،شکر نعمت،
ترس از خدا ،توکل به خدا ،رضا به رضاى خدا ،تسلیم در برابر امر خدا ،تعقل و تفکر ،صدق و امانت و امثال آن.
 -11اخالق اجتماعى از قبیل :اتحاد ،توصیه بر حق و صبر ،تعاون در نیکىها ،امر به معروف و نهى از منکر ،جهاد
به مال و جان در راه خدا و تشویق بر اطعام مسکینان و غیره.
 -12احکام از قبیل :نماز ،روزه ،زکات ،خمس ،حج ،جهاد ،نذر ،سوگند ،بیع ،رهن ،اجاره ،نکاح ،هبه .حقوق
زوجین ،حقوق والدین ،طالق ،ظهار ،وصیت ،ارث ،قصاص ،حدود ،قضاوت ،ثروت ،مالکیت ،حکومت ،شورا ،حق
فقراء و غیره.
 -13حوادث و وقایع بیست و سه ساله بعثت رسول اکرم6
 -14توصیف کلى در همه اعصار از سه گروه :مؤمنین ،کافرین و منافقین.
 -15توصیف قرآن در حدود پنجاه وصف ،تسبیح موجودات جهان و نوع آگاهى در درون موجودات نسبت به
خالق و آفریننده خودشان.
 -16جهان و قوانین پایدار جهان ،ناپایدارى زندگانى دنیا و عدم صالحیت آن براى اینکه ایدهآل و کمال مطلوب
باشد.
 -17معجزات و خوارق عادات انبیاء و تأیید کتب آسمانى خصوصا «تورات» و «انجیل» و تصحیح اغالط آن دو و
امثال این مطالب

 oمراد روایاتی که بیان می کنند قرآن بر هفت حرف نازل شده است ،چیست.
و در حدیثى که از طرق شیعه 1و سنى2از رسول خدا6نقل شده آمده که قرآن بر هفت حرف نازل شده است

 - 1وسائلالشیعة ج  6 :ص 164 :
 - 2سنن ابى داود ج  2ص  75ح  .1475و الدر المنثور ج  2ص .7

15

از آن جمله در بعضى از آن اخبار آمده که ":قرآن مشتمل بر هفت حرف نازل شده ،اول امر ،دوم نهى ،سوم ترغیب،
چهارم تهدید ،پنجم جدل ،ششم داستان ،و هفتم مثل 1و در بعضى دیگر اینطور آمده -1 :نهى -2 ،امر -3 ،حالل،
 -4حرام -5 ،محکم -6 ،متشابه -7 ،امثال.

2

و از على 7نقل شده که فرمودند ":قرآن بر هفت قسم نازل شده و هر قسم آن کافى و شفا دهنده است ،و آن هفت
3

قسم عبارت است از :امر ،نهى ،ترغیب ،تهدید ،جدل ،مثل و داستانها.

از سوئي دیگر چنین از امام صادق 7منقول که در جواب فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ که پرسیده بود عامه مي گویند قرآن بر
هفت حرف نازل شده است ایشان بیان فرمودند:
4

«کَذَبُوا َأعْدَاءُ اللَّهِ وَ لَکِنَّهُ َنزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِ»

پس به حکم این دو دسته روایات باید هفت حرف را تنها حمل کنیم بر هفت نوع خطاب و بیان ،و و مراد از حرف
واحد ،هدف واحد از دستورات الهي است بنابر این باید بگوییم :با اینکه همه آیات قرآن یک هدف را دنبال مىکند
و آن ،دعوت سوى خدا و صراط مستقیم او است ،این هدف واحد را با هفت قسم بیان دنبال مىکند.

 oلغات قرآن
• حقیقی بودن مجازیت لغات قرآنی
در اینکه آیا کلیه کلمات الهي در معناي حقیقي بکار رفته اند یا معناي مجازي نیز در قرآن استعمال شده است ،بین
مفسرین دو نظریه وجود دارد:
در این باره دو نظریه وجود دارد:
 -1معناي مجازي نیز در قرآن استعمال شده است مانند یحاربون اهلل زیرا محاربه با خداوند در حقیقت و واقع
مُحال است؛ پس به ناچار باید آنرا حمل بر معناي مجازي یعني دشمني با خدا نمود که داراي مصادیق
5

مختلفي است.

 - 1تفسیر صافى ج  1ص .39
 - 2همان
ف کَافٍ :أَمْرٍ وَ زَجْرٍ وَ َترْغِیبٍ وَ َترْهِیبٍ وَ جَدَلٍ وَ قِصَصٍ وَ مَثَلٍ  -بحاراألنوار ج :
ف کُلُّهَا شَا ٍ
 - 3قالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُ ٍ
 90ص .97 :
 - 4کافي ج  2 :ص 630 :
 - 5ترجمه المیزان ،ج 533 ،5
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 -2در قرآن فقط معاني حقیقى استعمال شده است:
صاحب کتاب التحقیق في کلمات القرآن الکریم 1مي گوید :تمام کلمات در قرآن مجید بمعناى حقیقیّه آنها استعمال
شده و معنى مجازى در کالم خداوند متعال نیست و این مطلب در کتاب التحقیق برهانا و عمال ثابت شده است.

 oبالغت قرآن
مقصود از بالغت قرآن ،بالغت مصطلح بین علماء بالغت و ادب نیست 2زیرا بالغتى که آنان در نظر دارند با دروغ و
تهمت و هر سخن باطل دیگر جمع مىشود و قرآن کریم اینگونه سخنان بلیغ را هر قدر هم بلیغ باشد ،لغو و اثم
خوانده و انسانها را از تفوّه به آن نهى فرموده است ،بلکه معنایى که اوصاف مذکور در باال دارد مقاصدى است الهى،
که همه آنها و به تمام معنا بر حق جریان دارد ،حقى که آمیخته با باطل نیست ،حقى که در طریق هدایت بشر واقع
مىشود.
این است آن کالمى که مىتوان با آن تحدى کرد ،و تمامى بشر از اولین و آخرین را مخاطب قرار داد و
گفت :فَلْیَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ  ،3چون هر کالم را حدیث نمىنامند ،آن کالم حدیث است که مشتمل بر غرضى مهم
باشد ،غرضى که به عنوان حدیث سینه به سینه و دست به دست بگردد،
و همچنین گفت :فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ  ،4چون خداى تعالى هر چند آیه را یک سوره نمىخواند هر چند که آن آیات
متعدد باشد ،مگر آنکه آن چند آیه مشتمل باشد بر غرضى الهى ،متمایز از غرضهایى که در سورههاى دیگر استیفاء
شده است.
پس آنچه که خصم در آیات تحدى مکلف بدان شده این است که کالمى بیاورد که شبیه قرآن باشد ،یعنى عالوه بر
بالغت و معجزهآسایى که در عبارات و الفاظ آن هست ،مشتمل بر بیان پارهاى از مقاصد الهى و اغراضى باشد که
خداى تعالى آنها را اغراض و اوصاف کالم خود شمرده است.

 oنمونههایى از معارضاتى که با قرآن شده

 - 1سید حسن مصطفوي
 - 2ترجمه المیزان ،ج ،10ص248 :
 - 3طور 34 :
 - 4بقره 23 :
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از طول مدت این تحدى ،در عصر نزولش که بگذریم ،در مدت چهارده قرن هم که از عمر نزول قرآن گذشته ،کسى
نتوانسته کتابى نظیر آن بیاورد ،و حد اقل کسى این معنا را در خور قدرت خود ندیده ،و اگر هم کسى در این صدد
بر آمده ،خود را رسوا و مفتضح ساخته.
تاریخ ،بعضى از این معارضات و مناقشات را ضبط کرده ،مثال یکى از کسانى که با قرآن معارضه کردهاند ،مسیلمه
کذاب بوده ،که در مقام معارضه با سوره فیل بر آمده ،و تاریخ سخنانش را ضبط کرده ،که گفته است:
2

«الفیلُ ،مَا الفیلُ ،وَ مَا اَدریکَ مَا الفیلُ ،لَهُ ذَنبٌ وَبیلٌ ،1وَ خُرطوُمٌ طَویلٌ»

ج :سنت
تعریف سنت لغة و اصطالحا
 oسنت لغة
طبرسي چنین مي نویسد:
3

سنت ،طریقه و سیره ،نظایر یکدیگرند.
ابن فارس:

سنَّ ،داراي اصل واحدي است؛ یعني جاري کردن چیزي به نرمي است.

4

خطابي گفته است:
5

اصل سنة عبارت از طریقه محموده است.

« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 6مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ َأجْرُهَا وَ َأجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ مِنْ غَیْرِ َأنْ یُنْقَصَ مِنْ
6

ُأجُورِهِمْ شَیْءٌ »

 - 1وبیل  :ثقیل
 - 2المیزان في تفسیر القرآن ،ج ،1ص68 :
 - 3مجمع البیان ،ج ،2ص 542
 - 4مقاییس اللغة -سنن
 - 5دائرة المعارف االسالمیة الشیعة ،ج ،3ص 185
 - 6کافي ج  5 :ص 9 :
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 oسنت اصطالحا
أما السنة :فهي في االصطالح عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو تقریره.

1

 oسنت در منظر اهل سنة:
2

ابن مالک :فهي في االصطالح عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو تقریره  +سنت صحابه
✓ صحابه

بسیاري از علماء به صراحت گفته اند که در بحث جرح و تعدیل نیازي به بررسي عدالت صحابه نیست؛ زیرا همه
آنها عادلند و عدالت صحابه مورد اتفاق جمیع اهل سنة است.

3

کساني از اهل سنة پندار عدالت صحابه را صحیح نمي دانند:
 .1امام محمد غزالي
 .2ابن ابي الحدید
امام محمد غزالي:
اصحاب رسول خدا به کالم رسول خدا در رخداد غدیر خم عمل نکردند؛ زیرا هواي ریاست داشتند.

4

ابن ابي الحدید:
تنها قرآن از خطا و اشتباه مصون است و اهل بیت نیز مانند قرآن مي بایست مصون خطا و اشتباه باشند.

5

• فرق بین سنت و حدیث و خبر و اثر
✓ أما الحدیث :فقد یطلق على کالم غیر المعصوم الحاکي عن السنة الصادرة عن المعصوم کما أنه قد یطلق على
األعم من الحاکي و المحکي و یرادفه الخبر.6
شیخ بهائي :الحدیث هو کالم یحکي قول المعصوم أو فعله أو تقریره.
 - 1اصطالحات االصول مشکیني
 - 2نهایة الدرایة(صدر) ،ص 85
 - 3استیعاب ،ج  ،1ص 2
 - 4سر العالمین ،ص 21
 - 5نهج البالغه ،خطبه 87
 - 6مشرق الشمسین ،ص 23
 - 7اصول الحدیث (للسبحاني) ،ص 19
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7

✓ خبر :همان حدیث است.

1

✓ اثر:
2

شیخ بهائي و زبیدي اثر را همان حدیث مي داند.
3

شهید ثاني أثر را اعم از حدیث و خبر مي داند.

• حدیث قدسی
و أما الحدیث القدسي:فهو کالم اهلل تعالى غیر المنزل على سبیل التحدّي و التعجیز سواء نقله المعصوم عن اهلل
4

بواسطة المَلَک أم نقله من الکتب السماویة الماضیة.
مامقاني چنین مي گوید:

لفظ حدیث قدسي از پیامبر است و معناي آن از ناحیه خداوند متعال.
مانند زیارت عاشورا .إربلي در کشف الغمة 5و شیخ طوسي در مصباح المجتهد 6زیارت عاشورا را از
احادیث قدسي مي دانند
✓ به گفته شیخ حر عاملي (متوفاي )1104خود اولین کسي است که احادیث قدسي را در کتاي به
نام الجواهر السنیة في االحادیث القدسیة(.البته آقا بزرگ تهراني در الذریعة سد خلف
حویزي( )1074را در این امر مقدم مي داند.

• راههای شناخت حدیث قدسی
 .1بیان پیامبر 6وقتي مي فرمایند « :حَدَّثَنِي جَبْ َرئِیلُ»
«فَقَالَ[الرسول ]6أَشْهَدُ بِاللَّهِ وَ أَشْهَدُ لِلَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي جَبْ َرئِیلُ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ وَ أَشْهَدُ لِلَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي مِیکَائِیلُ فَقَالَ
7

ب الْخَمْرِ کَعَابِدِ الْوَثَنِ »
أَشْهَدُ بِاللَّهِ وَ أَشْهَدُ لِلَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ الْجَلِیلَ یَقُولُ :شَارِ ُ
 - 1همان
 - 2نهایة الدرایة(صدر) ،ص  -82تاج العروس(للزبیدي) ،ج  ،10ص 13
 - 3الرعایة (للشهید) ،ص 50
 - 4اصطالحات االصول مشکیني -در همین معني شیخ بهائي الوجیزه (ترجمه مرعشي) ،ص 21
 - 5کشف الغمة ،ج  ،3ص98
 - 6مصباح المجتهد ،ص 723
 - 7مستدرکالوسائل ج  17 :ص 43 :
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 .2معصومي بگوید «قال اهلل» و منقول در قرآن نباشد:
«قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ال ِّرضَا 7قَالَ اللَّهُ یَا ابْنَ آدَمَ بِمَشِیئَتِي کُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ لِنَفْسِکَ مَا تَشَاءُ وَ بِقُوَّتِي أَدَّیْتَ فَرَائِضِي
1

وَ بِنِعْمَتِي قَوِیتَ عَلَى مَعْصِیَتِي»

 .3در روایت ذکر شده باشد که « :فِي حَدِیثِ الْقُدْسِي»:
«أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ فِي الْحَدِیثِ الْقُدْسِيِّ یَا مُوسَى سَلْنِي کُلَّ مَا تَحْتَاجُ إِلَیْهِ حَتَّى عَلَفَ شَاتِکَ
2

وَ مِلْحَ عَجِینِکَ»

• فرق قرآن و سنت
 .1قرآن در مقام تحدي و اعجاز است
 .2قرآن قطعي الصدور است و سنت ظنّي الصدور
 .3در قرآن نوعا کلیات احکام و قوانین بیان شده است ولي در سنت جزئیات و فروع احکام

• منابع حدیثی
الف) جوامع برجسته روایی متقدمان
❖ الکافی
مؤلف :محمد بن یعقوب کلیني رازي(مت 328ه  .ق)
ویژگی های این کتاب:
 .1در مدت  20سال جمع آوري شده است.
 .2مؤلف در زمان غیبت صغري زندگي مي کرده و معاصر نواب اربعه بوده است و بعضي قائلند که امام
3

عسکري را دیده است.

 .3تصحیف 4در اسناد و متن روایات بسیار نادر است.

 - 1کافي ج  1 :ص 52 :
 - 2وسائلالشیعة ج  7 :ص 32 :
 - 3دراسات فبي الحدیث و المحدثین ،ص 125
 - 4حدیثي که در متن یا سند آن کلمه مشابهي وجود داشته باشد؛ مثل برید یا یزید.
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 .4این محدث در زمینه ضبط احادیث دقت بیشتري نسبت به سایر محدثین داشته لذا بر این اساس علما
در مقام تعارض کافي با غیر آن ،کافي را مقدم مي دانند.
 .5در اسناد از سبک تعلیق استفاده نشده است.
 .6غالبا اخبار متعاذض را نیاورده است.
 .7اغلب روایات مسند هستند و کمتر مرسله.
 .8برخي مثل میرزاي نائیني روایات کافي را تماما صحیح مي دانند.

1

 .9سه شرح بر آن نگاشته شده است -1:مرآة العقول عالمه محمد باقر مجلسي در  -2 . 28شرح مال
صالح مازندراني -3 .شرح مال صدراي شیرازي
❖ من ال یحضره الفقیه
مؤلف :محمد بن علي بن بابویه قمي(مت 381ه  .ق)
ویژگی های این کتاب:
 .1برخي مثل محدث بحراني ،آیة اهلل بروجردي روایات آن را تماما صحیح مي دانند.
 .2بیشتر روایات آن به روش تعلیق است یعني در بیشتر روایات صدر سند حذف شده است.
 .3بخشي از روایات من ال یحضره الفقیه مرسله است.
 .4مرسالت صدوق به دو گونه است -1 :با لفظ روي  -2با لفظ قال
در این خصوص علمائي چون امام خمیني ره مرسالتي را که به نحو جزم آنها آورده تلقي به قبول دارند.
البته بعضي 2دیگر بر این باورند که مرسالت او به نحو اطالق صحیح است.
 .4شروح -1 :روضة المتقین عالمه محمد تقي مجلسي -2 .لوامع صاحبقراني (شرح فارسي عالمه محمد تقي
مجلسي ) -
❖ تهذیب االحکام
مؤلف :محمد بن الحسن الطوسي (مت )460
ویژگی های این کتاب:
 .1شرح مقنعه شیخ مفید است
 - 1معجم رجال الحدیث(للخوئي) ،ج  ،1ص 87
 - 2عالمه بحر العلوم ،الفوائد الرجالیه ،ج،3ص 300
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 .2بیشتر روایات آن به روش تعلیق است یعني در بیشتر روایات صدر سند حذف شده است.
 .3فقها معموال کافي و من ال یحضره الفقیه را بر این کتاب مقدم مي کنند
 .4این کتاب توسط عالمه مجلسي شرح شده است به نام :مَلَا ُذ 1االخیار في شرح تهذیب االحکام در 16
جلد.
❖ االستبصار فیما اختلف من االخبار
مؤلف :محمد بن الحسن الطوسي (مت )460
ویژگی های این کتاب:
 .1موضوع آن عالج الحدیث است .راوایاتي که با هم متعارض بوده ذکر نموده است و به حل تعارض آن
پرداخته است.
 .2مهمترین شرح استبصار ،استقصاء 2االعتبار تألیف نوه شهید ثاني محمد عاملي است.

ب) جوامع برجسته روایی متأخران
❖ بحار االنوار من درر االخبار
مؤلف :عالمه محمد باقر مجلسي (مت 1111ه .ق)
ویژگی های این کتاب:
 .1لغات مشکل را با توجه به کتاهاي غریب اللغة و غریب الحدیث توضیه داده شده است.
 .2در برخي موارد در صورت نیاز به شرح شرحي به ان افزودت شده است
 .3در خاتمه هر بحث ،نتیجه آن را آورده است.
 .4در رابطه با روایات متعارض دقت بیشتر نموده و در شرح آن از کالم علما بهره برده است.
 .5روایات بروع کتب اربعه را در آن ذکر ننموده است.
 .6عالوه بر روایات در پاره اي از موارد به ذکر کرامات و داستانهائي از علما نیز پرداخته است.
 .7او صحت تمام روایات را قائل نیست.
 - 1ملّاذ خوانده نشود :ملّاذ :سخن دروغ -مَلَاذ  :قلعه
 - 2و استقصى فالن المسألة :بلغ النهایة( .مجمع البحرین ،ج ،1ص )341
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❖ وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة
محمد ابن الحسن الحر العاملي(1104ه  .ق)
ویژگی های این کتاب:
 .1روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهمالسالم که درباره احکام شرعى در تمام ابواب فقه وارد شده است.
 .2شیخ حُر عاملى در این کتاب عالوه بر کتب اربعه به بیش از  180کتاب روایى معتبر شیعه استناد نموده
است.
 .3تاب حاضر جمع میان احادیث مختلف مربوط به یک باب از منابع متنوع و یا مواضع متعدد را هم آورده
است.
 .4او اعتقاد به حجیت روایات وارده در این کتاب است.
 .5عنوان هر باب بیانگر فتواي او مي باشد.
 .6در ابتداي هر باب حدیث کافب را آورده است سپس در ادامه به این امر اشاره نموده است که این حدیث
در من ال یحضر و اشتبصار نیز وجود دارد.
 .7تقطیع روایات.
 .8در آخر کتاب به مباحث رجالي نیز پرداخته است.
 .9تصحیف.
❖ مستدرک الوسائل
مؤلف :میرزا حسین نوري (1352ه  .ق)
او در این کتاب روایاتي را که به نظرش معتبر بوده و در کتاب وسائل ذکر نشده است را جمع آوري نموده است.
بیشتر روایات آن مرسله است لذا بیشتر به عنوان مؤید ذکر شده است.
❖ جامع احادیث الشیعة
این کتاب به دستور آیة اهلل العظمي بروجردي جمع اوري شده است.
ویژگی های این کتاب:
 .1در ابتداي هر باب آیات االحکام ذکر شده است.
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 .2عدم تقطیع
 .3مستدرک بودن نسبت به وسائل
 .4اسناد مشابه حذف شده و با کلمه به هذا االسناد به آن اشاره شده است
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فصل دوم :بهره گیری روش مند از قرآن
مبحث اول :برداشت های فردی از قرآن
دیدن تناقض هاي مختلف ،براي نسلي که گرفتار تضاد و تناقض هاست ،تازگي ندارد .زماني این تناقض ها گیج
کننده است که در قرآني که رافع هر گونه تردید است ،دیده شود.
از یک سو گفته می شود که قرآن کتاب هدایت مردم است و موافق زبان همان مردم :هُدىً لِلنَّاسِ  ،1وَ ما
َأرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِالَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُم

2

از سوي دیگر چنین ایاتي وجود دارد که امر به تدبر مي کند:
ب َأ ْنزَلْناهُ إِلَیْکَ مُبارَکٌ لِیَدَّبَّرُوا آیاتِهِ
کِتا ٌ

3

از طرفی دیگر شنیده می شود که نمي توان بي گدار به آب زد و به تنهائي تدبر نمود و در بازار برداشت هاي آزاد
چه بلبشوئي ایجاد شده است.
با این اوصاف آیا مي توان به تنهائي به قرآن مراجعه نمود؟! مسلما جواب منفي خواهد بود ،پس این کتاب چگونه
کتاب مردم است؟! چگونه به زبان مردم است که مردم آن را نميفهمند؟!
این نسل گرفتار سرگرداني است و به دنبال راه حل:

 oتناقض میان قرآن و قرآن
در قرآن آیاتي هست که قرآن را متشابه معرفي مي کند که جز راسخون در علم از انها آگاه نیستند و از طرفي ما را
به تدبر در آن امر شده ایم ،چه کنیم؟!!!

 oتناقض میان قرآن و سنت.
در میان روایات نمونه هاي بسیاري است که از تدبر در قرآن منع مي کنند:
4

ب لَمْ یُؤْجَرْ وَ إِنْ َأخْطَأَ خَرَّ َأبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ»
« مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَ ْأیِهِ إِنْ َأصَا َ
و روایاتي نیز وجود دارد که فهم قرآن را منوط به همراهي ثقل اصغر مي داند:

 - 1بقره 185 :
 - 2ابراهیم 4 :
 - 3ص 29:
 - 4وسائلالشیعة ج  27 :ص 202 :
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1

ب اللَّهِ وَ عِتْرَتِی»
«إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَا َ

 oتناقض میان سنت و سنت.
در برابر این روایات ،روایات دیگري وجود دارد که مالک صحت و سقم روایات را قرآن مي داند:
2

«لَا تَقْبَلُوا عَلَیْنَا حَدِیثَنَا إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ»

 oتناقض میان قرآن و عینیت.
بر فرض بتوانیم اشکاالت سه مرحله باال را پاسخ داد ولي در یک بن بست علمي گرفتار مي شویم که امروز شاهد
آن هستیم؛ هر کسي با به دست گرفتن دستآویزي و دلیلي ،برداشتي از قرآن نموده است.
مسلم است که این برداشتهاي گوناگون نميتواند درست باشد؛ بنابراین بهره برداري از قرآن نمي تواند به این گونه
باشد؛ لذا به ناچار براي فهم قرآن باید حدودي قرار داد و در این هنگام است که با آن تناقض مواجه مي شویم که
مگر قرآن کتاب مردم و به زبان آنها نیست؟!
این تناقضات سرگرداني مي آورد.
در برابر این تناقضات و سرگرداني ها در جواب کوتاهي مي توان چنین گفت:
برداشت از قرآن داراي الیه هاي متفاوتي است که از یک برداشت حداقلي شروع مي شود و تا فهم انسان کامل باال
مي رود.
برداشت حداقلي براي فهم عموم مردم است که هیچ تخصصي در قرآن ندارند و شاید مربوط به آیات المحکمات
بشود .اما برداشت حداکثري از قرآن در خور فهم علما و راسخون در علم است.
به عبارت دیگر :بنابراین قرآن در عین آنکه از لحاظ وضوح و گویایى حد نصاب هدایت را بر همگان ارزانى مى
دارد ،اما ظرفیتى بیکران براى کمال جویان خستگى ناپذیر دارد که مى تواند آنان را به سوى کماالت بى انتها پیش
برد ،بدین جهت زبانى سنگین و ژرف دارد.

 - 1مستدرکالوسائل ج  3 :ص 355 :
 - 2بحاراألنوار ج  2 :ص 249 :

27

مبحث دوم :چگونگى زبان قرآن و فهم آن
• راههای شناخت زبان قرآن
 )1شناخت زبان از راه شناخت هدف متن
وقتى طراح و سازندهاى ،پروژه اى را طرح و اجرا مى نماید ،قاعده عقالئى حکم مى کند از خود طراح و سازنده
سوال کنیم که هدف او از کارش چیست ؟ و این بى معناست که از دیگران بپرسیم  ،ولى از سازنده سوال نکنیم .
بنابراین وقتى محرز است که مؤلف و آفریننده متن قرآن خداوند است ،این خود یک شیوه عقالئى است که جستجو
کنیم که خداوند درباره هدف ارسال قرآن چه گفته است ؛ چه اینکه شناخت هدف قرآن نقش قابل توجهى در معرفى
زبان قرآن ایفا خواهد کرد.
از همین روى ،محقق فرزانه شهید مطهرى

با توجه به آیات یکه هدف قرآن را معرفى مى کند نتیجه مى گیرد که

زبان قرآن ،هم داراى بُعد معرفت بخش و تعلیمى است و هم داراى جنبه تعهد برانگیزى و تحول آفرینى ،شهید
مطهرى مى نویسد:
ب َأ ْنزَلْناهُ
قرآن رسالت خود را بیرون بردن مردم از ظلمات و تاریکيها به نور معرفى کرده است  :الر کِتا ٌ
ت إِلَى النُّورِ
إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُما ِ

1

قرآن کریم ،هم تعلیم و هم تزکیه را هدف خود قرار داده است ،پس هم زبان تعلیم دارد ،هم زبان تزکیه .یک وظیفه
قرآن تعلیم دادن است  ،در این جهت مخاطب قرآن عقل انسان خواهد بود و قرآن با زبان منطق و استدالل با او
سخن مى گوید .اما جز این زبان  ،قرآن زبان دیگرى نیز دارد که مخاطب آن عقل نیست  ،بلکه دل است و این زبان
دوم  ،احساس نام دارد .آن که مى خواهد با قرآن آشنا گردد و بدان انس بگیرد مى باید با این دو زبان هردو آشنایى
داشته باشد و هر دو را در کنار هم مورد استفاده قرار دهد .تفکیک این دو از هم مایه بروز خطا و اشتباه و سبب
خسران و زیان خواهد بود.
 )2شناخت زبان از راه ویژگیهای متن
از جمله شیوه هایى که مى توان در جهت کشف زبان قرآن از آن استمداد جست ،آگاهى از ویژگیها و خصوصیات
حاکم بر متن است .با مطالعه قرآن دریافت مى شود که قرآن ویژگیهاى متعددى براى خود برشمرده است؛
 - 1ابراهیم 6 :
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قرآن راهنماى تمام مردم به سعادت ،1کتاب روشنگر ،2سخن سنگین الهى ،3موعظه ،4بینه و نشانه روشن ،5برهان،6
بصیرت ،7حق ،8تردیدناپذیر ،9مهیمن و چیره بر تمام کتب 10است.
وقتى قرآن راهنماى همه مردم است ،یعنى قلمرو مخاطب خود را نوع انسان و پیام خود را جهت دهنده سعادت و
نیک بختى همگان مى داند ،نه قشر و گروه و صنفى خاص  .از این رو زبان و سطح پیام آن باید به گونه اى باشد که
براى همه قابل استفاده باشد.
روشنگرى قرآن ،گویاى این واقعیت است که هم خود روشن است و هم در پرتو معارف الهى خود روشن کننده راه
دیگران است؛ از این رو نمىتوان اتهام حیرت آفرینى ،ایجاد سردرگمى و خاموشى و غیر گویایى را بر زبان قرآن
بست.
وقتى قرآن ،بصیرت زا ،موعظه ،بینه و نشانه روشن و آیت و برهان پروردگار است ،یعنى زبانى استداللى و اثربخش
دارد که عقل و اندیشه و قلب انسان را اقناع و آرام مى کند ،و معرفت به آن ،منشاء بیدارى اندیشه ها و بارورى
ذهن و جان مخاطبان است .
وقتى قرآن ،حق ،تردیدناپذیر ،بى تناقض و فصل الخطاب و سخن نهایى خداست ،از هرگونه غبارآلودگى ،ایهام،
آمیختگى به عرضیات تحمیلى مبراست و خود معیار جدایى حق از باطل براى تمام کسانى است که در پى شناخت
حقیقت اند؛ بدین روى نمى توان برداشتهاى متهافت را بر آستان قرآن بست و همه را نظر قرآن دانست .
در پرتو این واقعیت که قرآن بر تمام کتب پیشین اشراف و چیرگى دارد و مهیمن بر آنها و سخن فرازمند و جاودانه
الهى است ،دیگر نمى توان راه هاى گوناگون  ،همه را برحق دانست  .بدین روى نسبتهاى پلورالیستى به قرآن ،
انحرافى است  ،که برخى به پیروى از فرهنگ پس از رنسانس غرب  ،بر دامن قدسى این کتاب مانا مى بندند.
 - 1بقره 185 :
 - 2یوسف 1 :
 - 3مزمل 5 :
 - 4یونس 57 :
 - 5انعام 157 :
 - 6نساء173 :
 - 7جاثیه 20 :
 - 8فاطر 31 :
 - 9بقره 2 :
 - 10مائده 48 :
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 )3شناخت از راه گستره مخاطبها
یکى از روشهایى که مى توان براساس آن زبان قرآن را بازشناسى کرد ،شناخت مخاطبان قرآن است .این موضوع
بسیار طبیعى است که اگر متنى مخاطب خویش را طیفى خاص چون عالمان ،عارفان ،فیلسوفان و یا ملت و نژادى
خاص و یا قشر و صنفى خاص قرار دهد در نتیجه زبان آن متن و دعوت نیز متناسب با آن مخاطبان خواهد بود.
اما اگر مکتبى قلمرو رسالت خو را نوع انسان ،به دور از خصوصیتهاى عارضى وى قرار دهد ،در این صورت زبان
آن متن نیز باید متناسب با این طیف وسیع از مخاطبان باشد.
گستره قرآن با توجه به آیاتي چون هذا بَیانٌ لِلنَّاس  ،1یا َأیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ َأ ْنزَلْنا إِلَیْکُمْ
نُوراً مُبیناً

2

و

إِنْ هُوَ إِالَّ ذِکْرٌ لِلْعالَمینَ

3

انسان ،بِما هُم انسانٌ باشد ،در تنیجه دستاورد این نگرش قرآنى به

مخاطب فراگیر ،آن خواهد بود که زبان باید زبانى چند سطحى  ،براى تمامى طبقات معرفتى و معنوى مخاطبان خود
از هر رنگ  ،نژاد و صنف باشد.
بنابراین قرآن در عین آنکه از لحاظ وضوح و گویایى حد نصاب هدایت را بر همگان ارزانى مى دارد ،اما ظرفیتى
بیکران براى کمال جویان خستگى ناپذیر دارد که مى تواند آنان را به سوى کماالت بى انتها پیش برد ،بدین جهت
زبانى سنگین و ژرف دارد.
 )4شناخت از طریق محتوای پیام متن
نگرشى که قرآن از جهان هستى ارائه مى کند مبتنى بر واقع نگرى و رئالیسم است .در این بینش خدا واقعیت محض
و اساس همه هستيهاست .در چشم انداز قرآن به جهان هستى ،عالم منحصر به موجودات محسوس نیست؛
جهان به دو نوع محسوس(عالم شهادت) و جهان نامحسوس (عالم غیب)تقسیم مى شود.
جهان مشهود در مقایسه با عالم وراى خود ،یعنى جهان نامحسوس ،بسیار محدودتر است .قرآن کریم بدین گونه
افقى بسیار وسیع در پیش دید انسان مى گشاید.

 - 1آل عمران 138 :
 - 2نساء 174 :
 - 3ص 87 :
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از این روى در پرتو مجموع فرهنگ و بینشى که قرآن بر فضاى فکر و فرهنگ بشر مى افکند مفاهیم زبان شناختى
نوینى از غیب ،شهادت ،خدا ،فرشتگان ،عرش ،کرسى ،توکل ،توبه ،شفاعت ،نماز ،روزه ،جهاد و مانند اینها را پدید
مى آورد ،که بخشى از آن مربوطه به ماوراى طبیعت و ساحت غیر محسوس و یا انتزاعى و تجریدى است.
روشن است که اینها افقهاى گوناگونى است که همه در یک سطح و یک ساحت نگریسته نمى شود.
 )5شناخت تجربی
نگاه دیگرى در مقابل نگاه متافیزیکى بودن زبان قرآن وجود دارد که ماهیت و جوهر متن قرآن را دستاوردى
فرهنگى و آن را داراى اوصاف بشرى و زمینى مى داند که محکوم تئوریهاى زبان شناسى و هرمنوتیک بشرى است.
از منظر این نگاه  ،تنها شیوه صحیح تعامل با قرآن  ،نگریستن از مجراي واقع و فرهنگ و پرداختن به حقایق قرآن
به شیوه تجربى و است  .با این شیوه از تحلیل حقایق مى توان به فهمى علمى از پدیده متن دست یافت.
به عبارت دیگر شیوه شناخت قرآن به تمامى شیوه اى تجربى است نه متافیزیکى و ایده آلیستى.
در مقام نقد و برسسي باید گفت که آیا همه مفاهیم مندرج در قرآن را مى توان در قالب روش تجربى تحلیل کرد؟ یا
اگر قرآن موضوعاتى را مطرح کرده است که در قلمرو رهیافت تجربى جاى نمى گیرند باید آنها را در معرض نقد،
تأویل و انکار قرار داد ،یا از باب مماشات با باورهاى نادرست قوم دانست و از محتواى خود خارج نمود.

• زبان قرآن و ویژگیهاى زبان شناختى قرآن
در بحثهاى گذشته آمد که  ،قرآن به لفظ و معنا سخن خداوند متعال است که از طریق وحى بر پیامبر اکرم6القا شده
و ایشان نیز بى کم و کاست آن را به مخاطبان نهایى وحى یعنى مردم رسانده است.
همچنین ،افزون بر مبانى مربوطه به زبان شناسى قرآن ،کیفیت ارتباط الفاظ با معانى ،حیثیت واقعیت نمایى و در
برداشتن پیام  ،و روش کشف زبان قرآن  ،مورد توجه قرار گرفت.
اکنون با معلوم شود که از میان فرضهاى گوناگون و متصور ،زبان قرآن کدام است ؟ آیا یک زبان است یا چند
زبان؟ اگر یک زبان است ،عام است یا خاص؟ اگر چند زبان است مالک تعدد آن چیست؟ تردیدى نیست که قرآن
در ابالغ پیام خو ،منطق تفهیم و تفاهم عموم عقال را کنار نمى نهد و از سوى دیگر شیوه سخن گفتن آن به گونه اى
است که همگان مى توانند از آن بهره برند .با توجه به این خصوصیات ،شاید گمان رود که زبان قرآن  ،همان زبان
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متداول میان عرف و عموم مردم است ،نه زبان خاص و همراه با اصطالحات ویژه دانشمندان .اما با دقت در
ویژگیهاى دیگرى که قرآن واجد آنهاست ،دشوار است که زبان قرآن ،به تمامى ،همان زبان عرفى دانسته شود.
 )1انتفاع همگانى
نوشته ها و گفته هاى انسانى به طور متعارف مخاطب خاصى دارد .گفته ها و نوشته هایى که مخاطب آنها عموم
مردم باشد ،براى متخصصان رشته هاى گوناگون مفید نخواهد بود و اگر در سطح فهم متخصصان باشد ،براى عموم
مردم قابل استفاده نیست  .افزون که موضوعات تخصصى نیز خود محدودیتهاى ویژه اى را دارند .براى مثال  ،زبان
و اصطالحات ریاضى  ،براى متخصصان رشته هاى دیگرى  ،که ارتباط چندانى با این رشته ندارند ،قابل استفاده
نیست و به عکس .
راغب اصفهانى مى نویسد:
قرآن راهنماى همه مردم است  ،البته مردم در شناخت قرآن یکسان نیستند ،بلکه به میزان مراتب علمى و روحى
خویش بر آن آگاهى مى یابند .صاحبان بالغت از فصاحت قرآن آگاهى مى یابند ،فقیهان از احکام آن بهره مى برند،
متکلمان از براهین آن و مورخان از داستانهاى آن منتفع مى گردند.
اما زبان قرآن در قلمرو هدایت و دعوت انسان به سوى کمال و سعادت  ،به گونه اى است که هم براى عموم مردم و
غیر متخصصان راهنمایى و هدایت گرى دارد ،و هم براى متخصصان و اندیشمندان رشته هاى گوناگون علمى .
عالمه طباطبایى

تحدى قرآن را در ابعاد گوناگون دانسته مى نویسد:

پس قرآن براى ادیب و سخندان  ،آیت و نشان الهى در فصاحت و بالغت است و براى فیلسوف  ،آیت الهى در
حکمت است و براى دانشمند آیت الهى است در دانش و براى جامعه شناس نشان الهى در علم اجتماعى است و
براى حقوقدان و قانونگذار آیت الهى است در تشریع و براى سیاستمداران آیت الهى است در سیاست  ،و براى
فرمانروایان آیت اله ى است در حکومت  ،و براى همه جهانیان آیت الهى است در آن چیزى که همه آنان بدان دست
نمى یازند ،چون  :غیب گویى و تهافت نداشتن در حکم و علم و بیان  .از این روى است که قرآن مدعى عمومیت
اعجاز و انحصار نداشتن آن در بُعد خاص است ؛ زیرا قرآن براى هر فردى از انسانها و پریان  ،از عوام یا خواص ،
از عالم یا جاهل  ،از مرد یا زن  ،از انسانهاى برتر تا انسانهاى متوسط و براى هر خردمندى معجزه است.
 )2سبک قرآن  ،آمیختگى موضوعات
کتابهاى بشرى هم از لحاظ گستره موضوع محدود به موضوع یا موضوعات خاص اند ،و هم از نظر پردازش و دسته
بندى و فصل بندى سبک شناخته شده اى دارند .براى نمونه کتابى که موضوع آن تاریخ یا جغرافیا ،زیست شناسى
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یا فیزیک  ،اخترشناسى یا انسان شناسى است  ،به اقتضاى محدودیت حاکم بر اندیشه نویسنده از یک سو و تمایز
مفاد هر یک از این علوم از دیگر سو ،نمى تواند موضوعات دیگر را پردازش کند.
قرآن  ،در اساس حامل پیام هدایت براى انسان است  .اما در انجام این رسالت به اقتضاى حکمت خدا در تربیت
انسان  ،از یک سو به موضوعات گوناگون  ،که هر یک به نوعى در ارتباط با هدایت انسان است  ،توجه مى کند و
از دیگر سو ،در چگونگى انجام رسالت و پیام خو ،موضوعات مورد گفتگوى خود را در قالب فصل بندى خاصى
جاى نداده است  .با نگاه به هر یک از سوره هاى قرآن کریم مى بینیم مطالب و موضوعات آن نظم موضوعى
نداشته ،بلکه سبک مخصوص خود را دارد .حضرت امام خمینى

در این باره مى گوید:

قرآن یک سفره اى است که انداخته شده است براى همه طبقات  ،یعنى یک زبانى دارد که این زبان هم زبان عامه
مردم است و هم زبان فالسفه است و هم زبان عرفاى اصطالحى است و هم زبان اهل معرفت به حسب واقع.
امام خمینى

مى نویسد:

قرآن شریف با آنکه جامع همه معارف و حقایق اسما و صفات است و هیچ کتابى ،آسمانى و غیر آن ،مثل آن
معرفى ذات و صفات حق تعالى را ننموده و همین طور جامع اخالق و دعوت به مبداء و معاد و زهد و ترک
دنیا و رفض طبیعت و سبکبار شدن از عالم ماده و رهسپار شدن به سرمنزل حقیقت است  ،به طورى که مثل
آن متصور نیست  ،مع ذلک چون سایر کتب مصنفه مشتمل نشده بر ابوابى و فصولى و مقدمه و خاتمه و این
از قدرت کامله منشى آن است که محتاج به این وسائل در القاى غرض خود نبوده و از این جهت مى بینیم
که گاهى با نصف سطر برهانى را که حکما با چندین مقدمه بیان کنند ،به صورت غیر شبیه به برهان ،مى
فرماید.
 )3زبان دواضالع
قرآن رسالت واالى خود را انسان سازى معرفى مى کند ،اما تحقق آن هدف به تناسب مخاطبان گوناگون و نیازهاى
فکرى معرفتى  ،روحى  ،عاطفى  ،معنوى  ،مادى  ،آخرتى و دنیوى آنها نیازمند ابزارها و وسائل گوناگونى است .
ارائه بینشهاى واقعى از جهان هستى  ،گذشته و آینده آن  ،انسان و چگونگى سرنوشت وى  ،ارتباط جهان و انسان
با خداى هستى بخش ،بایدها و نبایدهاى انسان و جز اینها ،به اقتضاى وضع و حال ،افکار و خداى هستى بخش،
بایدها و نبایدهاى انسان و جز اینها ،به اقتضاى وضع و حال ،افکار و روحیات متفاوت ،همه از لوازم هدف یابى
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درست انسان است .هم از این روست که قرآن کریم هم زبانى تعلیمى دارد و ترسیم واقعیتهاى هستى و نقش و کار
هریک مى پردازد ،و همزمان  ،در متن آن زبان تربیتى مخصوص که خود را نیز دارد.
گاه انسان را به باورها ،انگیزه ها و رفتارهاى درست که او را به سوى هدف حیات سوق دهد ،فرا مى خواند یا
هشد ار مى دهد ،یا ترغیب مى کند ،گاه قصه مى گوید و فرجام نیکان و بدان را باز مى نماید و سنتهاى پایدار خدا
را گوشزد مى کند و نعمتهاى بى اندازه و زوال بهشتیان را به مشام جان مى رساند و عذابهاى دردآگین اصحاب
جحیم را بر رخ مى کشد و مهر بى پایان خدا را بیان مى کند و از قهر توان سوز او یاد مى کند؛ اما این همه در دل
هم جاى دارند و منعزل از یکدیگر نیستند.
 )4زبان ذو مراتب
مکرر اشارت شد که قرآن هدایت انسان را رسالت خویش قرار داده است که ثمره آن رشد و شکوفایى استعدادهاى
خاص انسانى و تعالى من علوى و رُقاى وجودى است .
چنان که به وضوح دانسته مي شود ،سرشت انسان طالب کمال مطلق است و ذات انسان  ،ذاتى است بى قرار که
هماره در پى دستیابى به هدفى برتر و باالتر است.
وحى الهى که ترجمان هستى انسان است ،فطرت آدمى را مخاطب خویش مىخواند ،و پیام خود را به سوى او روان
مى سازد و گام به گام او را به سوى کمال واقعى پیش مى برد.
به این سبب آموزشگاه تربیتى قرآن با معانى تو در تو و سطوح گوناگون ظهر و بطن ،براى تمام مراتب رشد و
حرکت معنوى انسانداراي پیام مناسب است.
قرآن  ،هم حق ستیزان گریزپا را دعوت مى کند که به سوى حق باز آیند و فطرت افالکى خویش را در خاک تیره
نیاالیند :إذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِ َّنهُ طَغى

1

و هم راکدان و در جازدگان را به تکاپو مى خواند که  :وَ َأنْ لَیْسَ

لِلْإِنْسانِ إِالَّ ما سَعى  2و هم رهروان گوناگون صراط مستقیم را مشمول خطاب خویش قرار مى دهد.
بنابراین وقتى قرآن از زیاد شدن هدایت و ایمان سخن مى گوید ،معلوم مى شود که هدایت و ایمان ذو مراتب است،
هم از این روى روشن مى گردد زبان قرآن ،نیز زبانى ذو مراتب و چند سطحى است:
إِ َّنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ إِذا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إیماناً
 - 1نازعات 17 :
 - 2نجم 39 :
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1

چنانکه روشن است ایمان از مقوله گروش است و این گروش مسبوق به نوعى معرفت و نگرش  .بدین روى تالوت
آیات منشاء دو حقیقت است  :یکى معرفت و دیگرى ایمان.
عالمه طباطبایى از این خصوصیت ،یعنى مراتب چند سطحى معانى قرآن چنین یاد مى کند:
«قرآن از نظر معنا مراتب مختلفى دارد ،مراتبى طولى که مترتب و وابسته به یکدیگر است  ،و همه آنها در
عرض یکدیگر قرار ندارد ،تا دشوارى استعمال یک لفظ در بیشتر از یک معنا ،یا مشکل عمومیت مجاز ،و یا
دشوارى لوازم متعدد براى ملزوم واحد ،پیش آید .چه اینکه همه این معانى طولى  ،معانى مطابقى است و
2

الفاظ آیات به داللت مطابقى بر آن داللت دارد ،البته هر معنایى متعلق به مرتبه اى از فهم است».
 )5معارف فراعرفى

اگر شرط الزم زبان عرف ،آن باشد که در سطح فهم عرف باشد ،در این صورت باید حداقل یک رشته از تعابیر بلند
توحیدى و معادشناسى قرآن و همین طور حروف مقطعه آغاز برخى سوره هاى قرآن را خارج از سطح فهم عرف
بدانیم ؛ زیرا به نظر نمى رسد این گونه تعبیرها آشنا و متعارف در میان عرف مردم باشد؛ مفاهیمي چون «اول و آخر
و ظاهر و باطن بودن خدا»3و مجموعه آیات متشابه از این قسم از معارف فراعرفي است.
از میان خصائص گونه گون قرآن ،زیبایى و دلربایى قرآن سبب شده است ،کسانى گمان برند قرآن کتابى ساده و
سهل است؛ ولى روشن است که این تمام خصوصیات قرآن نیست ،بلکه قرآن به جز زیبایى و جاذبه ظاهرى ،ژرفایى
نیز دارد که پهلوانان اندیشه ورز را مى طلبد تا به درک آن اعماق نایل آیند.
مطابق نقل ،امیرالمومنین على 7فرمودند:
4

ت إِلَّا بِهِ»
« إِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ َأنِیقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِیقٌ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَ لَا تَنْقَضِی غَرَائِبُهُ وَ لَا تُکْشَفُ الظُّلُمَا ُ

ظاهر قرآن زیباست و باطن آن ژرف و ناپیدا ،شگفتیهاى آن سپرى نگردد و تازه هاى آن به پایان نرسد و
تاریکیها جز با آن زدوده نشود.
 )6مراتب عالى هدایت و عرف ویژه قرآن

 - 1انفال 2 :
 - 2ترجمه المیزان ،ج ،3ص9 :
 - 3هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ – حدید 3 :
 0- 4بحاراألنوار ج  2 :ص 284 :
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قرآن در فرایند تنزیلى و ارائه مفاد ظاهرى خود ،همانند خورشید ،روشنایى بخش راه همه انسانهاست تا حد نصاب
هدایت و اتمام حجت و زمینه سعادت براى همگان فراهم آید:
1

هذا بَیانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقینَ
ذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ

2

براى دستیابى به این سطح از معانى قرآن ،استفاده از ابزارهاى زبان شناختى و سالمت عقلى کافى است .به نظر مى
رسد کسانى که از زبان عرفى قرآن سخن به میان آورده اند ،همین سطح از شناخت قرآن را منظور داشته اند که
براى عموم مردم از کافر و مسلمان تحقق مى یابد وگرنه چگونه مى توان تمام معانى قرآن اعم از ظاهر و باطن و
همه ابعاد و سطوح متصاعد معنایى آن را ،در قلمرو فهم عرفى جستجو کرد؟
قرآن تصریح مى کند که تمام حقیقت آن در همین فرایند ظهور و زبان از عمق به سطح خالصه نمى شود ،بلکه
افزون بر این ،قرآن داراى فرایند تأویلى و زبان از سطح به عمق و حقایق متعالى است ،که دستیابى به آن تنها با اتکا
به اصول زبان شناسى عرفى ناممکن است.
براى ورود به این سطح از معارف قرآن ،افزون بر قوانین زبان شناختى ،استمداد از تعالى نفسانى و بُعد روان شناختى
ب مَکْنُونٍ *ال یَمَسُّهُ إِالَّ
و معناشناسى آیات در پرتو یکدیگر ،نیز ضرورى است :إِ َّنهُ لَقُرْآنٌ کَریمٌ *فی کِتا ٍ
الْمُطَهَّرُونَ

3

عالمه طباطبایى

در تفسیر خود آورده است:

« قرآن را باید به خود قرآن شناخت چه اینکه نور را باید با خود نور دید و بیّن بالذات را باید با خود آن بیّن
4

شناخت و چیزهاى دیگر را به وسیله او مبیّن نمود»

پس براى استنتاج مراد یک آیه ،تنها کاربرد قواعد جارى در معناشناسى کفایت نمى کند ،بلکه راه صحیح فهم مراد
سخن وحى آن است که در هر موضوع تمامى آیات متناسب با آن بررسى و در آن تدبر کامل شود.

 - 1آل عمران 138 :
 - 2بقره 187 :
 - 3واقعه  77،78 :و 79
 - 4ترجمه المیزان ،مقدمه ،ص16 :
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 )7جهانى بودن و جاودانگى قرآن
همچنین جهانى بودن و جاودانگى قرآن در جایگاه خود به عنوان یک مبناى قطعى مانع از آن است که زبان آن در
قلمرو زبان عرف عام مردم انحصار یابد .چه اینکه زبان عرف ،خواه ناخواه به نوعى از سطح فهم ،فرهنگ و
آگاهيهاى گویندگان انسانى و محدودیتهاى آنها متأثر است.
اما سخن جاودانه پروردگار که مالزم با حق بودن است 1و فرسایش زمان و غبار بطالن در حریم آن راه ندارد 2زبان
همواره زیبا و پیام ماناى آن پیوسته بر سرزمین جان آدمیان مى بارد و آنان را به حیاتى برین مى خواند:
«وَ اعْلَمُوا َأ َّنهُ لَیْسَ عَلَى َأحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَ لَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًى  ُ ...إِ َّنهُ مَا تَوَجَّهَ الْعِبَادُ إِلَى
اللَّهِ بِمِثْلِهِ»

3

آگاه باشید! هیچ کس پس از داشتن قرآن بیچارگى ندارد و هیچ کس پیش از داشتن قرآن بى نیازى نخواهد
داشت  ...هیچ چیز همانند قرآن وسیله روى آوردن بندگان به سوى خدا نیست.
با توجه به آنچه گذشت مى توان چنین نتیجه گرفت که قرآن هرچند از لحاظ اصول محاوره ،منطق زبان شناختى
عرف عقال را ـ البته بدون مسامحات مجاز عرفى ـ مراعات مى دارد و نیز در ساخت مفهومى و رسانایى سخن ،به
منظور اتمام حجت و تحقق حد نصاب هدایت ،سطح درک و فهم عموم مخاطبان و شیوه تخاطب و مکانیسم گفتمان
عموم مردم را لحاظ مى کند ،نه اصطالحات فنى و پیچیده متخصصان را ،مفاد وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِالَّ بِلِسانِ
قَوْمِهِ).4
اما با این وصف نمى توان زبان قرآن را به تمامى ،زبان تک ساحتى و عرفى محض دانست؛ زیرا نشانه ها و عالئم
فرا عرفى و یا عرف خاص در مورد قرآن به اندازه اى غلبه دارد که نمى توان به نظریه عرفى بودن اکتفا ورزید .البته
این سخن هرگز به مفهوم کنار نهادن قوانین محاوره و زبان شناختى عرف عقال نبوده ،بلکه غرض آن است که براى
دستیابى به معانى واقعى قرآن ،افزون بر مکانیسم متعارف عقال ،مکانیسم خاص قرآن شناخت و آگاهى از عرف و
زبان ویژه قرآن نیز اجتناب ناپذیر است و تئورى عرفى بودن زبان قرآن نمى تواند جامع و شامل همه پیامها و
مفاهیم قرآن شود.

 - 1رعد 1 :
 - 2فصلت 42 :
 - 3شرحنهجالبالغة ج  10 :ص 17 :
 - 4ابراهیم 4 :
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• معناشناسى و هرمنوتیک فهم قرآن
همچنان که بیان شد ،هرمنوتیک جدید ،به رغم نقش دیرین خود که به منزله روش فهم متون ،به ویژه متون دینى،
دغدغه اصلى خویش را واکاوى فهم بشر قرار داده ،اهتمام خود را به تمامى صرف آن نموده است.
صرفنظر از مناقشه در این رویکرد انحرافى که به گمان ما از مبادى و مبانى جهان شناختى ،انسان شناختى ،معرفت
شناختى تجربه گرا ،متن شناختى تحریف شده و غیر الهى ،گرایشهاى ادبى ،هنرى و مانند اینها نشاءت مى گیرد،
محتواى این رهیافت و ویژگیهاى آن با دشواریهاى جدى روبه روست.
هرمنوتیک فلسفى انگشت اشاره خود را بر عناصر و مؤلفه هایى چون امور ذیل مى فشارد :تأثیر و مداخله اجتناب
ناپذیر ذهنیت  ،پیش آگاهیها ،گرایشها ،عالئق و پرسشهاى مفسر که معلول عصر ،فرهنگ و اقتضائات تاریخى محیط
او از یک سو و فقدان معناى مرکزى براى متن و عدم تأثیر قصد مؤلف در آن ،از سوى دیگر و نفى معیار و منطق
مشترک بین االذهانى به منظور سنجش و ارزیابى فهم معتبر از نامعتبر از جانب سوم است ،همه باعث مى شوند تا به
گمان طرفداران هرمنوتیک مدرن ،هرگونه فهمى و از جمله فهم متون دینى ،صرفا داراى ارزش شخصى و نسبى ،غیر
ناظر به واقع تلقى شود و در خصوص فهم متون دینى نیز فهمهاى غیر نهایى و پایان ناپذیر مطرح گردد.
آنچه در باب هرمنوتیک متن گفته مى شود ـ صرفنظر از اینکه متن چیست ؟ متن مکتوب یا هنر ،یا تمام هستى ؟ ـ
همه هرمنوتیستها در این نکته مشترک اند که این قواعد را براى کشف یا جعل معنا در متون انسان نوشته ،گفته اند.
اما قرآن که تفاوتهاى عمدهاى با متون بشرى دارد ،از جمله آنکه مؤلف قرآن خود خداست و ترتیب موجود در آن
نیز ترتیب تقویمى نیست و مطالب آن غیر مبوب و به غیر ترتیب نزول است ،آیا هرمنوتیک دیگرى را نمى طلبد؟
پس آنچه در این فصل دنبال مى شود ،جستجو از ساز و کار و چگونگى فهم و تفسیر قرآن با توجه به مبانى و
مبادى خاص آن است:

الف) مبانى یا زیر ساختهاى فکرى در فهم قرآن
با مالحظه تفاوتهاى اشاره شده ،به منظور دستیابى به هرمنوتیک فهم قرآن ،توجه به مبانى و پیشفرضهاى مرتبط با
قرآن اجتناب ناپذیر است؛ زیرا مبانى یا باورهاى پایه و زیر ساختهاى اعتقادى تاءثیر بسزایى در شیوه و روش فهم،
اصول و قواعد فهم و معیارها و منطق فهم یک متن دارد.
مبانى ،جمع مبنا و در مفهوم «بنا شده» ،بر مجموعه باورهاى پایه و اصول موضوعه اى اطالق مى شود که در جاى
خود بین و یا مبین و مدلل است  .و اینک مهم ترین آنها اشاره مى شود:
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• یک  ،معرفت شناختى جامع نگر و رئالیستى
از جمله مبانى پایه در رهیافت معرفت شناختى اندیشمندان مسلمان  ،نگرش جامع به مبادى معرفت انسان  ،مشتمل
بر تجربه  ،عقل و کشف بى واسطه در دسترس همگان و معرفت وحیانى به واسطه انبیاست که مبتنى بر اصول عقلى
بدیهى  ،تغییرناپذیر و همگانى و آگاهیهاى حضورى و فطرى است که شالوده نظریات برهانى است و بر این اساس
راه دستیابى و شناخت واقعیات عینى تسهیل و ممکن تلقى مى شود.
• دو ،هستى شناختى توحیدى
پس از الغاى سوفسطایى گرى و پذیرش واقعیت هستى  ،استناد و اتکاى همه پدیده هاى امکانى در ذات و افعال به
وجود واجب یگانه و جامع همه کماالت هستى از پیشفرضهاى پایه براى تمامى اجزاى باور دینى یک انسان موحد
است که دالیل و براهین خاص خود را داراست.
• سه ،انسان شناختى الهى
بر حسب نظر اندیشمندان الهى  ،انسان آمیزه اى از جسم فناپذیر و روح سیال و جاودان است که گرایشهاى متعالى
و کمال جویانه و خردورزى از نمودهاى آن است  .از همین رو در میان پدیده هاى عالم انسان خطاب وحى
تشریعى و دعوت اختیارى به سوى هدف آفرینش است.
• چهار ،حکمت ربوبى و وحى شناختى
در نگاه توحیدى به هستى  ،آفرینش جهان و انسان برخوردار از هدفى حکیمانه و معقول است  .در این نگاه ،
خداو ند همچنان که یگانه آفریدگار عالم است  ،اداره امور همه چیز نیز از آن اوست  .فرایند زندگى انسان افزون بر
بعد تدبیر تکوینى  ،قلمرو جریان ربوبیت تشریعى خدا نیز هست  .ضرورت وحى و نوعى معرفت و شعور ویژه و
لزوم بعثت و نبوت در حیات استکمالى بشر ،از منظر حکمت ربوبى خدا تحلیل مى شود.
• پنج ،متن شناختى قرآنى
هیچ خردمندى در این حقیقت تردیدى ندارد که یک متن گفتارى یا نوشتارى خود به خود و بدون انتساب به پدید
آورنده اى به وجود نمى آید .از این لحاظ متن قرآن  ،خواه آن را گفتارى بدانیم یا نوشتارى  ،اثر وحى خداوند دانا
و حکیم ا ست که در برهه تاریخى خاصى (قرن ششم میالدى ) به لفظ و معنا بر حضرت محمد بن عبداهلل 6نازل
شده  ،در حضور وى ثبت و ضبط گردیده  ،بى هیچ فزونى و کاستى تا امروز در اختیار ما قرار گرفته و اکنون نیز با
نشانه هاى کافى ،الهى بودن و حقانیت خویش را به اثبات مى رساند و تمامى ابناى بشر را به اندیشه فرا مى خواند.
• شش ،زبان شناختى واقعیت گو و هنجارپذیر
39

گفتمان عقالئى یک رشته چارچوبهاى ارتکازى و متسالم فیه را در زبان پذیرفته  ،باب تفهیم و تفاهم را بر اساس
قوانین وضع و داللت کالم بر مراد گوینده  ،مبتنى ساخته است  .قرآن که براى رهنمود انسان به حیات برین و تعالى
مینوى نازل شده  ،ساختار زبانى آن هنجارهاى ارتکازى عقال در گفتمان را مراعات مى دارد و از این لحاظ شالوده
شکن نمى باشد .همچنین از آنجا که قرآن حق است و از سوى حق نازل شده  ،زبان آن معرفت بخش و گویاى
واقعیت است و نه جز آن .

رهاوردهاى هرمنوتیکى این مبانى
آنچه به ایجاز تقریر گردید ،اشاره اي گذرا بر مبانى عقلى ،نقلى ،عقالئى و تاریخى متعددى بود که همه از باورهاى
پایه و قطعى اندیشمندان مسلمان در ارتباط با قرآن است .پذیرش این مبانى زمینه ساز و جهت بخش یک
هرمنوتیک ویژه در تعامل با قرآن و روش گذار طریقى خاص در فهم آن و ترسیم کننده معیار و منطقى مشخص
در تفسیر آن است که تفاوتهاى چشم گیرى با سایر رهیافتهاى هرمنوتیکى خواهد داشت.
با پذیرش هستى شناختى توحیدى و حکمت ربوبى ،هم جایگاه پدید آورنده قرآن بر ما روشن مى شود ،هم
موقعیت و هویت خود متن قرآن وضوح مى یابد.
اگر قرآن را اثر وحى خداوند دانا و حکیم دانستیم ،که به منظور هدایت و تربیت فرد و اجتماع انسان نازل شده
است ،در این صورت به حکم خرد ،ناگزیریم ،تسلیم این واقعیتها شویم که  :سخن خدا ،سخنى هدفدار و معنادار
است و مراد و مقصود معینى در خود نهفته دارد که در پى انتقال آن به مخاطب است  .با توجه به این جهت  ،فرض
ابهام ذاتى  ،صامت بودن و فقدان یک معناى متعین مرکزى در سخن وحیانى خداوند ،چنانکه در آثار هنرى چون
رمانهاى تخیلى  ،تابلوها و کاریکاتورها و مانند آن  ،فى الجمله ادعا مى شود ،بدین روى  ،طرح ابهام ذاتى و صامت
بودن وحى و الاقتضا بودن متن و عدم تعین معنا ،در تطبیق بر قرآن غریب است.
عدم تعین معنا و فقدان یک محور قصد شده در هیچ متن علمى و سخن هیچ گوینده خردمندى قابل پذیرش نمى
باشد .این حقیقت را ما در زندگى روز مره انسانها تجربه مى کنیم که نظام آوایى زبان ،براى انتقال معانى و حقایق
درون ذهنى گویندگان است که در تعامل اجتماعى خویش زبان را به قصد کارکرد تفهیمى آن به کار مى برند؛ از این
رو ،کارکرد وحى پیامى خداوند نیز نمى تواند بدون هدف معین تلقى گردد ،که منافى حکمت الهى است.
یادآورى مى شود ،چنانکه پیشتر هم آمد ،دیدگاه ابهام انگارى متن ،از ایده هاى هرمنوتیک مدرن است .البته در این
خصوص طیف دیدگاههاى این گروه کمابیش متفاوت است.
40

از سوى دیگر با توجه به اینکه سخن هر متکلمى باز نمود ویژگيها و حدود دانش اوست ،از این لحاظ وحى قرآنى
که بازتاب علم احاطى خداوند متعال است ،فرض تأثیرپذیرى مفاد و محتواى قرآنى از اوضاع و احوال خارجى و
اقتضائات عصرى نیز منتفى خواهد بود.
همین طور با توجه به هدف دارى ،معنادار و تأثیر ناپذیرى گوینده قرآنى از محیط بیرونى و نامتناهى بودن دانش او،
فرض طرح معانى برتر و فکر ناشده از سوى مؤلف ،که مساوق با جعل و تولدى معناى جدید توسط خواننده و نه
کشف و باز تولید اندیشه مؤلف است ،نیز در تفسیر قرآن مجال بروز و ظهور ندارد.
نتایج پنج گانه که به اختصار بیان شد ،از آثار نگرش توحید ربوبى است که هرمنوتیک برخورد با قرآن و
معناشناسى آن را در مالحظه با گوینده قرآنى نشان مى دهد .به سخن دیگر اگر باور کسى در ارتباط با مؤلف قرآن
باورى توحیدى باشد ،ناگزیر است در شیوه معناشناسى قرآن این مسیر را طى کند.
همچنان که هستى شناختى توحیدى  ،جهان وجود را در دو قلمرو غیب و شهود مى نگرد و این نگرش خود اثر
کامال متمایزى در تفسیر مفاهیم غیبى چون وحى  ،معجزه  ،فرشته و شیطان  ،حیا پس از مرگ  ،حساب و کتاب و
بهشت و جهنم و نعمتها و عذاب دارد.

ب) امکان فهم قرآن
پس از مرورى اجمالى بر یک رشته مبانى مسلم در ارتباط با قرآن  ،حال باید ببینیم آیا مى توان (( معنا )) و ((
هدف )) این متن الهى را فهمید یا نه ؟ به گفته دیگر آیا فهم قرآن براى بشر ممکن است یا نه ؟ مراد ما از امکان فهم،
عجالتا امکان عقلى فهم قرآن به نحو موجبه جزئیه است که در مقابل سلب کلى و پنداشت استحاله عقلى فهم قرار
مى گیرد.
گمان مى رود با توجه به مباحث قبلى و نظریه زبان قرآن که ما پروردیم و براساس مبانى و اصول موضوعه که
اخیرا یادآور شدیم  ،اذعان به امکان فهم قرآن  ،رهیافتى منقح و مناقشه ناپذیر است  .اینک به اختصار پاره اى از
دالیل این نظریه را بر مى شماریم:

 .1فلسفه ضرورت وحى نبوى
به اقتضاى برهان حکمت  ،فلسفه ارسال رسل و انزال کتب  ،رفع نقصان معرفت بشر و فراهم نمودن زمینه استکمال
انسان است  .قرآن نیز که آخرین متن نازل از سوى خداوند است براى تکمیل بُعد معرفتى انسان و هدایت به کمال و
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سعادت انسانى آحاد بشر فرود آمده است  .بنابراین  ،اگر این متن قابل فهم نباشد و یا انسانها فاقد توان فهم آن
باشند ،مستلزم نقض غرض شده و حکمت الهى و نزول قرآن لغو خواهد بود .اما همه موحدان  ،ساحت خدا را مبرا
و منزه از فعل بیهوده مى دانند ،از این رو نتیجه مى گیریم که کالم هدایت الهى فهم پذیر است .

 .2زبان هدایت
رهیافت ما در زبان قرآن به این نتیجه منتهى شد که زبان قرآن  ،زبان هدایت و راهنمایى براى تمامى ابناى بشر با
تفاوتهاى فراوان معرفتى  ،عاطفى  ،معنوى  ،زمانى و مکانى است  .دستاورد این نظریه در مسئله شناخت قرآن ،
امکان فهم معناى قرآن به منظور تحقق هدف هدایت است .

 .3قرآن سرچشمه بصیرت و روشنایى
این یک اصل خردمندانه است که ویژگیها و خصوصیتهاى یک پدیده را از پدید آورنده اش جویا شویم  .همان گونه
که پیش از این نیز دانستیم  ،با جستجویى اجمالى در متن قرآن بر هر خواننده اى معلوم مى شود که قرآن براى خود
اوصاف و ویژگیهایى قائل است.
قرآن خود را سخن رسا براى عموم مردم مى داند:
هذا بَالغٌ لِلنَّاسِ وَ لِیُنْذَرُوا بِهِ

1

خود را پند دهنده و درمان دردهاى مردم مى شمارد:
یا َأیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُورِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ

2

و خود را نور و کتاب مبین مى داند:
ب مُبینٌ
قَدْ جاءَکُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ کِتا ٌ

3

بیان این ویژگیها و مانند آنها که در آیات گوناگون آمده ،مالزم با این واقعیت است که هم قرآن فهمیدنى است و هم
انسان توان فهم آن را داراست.

 .4دعوت به تفکر
قرآن با تعبیرهاى مختلف و تاکیدهاى فراوان از آدمیان مى خواهد که در این کتاب بیندیشد:

 - 1ابراهیم 52 :
 - 2یونس 57 :
 - 3مائده 15 :
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ب
ب َأ ْنزَلْناهُ إِلَیْکَ مُبارَکٌ لِیَدَّبَّرُوا آیاتِهِ وَ لِیَتَذَکَّرَ أُولُوا الْأَلْبا ِ
کِتا ٌ

1

این کتابى است با خیر و برکت که بر تو نازل کرده ایم تا در آیات آن بیندیشند و خردمندان  ،الهام و تذکر
یابند.
دعوتهاى مکرر قرآن به تدبر ،تفکر ،تفقه در محتوا و هشدار از غفلت ورزیدن به آن ،همه گویاى آن است که با تفکر
در متن قرآن دریچه هایى از راهنماییهاى هدایت زاى قرآن نصیب اندیشه وران مى شود ،که بدون فکر هرگز بدان
نمى رسند.

 .5اثرگذارى قرآن در گرایش به اسالم
مط العه تاریخ بعثت و نشر دعوت اسالم به خوبى نشان دهنده این واقعیت است که پیامبر اکرم 6با خواندن قرآن و
رساندن آن به گوش مرم روزگار جاهلیت ،آنان را به آیین توحید و فرزانگى اخالقى فراخواند .در پرتو فهم قرآن و
تأثر از تالوت آن ،انسانهاى مشرک به اسالم گرویدند و بر شعائر و آداب آن ،تا بذل جان پاى ورزى نمودند.
این حقیقت چنان آشکار بود که دشمنان سرسخت پیامبر ،6رهروان و مسافران را از استماع قرآن بر حذر مى
داشتند .برخى نو مسلمانان ،پیش از آنکه محضر پیامبر 6را دریافته باشند ،با شنیدن پاره اى از آیات قرآن ،دلبرده
آن شده  ،به اسالم مى گرویدند.

 .6وجدان و شعور درونى
هیچ یک از ما نمى تواند این واقعیت را انکار نکند که وقتى بدون هیچ جهت گیرى پیشین قرآن کریم را مى خوانیم،
یا از ترجمه و تفسیر آن استفاده مى کنیم ،راه تفهیم و تفاهم میان ما و هزاران انسان دیگر مانند ما ،با قرآن گشوده
است  .چنین نیست که وقتى آیات قرآن را مى خوانیم به هیچ مرتبه اى از معناى آن دست نیاییم یا هر یک از ما ،از
هر یک از آیات قرآن معنا و مفهومى کامال مغایر با دیگران دریابد.

 .7سفارش به بهره گیرى از هدایتهاى قرآنى
پیامبر اکرم 6و جانشینان معصوم آن حضرت

در مناسبتهاى گوناگون مسلمانان را به مراجع به قرآن و هدایت

جویى از این منبع بیکران فیض الهى سفارش نمود.
آن حضرت در حدیث مشهور میان فریقین فرمودند:
 - 1ص 29 :
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1

ب اللَّهِ وَ عِتْرَتِی»
«إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَا َ
نیز در روایت دیگرى فرمود:

«فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَیْکُمُ الْفِتَنُ کَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ»

2

آنگاه که فتنه ها (چون شب تاریک ) بر شما هجوم آورد ،به قرآن دست آویزید.

 .8معیار بودن قرآن
در روایات متعددى از پیامبر 6و امامان معصوم

نقل شده است که در شرایط تعارض اخبار و فقدان سند ،که

احتمال وضع و جعل حدیث مستبعد نمى باشد ،یک معیار اساسى در اختیار مسلمانان قرار دارد و آن عبارت است
از موافقت مضمون و محتواى حدیث با قرآن.
از پیامبر اکرم 6که فرمودند:
3

«إِنَّ عَلَى کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَى کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ »
()1229

 .9روشها و کلیدها
بسیارى از سخنان پیامبر گرامى6و امامان معصوم 7در ارتباط با قرآن  ،ناظر به چگونگى و راه و رسم تفسیر و بیان
شرایط معرفتى و روانى مفسر است  ،نه صرف تفسیر یک آیه و بس  .این روایات متعدد و متنوع و هر یک گویاى
جهتى خاص اند.

.10

سیره پایدار مسلمانان

از عصر نزول قرآن کریم تا به امروز همواره مسلمانان به قرآن مى نگریسته  ،آن را تالوت و تفسیر کرده اند و
براساس آموخته هاى علمى از قرآن  ،عمل کرده  ،هرگز تردید نمى ورزیده اند که آیا قرآن تفسیرپذیر است یا نه .
گو اینکه پرواپیشگان مسلمان پیوسته از تحمیل راءى خویش بر قرآن و تفسیر به راءى و فقدان صالحیتهاى علمى
یا روحى خویش در دستیابى به معارف واال و ژرفاهاى مکتوم آن در هراس بوده اند .این هزاران مجلد تفسیر از
فرق گوناگون مسلمان  ،گواه این حقیقت است که دستیابى به معانى قرآن را امرى ممکن مى دانسته اند.

 - 1مستدرکالوسائل ج  3 :ص 355 :
 - 2کافي ج  2 :ص 598 :
 - 3کافي ج  1 :ص 69 :
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ج) مکانیسم فهم متن
فهم یک متن از چه فرایندى عبور مى کند؟ چنانکه پیشتر گفته شد ،متن واقعیتى است که صرفنظر از وجود مفسر،
وجود عینى و خارجى دارد و به وسیله یک پدید آورنده اى به وجود آمده است ،به همین جهت ما در پروژه تدبر
در قرآن با سه واقعیت روبرو هستیم:
نخست خداوند ،نازل کننده قرآن ،دوم متن قرآن  ،پیام خداوند و انسان ،مخاطب قرآن:
نمودار این سه واقعیت چنین است:
هویت هستى شناسي قرآن وابسته به دو مؤلفه است ،معنا و محتوا از یک سو و ساختار و شکل از دیگر سو .این
مؤلفه ها در پرتو وحى خدا تحقق یافته و از این لحاظ وجود مفسر نقشى در اعطاى هویت به قرآن نداشته است؛
هرچند که فلسفه وحى ساماندهى به حیات معنوى انسان است و بى وجود انسان فلسفه اى براى وجود وحى نیز
باقى نمى ماند.
از آ نچه گفت آمد ،معلوم شد که مفسر قرآن در فعل تفسیرى خود در جستجوى کشف و دستیابى به معانى و حقایقى
نهفته در متن است  ،نه جعل  ،تولید و تحمیل معناى ذهنى خود بر متن .

 .1گام نخست ،معناشناسى واژگانى
وقتى قدم در حریم متن قرآن نهادیم و با انگیزه شناخت سخن خدا صفحات آن را گشودیم ،نخستین گام در تعامل
با این متن قدسى ،شناخت معناى مفردات قرآن است .قرآن به لغت عربى و در روزگارى معین نازل شده است  .با
توجه به تغییراتى که ممکن است با گذشت زمان در معناى واژه ها رخ دهد ،ناگزیر مفسر باید با جستجو در منابع
فرهنگى ،لغوى و نظم و نثر مقارن نزول ،معناى واژه در عصر نزول قرآن را شناسایى کند.
صرف شناسى و علم اشتقاق و آگاهى از ریشه اصلى واژه ها به منظور بازشناسى معانى اصلى و تبعى و تفاوتهاى
معنایى که اشتقاقات گوناگون پدید مى آورد ،از جمله تالشهاى اولیه کار تفسیر است.
هوشمندى در تشخیص مشترک لفظى ،مشترک معنوى و اصطالحات خاص قرآنى که در اثر بسامدهاى مکرر ،وضع
تعینى و عرف ویژه قرآنى گرفته اند ،از جمله شئونات مفسر قرآن در مرحله واژه شناسى است.

 .2گام دوم ،معناشناسى گزاره ای
خداى متعال براى هدایت انسان از ابزار کالم و گفتگو استفاده نموده و مقاصد خویش را به انسان رسانده است.
گفتمان عرف بشر یک رشته چارچوبها و قواعد عقالئى با خود دارد که از لوازم تفهیم و تفاهم عقالئى است و عدول
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از آن هنجارها در عرف عقال پذیرفتنى نیست .قرآن نیز در شیوه تفهیم پیام خدا به انسان آن هنجارهاى عقالئى را
مراعات داشته است.
ترکیب و تألیف بهنجار کلمات ،جمله را پدید مى آورد .علم نحو ،یعنى دانشى که موقعیت و نقش ترکیبى کلمات را
در ساخت جمله نشان مى دهد ،در معناشناسى جمله هاى قرآن تاثیرى ویژه دارد .چنانکه شناخت مبتدا ،خبر،
فاعل ،مفعول ،صفت ،ظرف ،حال ،معرفه ،نکره و  ...در چگونگى معناى جمله مؤثر است.
افزون بر این ،چنانکه مى دانیم قلمرو کاربرد الفاظ فراخ تر از محدوده معانى وضعى است .بنا به ضرورت و یا آرایش
سخن به محسنات لفظى و معنوى ،انواع گوناگونى از فنون بالغت در سخن متکلمان جریان دارد که موجب زیبایى و
رسایى کالم است .قرآن نیز از این لحاظ سرشار از فصاحت و بالغت است.
از سوى دیگر ،سخن و کالم ،که نشان و عالمت معناست ،یک ظهور تصورى و داللت استعمالى دارد و یک ظهور
تصدیقى و داللت جدى و مراد واقعى گوینده هر سخنى با توجه به وضع و انس ذهنى مخاطبان ،داراى داللت
استعمالى و ظهور تصورى است  ،لکن ضرورتا چنین نیست که همان داللت استعمالى مراد جدى گوینده نیز باشد.
در اینجا عرف عقال اصالت ظهور و اعتبار آن را براى مرحله اول ،اصالت جد را با استناد به مقدمات حکمت و پس
از جستجو از قرائن محتمل براى مرحله دوم جارى مى دانند .توجه به انحاء داللت کالم نیز مرتبط به همین موضوع
است؛ چنانکه مى دانیم داللت لفظ بر معنا ،از نوع داللت وضعى است ،نه عقلى یا طبعى .داللت وضعى نیز بر سه
گونه مطابقى  ،تضمنى و التزامى تقسیم مى شود.
با نگاه دیگر ،داللت گاه منطوقى است ،یعنى معنایى که اصالتا یا تبعا لفظ بر آن داللت دارد .وقتى معنایى از یک لفظ
به ذهن مسبوق شود ،اگر احتمال معناى دیگرى از آن لفظ نرود ،در این فرض آن معنا نص است و اگر احتمال
معنایى دیگر رود ،آن معناى متبادر نخست ظاهراست و در هر صورت این هر دو معنا منطوق کالم است.
اما گاه کالم نوع دیگرى از داللت را نیز با خود دارد که داللت مفهومى نامیده مى شود؛ یعنى آن معنایى که الزمه
عقلى ،عرفى و یا عادى معناى منطوقى است.
داللت مفهومى گاه به صورت مفهوم موافقت است ،که اصطالحا فحواى خطاب نیز نام دارد ،و گاه مفهوم مخالف
است؛ یعنى داللتى که مخالف حکم منطوق است؛ مانند مفهوم صفت ،شرط ،حال ظرف ،عدد و مانند آن.
جز اقسام نامبرده ،در کتابهاى اصولى عامه و شیعه اقسام دیگرى از داللتها مانند داللت اقتضا ،اشاره و تنبیه نیز یاد
شده است که به نظر مى رسد در همان دو نوع منطوق و مفهوم جاى مى گیرد و نوع مستقلى به شمار نمى آید.
میرزاى قمى در کتاب خود پس از تقسیم مدلول کالم به دو قسم منطوق و مفهوم ،منطوق را به صریح و غیر صریح
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تقسیم نموده ،مدلول مطابقى و نیز تضمنى را به مسامحه ،از اقسام منطوق صریح ،و مدلول التزامى ،که داللت اقتضا،
اشاره و تنبیه را نیز در آن جاى داده ،منطوق غیر صریح دانسته است .اما از تقریر مرحوم مظفر چنین استفاده مى
شود که داللت اقتضا ،تنبیه و اشاره را نوعى مستقل از منطوق و مفهوم  ،تحت عنوان داللت سیاق مى داند.

 .3گام سوم ،معناشناسى متناظر و فراگیر متن
چه وقت ما مى توانیم یک دیدگاه را به متن نسبت دهیم؟ به بیان دیگر آیا در مواجهه با قرآن ،مى توانیم به یک
رشته نظریات روشن در مسائل اصلى مرتبط به حیات انسان دست پیدا کنیم یا آنکه چنین تصویر شفافى دست
نایافتنى است و ما همواره با قطعه قطعه از معناهاى بریده اى رویارو هستیم که هرگز به یک نگرش همه جانبه و
نهایى نمى پیوندند؟ آیا مى توان در معناشناسى قرآن به سطحى از شناخت معنا دست یازید که درباره جهان ،خدا،
انسان ،معنا و مفهوم زندگى ،فلسفه حیات ،ایدهآلهاى مطلوب و راه چگونه زیستن ،انحاى گوناگون تعامل فردى،
خانوادگى و اجتماعى انسان و مانند اینها به چشم اندازى واضح رسید؟ اگر این امر میسور است ،راه کار دستیابى آن
چیست؟
شاید بتوان گفت که در پرتو پیش انگارههاى جهان شناختى ،معرفت شناختى ،انسان شناختى ،متن شناختى مربوط
به قرآن و زبان شناختى ،این هدف قابل دستیابى است؛ هرچند رسیدن به این مقصود بى مئونه و آسان نیز نخواهد
بود.
با پذیرش ویژگیهاى متمایز زبان شناختى متن که مشتمل است:
بر نصوص ،یعنى گزاره هایى که تنصیص بر یک معنا دارند و قابل تاءویل نیستند و ظواهر ،یعنى معناى متبادر
راجح ،که این هر دو از نظر عقال اعتبار و حجیت دارد و راهکار استفاده از منابع و قرائن روشنگر و یا تعیین کننده
معنا در مبهمات و متشابهات ،زمینه معرفت تفسیرى فراگیر فراهم است.
بلکه در مراتبى زمینه راهیابى به معناهاى ژرف تر و الیه هاى درونى و باطنى نیز براى اهل انس با قرآن نیز ممکن
است .

 -1-3استمداد از قرائن
• قرینه هاى درون متنى
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قوانین مربوط به وضع و داللت ،یک واقعیت جدى در زبان شناسى و دانش داللت شناسى و سمانتیک است .اساس
محاورات عقال در تفهیم و تفاهم و تعامل گفتمانى با یکدیگر بر پایه همین قوانین سمانتیکى استوار است.
اما در کنار قوانین وضع و داللت ،قوانین دیگرى نیز وجود دارد که قلمرو معانى کلمات را تحدید مى کند و یا توسعه
مى بخشد.
به سخن دیگر ما در مرحله معناشناسى جمله ها به مرز مشترک هرمنوتیک با سمانتیک مى رسیم .هر واژه در لغت
شناسى یک معناى وضعى دارد ،اما همان واژه وقتى در جمله خاص و درون یک متن قرار مى گیرد ،آن متن یک
پوششى بر آن معناى وضعى مى گذارد (معنا در متن ) و از ترکیب معناى اضافى که از طریق قرائن معلوم مى شود و
معناى غایى مطلق ،مفهوم آن واژه غایى به دست مى آید .به نمونه مى توان واژه «حیات» را در لغت و قرآن بررسى
نمود.
حیات در گیاهان ،به مفهوم رشد و نمو است و در حیوان به معناى داشتن قوه ادراک و احساس و در انسان به معناى
داشتن قوه شعور و فاعلیت ارادى است.
اما افزون بر این ،قرآن  ،باورمندان راستین را داراى یک نوع حیات ایمانى ویژه با آثار حقیقى مى داند که دیگر
انسانها فاقد آن حیات اند:
ت لَیْسَ بِخارِجٍ مِنْها
َأوَ مَنْ کانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُما ِ
کَذلِکَ زُیِّنَ لِلْکافِرینَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ

1

عالمه طباطبایى در تفسیر این آیه مى نویسد :آیه وصف حل مؤمن و کافر ،در ایمان و گمراهى است .انسان پیش از
آنکه به هدایت الهى نایل شود مانند مرده اى است که از نعمت حیات محروم است ،وقتى به پروردگار خویش ایمان
راستین مى آورد گویا خدا او را زنده کرده ،براى او نورى قرار داده است که در پرتو آن خیر و شر و سود و زیان را
تشخیص مى دهد.
اما کافر مانند کسى است که در تاریکى گریزناپذیر واقع است و قدرت تشخیص نیک و بد و سود و زیان ندارد .این
آیه همانند آیه سوره نحل است که فرمود:
مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ َأوْ ُأنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً

 - 1انعام122:
 - 2نحل 97 :
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2

عالمه سپس مى افزاید :ممکن است گفته شود فهم عموم مردم آن است که براى انسان حیاتى جز همان حیات
حیوانى ،که منشاء ادراک لذات مادى و حرکت ارادى است  ،نمى بینند؛ بنابراین ،تمایزى میان کافر و مومن مشاهده
نمى کنند ،در نتیجه این تمثیل و توصیف را تنها نوعى استعاره تمثیلى تلقى مى کنند .وى این برداشت را نقد مى کند
و مى گوید :تدبر در قرآن ،گویاى معناى ژرف ترى است.
خداوند براى انسان الهى یک حیات جاودان در تحت والیت و حمایت خود مى بیند که با مرگ پایان نمى پذیرد،
هیچ گونه رنج و دشوارى همراه آن نبوده و سرشار از محبت خدا ،در لذت سرمدى جاى دارد.
خداوند حیات این گروه را موصوف به حیات طیب مي کند که صرفنظر از مطلق حیات است .همان طور که در
طرف مقابل ،قرآن از کسانى نام مى برد که قلب و چشم و گوش آنان راکد است ،با آنکه آنان حیات به مفهوم عام را
دارا هستند؛ این از آن روست که آثار ایمانى این ابزارها در آنان نیست:
ب ال یَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ َأعْیُنٌ ال یُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ ال یَسْمَعُونَ بِها أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ َأضَلُّ
لَهُمْ قُلُو ٌ
أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ

1

بنابراین روشن مى شود که حیات نو نور ایمانى واقعیتى است غیر از مطلق حیات انسانى که همه آدمیان واجد آن
هستند.
بنابراین به طور طبیعى به این اصل هرمنوتیکى رسیدیم که متن را به کمک خود متن تفسیر کنیم .البته در اینجا این
بحث به طور جدى مطرح است که اصال متنى مى تواند خودش را تفسیر کند یا نه ؟ برخى هرمنوتیستها اظهار داشته
اند که نمى توان یک متن را با خود آن معنا کرد ،بلکه باید از بیرون آن را حل کرد ،اما این نظر دلیل قابل پذیرشى
ارائه نمى کند.

أ .سیاق و آهنگ سخن
دانشمندان اسالمى توجه به سیاق کالم و روند سخن را در تفسیر جمله ها و آیات قرآن الزم دانسته و از آن با
عبارات گوناگونى یاد کرده اند .باید خیلى دقت نمود وقتى مى خواهیم آیه اى را زیر موضوعى و عنوانى قرار دهیم،
آیات قبل و بعد را هم در نظر بگیریم و اگر احتمال مى دهیم که در آیات قبل و بعد قرینه اى وجود دارد ،آن را هم
ذکر کنیم  ...تا موقع مراجعه به آیه  ،آن قرائن کالمى مورد غفلت واقع نشود.

 - 1اعراف 179 :
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همچنین طبرى دانمشند متقدم با تأکید بر اصل سیاق مى نویسد :گرداندن کالم از سیاق آن روا نیست ،مگر آنکه
دلیل معتبرى همانند داللت ظاهر قرآن یا روایتى از پیامبر 6داشته باشیم ،در غیر این صورت باید سیاق را اخذ کنیم.
استفاده مى شود که حتى داللت سیاق را بر ظاهر روایت ترجیح داده ،روایت

از برخى تعبیرات عالمه طباطبایى
را به تأویل مى برد.

ب .انسجام و همگرایى و ارتباط معنایى
قرآن هرچند به تفریق نجومى در مدت زمانى قریب بیست و چند سال ،نزول تدریجى یافت ،اما مبدأ این متن
مقدس ،علم خداوند است:
ت وَ الْأَرْضِ
قُلْ َأ ْنزَلَهُ الَّذی یَعْلَمُ السِّرَّ فِی السَّماوا ِ

1

بنابراین قرآن یک متن منسجم است که تمامى اجزاى آن با یکدیگر همگرایى و ارتباط معنایى دارند؛ از این رو ،به
دلیل عدم امکان غفلت و فراموشى در گوینده قرآن ،این اصل عقالئى در مورد قرآن بى مناقشه قابل بازیابى است که
براى معناشناسى مفاهیم قرآنى افزون بر راه پیش گفته ،باید از «الگوهاى درون متنى»استفاده کنیم.
به عنوان نمونه ،براي کشف مفهوم «ایمان» در قرآن ،نخست مفهوم این واژه را در معناى وضعى لغوى جستجو مى
شود ،آنگاه مقام کاربردهاى قرآنى جمع مى گردد.
پس از استخراج تمام گزاره هایى که در آنها ایمان و مشتقات آن بیان شده ،به تجزیه ـ تحلیل آنها مى نشینیم .آنگاه
از دسته دسته گزاره هاى قرآنى ،مؤلفه هایى کشف خواهد شد . .براى نمونه از جمله تعابیر مربوط به واژه ایمان
آیات زیر مي باشد:
یا َأیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا آمِنُوا

2

وَ إِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إیماناً

3

ب َأرِنی کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتى قالَ َأ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَ لکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبی
إِذْ قالَ إِبْراهیمُ رَ ِّ

4

از این گونه آیات این مولفه کشف مى شود که ایمان هرچه هست  ،ذو مراتب و قابل ازدیاد است و نیز با عدم
اطمینان قابل جمع است.
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از تعبیرات دیگر مثل:
مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إیما ِنهِ إِالَّ مَنْ ُأکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإیمانِ

1

2

وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمیعا ًً

استفاده مى شود که ایمان امرى قلبى و در عین حال حقیقتى اختیارى است.
از گزاره هاى دیگرى چون:
وَ ما کانَ لَهُ عَلَیْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِالَّ لِنَعْلَمَ مَنْ یُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فی شَکٍ
َأ حَسِبَ النَّاسُ َأنْ یُتْرَکُوا َأنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَ

3

4

از سویى «جمع نشدن ایمان با شک» و از سوى دیگر «مالزمت ایمان با آزمون» به دست مى آید.
از تعبیرات دیگر این مؤلفه استفاده مى شود که ایمان به خداوند ،تجزیه پذیر نیست ،بلکه ایمان دینى وقتى فراهم
است که دل انسان به تمامى تسلیم خواست خدا و همه گفته هاى او را پذیرا شود:
ب وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ
أ َفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتا ِ

5

از تعبیرات دیگر ،زوال پذیرى ایمان و منطقه هاى زوال پذیر استفاده مى شود:
یا َأیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تُطیعُوا الَّذینَ کَفَرُوا یَرُدُّوکُمْ عَلى َأعْقابِکُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرینَ

6

از مجموع این تعابیر چند مؤلفه کشف مى شود؛ آن وقت با مطالعه بر روى این مؤلفه ها یک انگاره ذهنى به دست
مى آید که این مؤلفه ها بر آنها صدق مى کنند.
به احتمال بسیار ارجاعات مضمونى ـ تحلیلى عالمه طباطبایى

در تفسیر المیزان مبتنى بر همین روش است که با

اتکا بر خود قرآن و انگاره هاى درون متنى ،مفاهیم قرآن را کشف و معناشناسى مى کند.
ارجاع آیات قرآن به یکدیگر در روایات تفسیرى پیامبر اکرم6و امامان معصوم
روایات تفسیرى صحابه و تابعین نشان دهنده این روش در تفسیر قرآن است.
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نمونه بسیار دارد .همین طور

پس از عهد تدوین نیز آثارى ویژه در خصوص تفسیر قرآن به کمک مضمونهاى درون متنى قرآن تحریر یافت؛ به
نمونه مى توان از وجوه القرآن مقاتل نام برد .سیوطى مى نویسد :قدیمى ترین تصنیف به این نام ،اثر مقاتل بن
سلیمان بلخى (م  150 .ق ) است که در آن الفاظ مشترک و واجد معانى متعدد ،چون نور ،هدایت ،مودت و ...
استخراج شده است .همچنین مى توان به نمونه حقائق التأویل فى متشابه التنزیل شریف رضى (م  406 .ق ) را نام
برد که به تفسیر آیات متشابه در پرتو محکمات پرداخته است.

ج .محکمات و اصول روشنگر
همان طور که پیش از این بیان شد ،قرآن از کتاب الهى این توصیف را دارد که آموزه ها و گزاره هاى قرآنى در باز
نمود معانى به دو گروه تقسیم مى شوند :دسته اى از آیات در چگونگى ارائه معانى خود موصوف به محکمات اند و
دسته اى دیگر از آنها متشابه اند.
هر یک از این دو دسته آیات برخوردار از ویژگى خاصى معرفى شده اند .در ویژگى محکمات ،این عنصر تاکید
واقع شده است که آنها «ام الکتاب» هستند.
قدر مسلم و مناقشه ناپذیر این آموزه ،در بُعد سلبى آن است که نمى توان مفهوم ظاهرى آیات متشابه همچون:
وَ َأضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ

1
2

وَ کَلِمَتُهُ َألْقاها إِلى مَرْیَمَ
وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى

3

و مانند اینها را به تنهایى و بدون ارجاع و انضمام به محکمات اخذ نمود.
در بُعد ایجابى  ،یعنى نقش چهره گشایى و راز زدایى محکمات در برابر متشابهات مرجع بودن و اصل بودن آیات
محکمات را مى رساند.

د .تحدید قلمرو معنا
آیاتى از قرآن کریم داراى عمومات و اطالقاتى است که در آیات دیگر تخصیص و تقیید خورده است .همین طور
وقوع نسخ حکم برخى آیات با آیاتى دیگر نیز فى الجمله قطعى است.
 - 1جاثیه 23 :
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هر یک از عموم و اطالق عبارت اند از استغراق و فراگیرى تمامى افراد و مصادیق آنها ،لکن با این تفاوت که عام،
جمیع افراد تحت پوشش خود را به صورت عطف به «و» در برمى گیرد؛ چنانکه «اکرم کل عالم»،؛ یعنى :اکرم هذا
العالم و ذلک العالم و ذاک العالم و  ، ...ولى مطلق ،تمامى مصادیق خود را به صورت عطف به «أؤ» تحت پوشش
قرار مى دهد؛ چنانکه مفاد «أعتق رقبة » آن است که :أعتق هذه الرقبة ،أؤ تلک الرقبة ،أؤ تلک الرقبة.
بدون تردید عمومات و اطالقات قرآن اختصاص به محور احکام نداشته ،بلکه افزون بر دستورها و احکام فردى و
اجتماعى قرآن  ،حوزه وسیع تر معارف گوناگون اعتقادى را نیز فرا مى گیرد .از این رو براى دستیابى به مراد جدى
خداوند ،در تمامى این عرصه ها نمى توان به ظهور ابتدائى عمومات و اطالقات اکتفا ورزید ،بلکه باید از آیات دیگر
که قلمرو معناى اینها را تبیین و تحدید مى کند ،تفحص و جستجو نمود.

• قرینه هاى برون متنى نقلى
أ .زمینه ها و فضاهاى نزول
قرآن ناظر بر واقعیتهاى موجود جامعه بشر و به منظور سامانمند نمودن زندگى مخاطبان عصر نزول و روزگاران
دیگر به سوى یک آرمان واال و وضع مطلوب نازل گردید.
از این رو توجه به فرهنگ ،اقتضائات و سطح بینش و کنش مردمان عصر بعثت مى تواند چشم اندازى مناسب و
قراینى درخور در اختیار پژوهشگرانى قرار دهد که قرنهاى متمادى از آن عصر و فضا فاصله دارند.
اما روشن است این عناصر در صورتى مى تواند به منزله قرائن روشنگر و مثمر در شمار آیند که در اثر اسناد معتبر
و قابل اعتنا نقل شده باشند.

ب ) سنت مأثور معصوم
چنانکه در مباحث گذشته دیده شد  ،فرستنده قرآن تنها به فرستادن قرآن در میان مردم اکتفا نکرده و آنها را در
تعامل خداوند متعال تنها به فرستادن قرآن در میان مردم اکتفا نکرده و آنها را در تعامل با کتاب خویش بالتکلیف و
حیران باقى نگذاشته ،بلکه به اتفاق نظر فریقین پیامبر اکرم 6غیر از ابالغ وحى قرآنى بر مردم ،رسالت تبیین معانى
قرآن و تشریح فرائض و سنن آن را نیز عهده داشته است:
وَ َأ ْنزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما ُنزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ
امام باقر 7در این خصوص مي فرمایند:
 - 1نحل 44:
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1

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهَِ 6أفْضَلُ الرَّاسِخِینَ فِی الْعِلْمِ فَقَدْ عَلِمَ جَمِیعَ مَا َأ ْنزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنَ التَّأْوِیلِ وَ التَّنْزِیلِ وَ مَا کَانَ
اللَّهُ لِیُنْزِلَ عَلَیْهِ شَیْئاً لَمْ یُعَلِّمْهُ تَأْوِیلَهُ وَ َأوْصِیَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ یَعْلَمُو َنهُ کُلَّهُ»

1

• قرینه عقلى
کشف لوازم و نیز بُعد تأویلى و عدول از تفسیر لفظى در آیات متشابه ،نمونه اى از تأثیر بخشیهاى عقل در فهم قرآن
است؛ به عنوان مثال ،خلود در عذاب دوزخ از مفاهیمى است که از ظاهر آیات قرآن استفاده مى شود 2تبیین و
تحلیل عقلى این موضوع گذشته از ظواهر شرعى ،امرى است که نیازمند تأمل جدى است.

د) معیارها و منطق فهم قرآن
به دالئل گوناگون وقوع یک رشته ناهنجاریها و آسیبها در فرایند عمل فهم قرآن دور از انتظار نخواهد بود.
در خصوص فهم قرآن دو آسیب وجود دارد:
▪ جمود بر یک تفسیر خاص و عدم قابلیت فهم حداقلي قرآن
▪ التقاط و انحراف در برداشت از متون دینى به ویژه قرآن کریم
بنابراین براي رهائي از این ناهنجاریها و آسیبها باید به سراغ معیارهاي منطقي و عقالئي رفت .درک و دریافت
سخن هر گوینده و نقطه آغاز تفاهم با وى ،آشنایى با زبان و قوانین جارى بر نشانه هاست؛ که پل ارتباط و
ترمینولوژى انتقال معانى است .از منظر عرف عقالئى  ،جریان مفاهیم زبانى به طور ارتکازى مستند به سطوح
گوناگونى از قوانین مربوط به واژه شناسى و صرف شناسى کلمات ،نحوشناسى ،علوم بالغى ،زیبایى شناسى و علوم
داللى و سمانتیک است.
اما دستیابى به معانى برتر و تعمیق معرفتهاى درونى قرآن مستدعى همدلى با قرآن و آماده کردن ظرفیت روحى و
دستیابى به مراحلى از کمال انسانى است:
وَ الَّذینَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً

3

 - 1کافي ج  1 :ص 213 :
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از این رو که عالمان مسلمان در طول تاریخ اسالم کوشیده اند قوانین ضرورى محاوره عقالئى را یادآور شوند .آنان
گوشزد کرده اند که شناخت دقیق معانى لغوى واژگان با استفاده از منابع لغت شناسى و کتب نظم و نثر عصر نزول
وحى و تشخیص مدلول کلمات  ،از لوازم اساسى در کار تفسیر متن قرآن و سنت است.
افزون بر این ،دانستن جایگاه ترکیبى کلمات در ساختار جمله ،و نقش هر یک تآثیر بسزایى در شناخت مفهوم جمله
ها دارد .همچنان که آگاهى از علوم بالغت و معانى و بیان و بدیع نیز در فهم متن دینى ،الزم مى نماید .کسانى که با
قرآن آشنایند مى دانند که این کتاب سرشار از فصاحت و بالغت و آراسته به انواع محسنات لفظى و معنوى است.

• قواعد عقالئى حاکم بر زبان
 .1معناشناسى کلمات
کسي که به دنبال فهم قرآن است باید :نقاط اشتراک و تمایز کلماتي چون «:حمد » «،مدح » « ،ربوبیت »  « ،تربیت
» « ،تقوا » « ،کفر »  « ،نفاق » ،و « ضاللت و غوایت »و  ...را بشناسد ،تا دریابد این واژگان چه بار معنایى اى را
ارائه مى کنند و در قرآن منعکس کننده کدام ویژگى مضمونى و چه مقصودى هستند؛ از این رو است که عالمان
مسلمان در طول تاریخ اسالم کوشیده اند قوانین ضرورى محاوره عقالئى را یادآور شوند.
آنان گوشزد کرده اند که شناخت دقیق معانى لغوى واژگان با استفاده از منابع لغت شناسى و کتب نظم و نثر عصر
نزول وحى و تشخیص مدلول کلمات ،از لوازم اساسى در کار تفسیر متن قرآن و سنت است.
در میان شخصیتهاى نسل اول اسالمى ،از ابن عباس نقل شده است که مى گفت:
«الشعر دیوان العرب  ،فاذا خفى علینا الحرف من القرآن الذى انزله اهلل بلغة العرب رجعنا الى دیوآنها»
او بسیارى از الفاظ قرآن را با استناد به اشعار و تکلم اهل بادیه  ،که زبانشان خالص و دست نخورده بود ،معنا مى-
کرد.
 .1شناخت دقیق ریشه اصلى کلمات
دانشمند برجسته و متقدم اسالمى زمخشرى در این باره مثالى مى زند و مى گوید:
از بدعتهاى تفسیرى است ،سخن گوینده اى که مى گوید :واژه امام در این کالم خدا :ي ًَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ
بِإِمامِهِمْ  ،1جمع « ام » است و مردم در روز رستاخیز به مادرانشان فراخوانده مى شوند.

 - 1اسراء 71 :
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وى در ادامه مى گوید :این خطایى است که از جهالت  -احتماال به معناى سفاهت  -ناشى شده است؛ زیرا «امام»
نمى تواند جمع « ام » باشد.
 .2دانستن جایگاه ترکیبى کلمات در ساختار جمله
دانستن جایگاه ترکیبى کلمات در ساختار جمله و نقش هر یک تأثیر بسزایى در شناخت مفهوم جمله ها دارد.
 .3آگاهى از علوم بالغت و معانى و بیان و بدیع
قرآن آراسته به انواع محسنات لفظى و معنوى است و الفاظ ،نشانگان معانى است ولى اندام معانى همیشه برتر از
لباس الفاظ است؛ مثال براى بیان ظهور وجود و حضور سرمدى خدا ،چه تعبیرى مى توان آورد جز اینکه از واژه اى
چون «نور» استفاده شود.
به تعبیر سیوطى :دانش معانى ،بیان و بدیع ،که موسوم به علوم بالغت اند رکنى مستحکم در کار و بار دانش فهم متن
است.

 .2همخوانى درونى متن
براي شناخت مفاهیم در موضوعات مختلف راهى جز این نیست که آیات گوناگون مربوط به هر موضوع را در کنار
هم و همچون اعضاى یک پیکر ببینیم در غیر این صورت برداشت و تصویر ما از قرآن تصویرى ناقص و همراه با
گمراهى ،انحراف و دور از حقیقت قرآن خواهد بود.
براي نموته اگر تنها به آیه :قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمیعاً 1توجه شود چیزي جز انحصار ا شفاعت در وجود الهي بدست
نمي آید.
اما با قرار دادن آیه اي مانند :ال یَمْلِکُونَ الشَّفاعَةَ إِالَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً

2

که مکمل آیه قبل است،

برداشت اولیه از آیه ما قبل تغییر خواهد نمود و وجود شفاعت براي غیر خدا نیز ثابت خواهد شد.
مثال دیگري که شایسته است در این جا به آن پرداخته شود و تا حد زیادي در فقه سیاسي نیز راه گشاست ،تمسک
اهل سنت به آیه اي از قرآن است که بدون توجه به آیات دیگر سبب شده است تا این نحله به این امر قائل شوند که
باید از حکومت ها به طور مطلق دفاع نمود:
یا َأیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم
 - 1زمر 44 :
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3

بله اگر ما باشیم و همین آیه ،حق با برادران اهل سنت است و باید مانند عمربن خطاب چنین فتوائي بدهیم:
«فَأطِعِ اإلمَامَ  . . .إنْْ ضَرَبَکَ فَاصْْبِر ،وَ إنْْ أمَرَکَ بِأمرٍ فَاصْْبِر ،وَ إنْْ حَرَمَک فَاصْْبِر ،وَ إنْْ
1

ظَلَمَکَ فَاصْْبِر ،وَ إنْْ أمَرَکَ بِأمْْرٍ یَنْْقُصُ دینَکَ فَقُلْْ :سَمْْعاً وَ طاعةً»
یا مانند مانند یکي از فقهائشان بگوئیم:

2

«و أمّا الخُروُجُ عَلَیهِم وَ قِتَالُهُم ،فَحَرامٌ بِإجمَاعِ المُسلِمینَ وَ إن کانُوا فَسَقَةً ظالمینَ»
اما در کار این آیه أُولِی الْأَمْرِ باید آیات دیگر را مد نظر قرار داد:
وَ ال تُطِعْ مَنْ َأغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ

3

فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ ال تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً َأوْ کَفُوراً

4

با توجه به این دو آیه و آیاتي مانند ان ها مي توان فتوائي همچون فتواي امام راحل; صادر نمود:
«لو کان سکوت علماء الدین ورؤساء المذهب  -أعلى اللَّه کلمتهم  -موجباً لجرأة الظلمة على ارتکاب سائر
5

المحرّمات و إبداع البدع  ،یحرم علیهم السکوت و یجب علیهم االنکار »

 .3پاسخگویى به نیازهاى حیاتى انسان
در یک نگاه دقیق و عمیق و با توجه به گزاره هاي دیني فلسفه وجودى دین و شریعت تکامل و تعالى معنوى انسان
است که در پرتو دو عنصر اراده و آگاهى صورت مى پذیرد تحقق مي یابد؛ بنابراین باید وحى الهى بالضروره
هماهنگ با واقعیتهاى آفرینشى وجود انسان و در راستاى تأمین و جهت دهى مطلوب به خاستگاه هاى گوناگونى
است که در وجود آدمى آفریده شده است ،باشد.
از همین رو نگرشهاى دنیا گریزانه مبتنى بر سرکوب مطلق غرائز و خواسته هاى جسمانى  ،ترویج رهبانیت و
انزواطلبى و محدود کردن دین در زندگى فردى یا بر عکس ،برداشتهاى آخرت گریزانه و تمام آمال دین را در این
دنیا جستن ،همه برساخته ها و اختراعات ناقص بشرى است.
 .4فهم دین باورانه و نه دین ستیزانه از متن
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کسى که بر کرسى فهم دین مى نشیند و کالم دیني را تفسیر مى کند ،ناگزیر است خود را در محدوده اى معین و
مواجه با یک رشته مبادى و مبانى قطعى ببیند؛ باید معلوم کند متنى را که تفسیر مى کند آیا آن را به دیده سخن
هدفدار ،عالمانه ،حکیمانه  ،جامع و جاودانه خدا مى نگرد ،یا به دیده کالم و فکر یک انسان معمولى که در برهه اى
از زمان به اقتضاى موقعیتهاى اجتماعى و تاریخى خویش این سخنان را گفته است؟!
کسى که از موضع اول به این کتاب مى نگرد ،محتواى این متن را یک سنت پیوسته ،در جریان هدایتهاى توحیدى
انبیاى الهى مى بیند.
و کسى که از موضع دوم به این کتاب مى نگرد متون دیني را با رویکردي تاریخي و عصري مي بیند و در نتیجه
قائل به برداشتها و تفسیرهاى تجربه گرایانه ،الحادى ،سکوالریستى و پلورالیستى از متن منابع دیني خواهد شد.
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فصل سوم :حدیث شناسی در تبلیغ
مسلماً تمام مطالبي که در مسائل هرمنوتیک فهم قرآن به آن اشاره شد در این بخش نیز قابل بهره برداري است چزا
که روشهاي معناشناسي مذکور در آن بحث عیناً در این مبحث نیز صادق خواهد بود به این سبب که دانش فهم متن
در رابطه با متون اسالمي از یک نهج واحد تبعیت مي کند.
اما علت ذکر این فصل به عنوان «حدیث شناسی در تبلیغ» به این سبب است که دغدغه اي دز ذهن خواننده ایجاد
نماید تا با پیمودن راه هاي میان بر از بخشي نگري و عدم فهم صحیح متن روایات در امان باشد:

مبحث اول :توجه به ترجمه ها و شروح صحیح و برتر
بیش تر منابع روایي داراي ترجمه و شرحند .مبلّغ باید همه ترجمه ها را بشناسد یا حداقل با مشورت از اساتید
خبره .صحیح ترین ،روان ترین و رساترین ترجمه ها را تهیه یا به آن ها مراجعه کند؛ براي نمونه ،تحف العقول چند
ترجمه دارد که رساترین آن ها به نام رهاورد خرد از پرویز اتابکي است.

مبحث دوم :واژه شناسی و ادبیّات
آشنایي با معاني لغات عصر ائمه

و تسلط بر ادبیات مثل صرف و نحو و معاني بیان و بدیع الزمه درست معنا

کردن حدیث است.
در ترجمه روایات نباید از امثال المنجد که واژگان روز مرّه را توضیح مي دهد ،استفاده کرد ،بلکه معناي لغت را باید
در موارد کاربرد آن در قرآن و روایات و ادعیه ائمه

و نیز قدیمي ترین لغتهاي عرب جست وجو کرد؛ مثل:

العین احمد بن خلیل فراهیدي ،مخصص ابن سیده ،مجمل اللغة و مقاییس اللغة ابن فارس ،فقه اللغة ثعالبي ،تهذیب
اللغة ازهري ،نهایة ابن اثیر؛ جمهرة اللغة ابن درید ،المحیط في اللغة از اسماعیل ابن عبّاد و الصحاحِ جوهري.
مروري بر برخي ترجمه هاي ناقص ،اهمیت موضوع را مشخص تر مي کند که اکنون برمي شماریم.
 « .1الْحَسُودُ لَا یَسُودُ»

1

یعني حسود به آقایي نمي رسد .به دلیل اُنس ذهني یَسُودُ با سُودِ فارسي ،بسیاري از گویندگان ،آن را چنین ترجمه
مي کردند :حسود ،سود نمي برد.
 .2حدیث نبوی اختالفُ اُمّتی رحمةٌ»

2

 - 1مستدرکالوسائل ج  12 :ص 21 :
 - 2وسائلالشیعة ج  27 :ص 141 :
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اختالف در این جا به معناي رفت وآمد است؛ یعني مردم نزد معصومان ،رفت وآمد و آموزش داشته باشند .این جمله
نظیر:
ب
ت لِأُولِی الْأَلْبا ِ
ت وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیا ٍ
إنَّ فی خَلْقِ السَّماوا ِ

1

«قَالَ أَمِی ُر الْمُؤْمِنِینَ :7إِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ شَجَ َرةُ النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعُ ال ِّرسَالَةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِکَةِ وَ بَیْتُ ال َّرحْمَةِ وَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ»

2

کساني اختالف را به معناي درگیري گزفته و به توجیه اختالف هاي جناحي و تشکیالتي یا به تحسین اختالف و
توجیه آن به معني اختالف سلیقه پرداختند ،به خطاي بزرگي افتاده اند.
البته این بدان معني نیست که لفظ اختالف در همه موترد به همین معني است ،بلکه در برخي موارد به معناي تنازع
نیز به کار مي رود مانند این روایت نبوي«6مَنْ تَمَسَّکَ بِسُنَّتِي فِي اخْتِلَافِ أُمَّتِي کَانَ لَهُ أَجْ ُر مِائَةِ شَهِیدٍ» 3که در چنین
مواردي براي پي بردن مراد جدي معصوم

باید به سراغ قرائن متصل یا غیر متصل رفت.

عبدالمؤمن انصاري از حضرت صادق7پرسید:
گروهي از پیامبر خدا 6روایت مي کنند :إنّ اِخْتالفَ امَّتِي رَحْمَةٌ آیا درست مي گویند؟:آري
عبدالمؤمن انصاري به امام عرض کرد :اگر اختالف شان رحمت باشد ،پس باید اجتماعشان عذاب باشد .حضرت
فرمودند :آن گونه نیست که تو و آنان تصور مي کنید.
« إِنَّمَا أَرَادَ قَوْلَ اللَّهِ عَ َّز وَ جَلَّ فَلَوْ ال نَفَ َر مِنْ کُلِّ فِ ْرقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِي الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا
إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ فَأَمَ َرهُمْ أَنْ یَنْفِرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَیَتَعَلَّمُوا ثُمَّ یَ ْرجِعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَیُعَلِّمُوهُمْ إِنَّمَا أَرَادَ
4

اخْتِلَافَهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ لَا اخْتِلَافاً فِي دِینِ اللَّهِ»

منظور پیامبر همان آیه نفر است یعني همان رفت و آمد و رسیدن خدمت رسول خدا 6و تعلیم علم از ایشان
است و  ...نه اختالفِ دیني.
 .3حدیث نبوی« :6السلطانُ ظِلُّ اهللِ فِی أرْضِهِ»

5

 - 1آل عمران 190 :
 - 2کافي ج  1 :ص 221 :
 - 3وسائلالشیعة ج  16 :ص 175 :
 - 4وسائلالشیعة ج  27 :ص 141 :
 - 5بحاراألنوار ج  72 :ص 354 :
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دستگاه طاغوتي پهلوي با استفاده به این حدیث ،شعار خدا ،شاه ،میهن و موهبتي بودن سلطنت از طرف خداوند را
ترویج مي کرد .برخي همین سخن را به مستندي براي کوبیدن جوامع روایي چون بحاراالنوار تبدیل کردند و توجیه
گر ستم مي دانستند.
حضرت امام خمیني

از مفهوم حدیث بهره برد که اگر شاه سایه سان ،هماهنگ با احکام و دین خدا نباشد ،سلطان

نیست و باید سرنگون گردد.
منظور از سلطان در روایات و لسان فقهاي قدیم ،همان امام عادل یا معصوم( در اصطالح امروزي فقه ما است .به
روایت زیر بنگرید:
«الدِّینُ و السُلْطانُ أخَوَانِ تَوأمانِ ،البُدَّ لِکُلِّ واحدٍ مِنْهما مِن صاحِبهِ و الدِّینُ اُسٌّ و السُّلطانُ حارِسٌ و ما ال
1

اُسَّ لَهُ مُنْهَدِمٌ و ما ال حارِسَ لَهُ ضائِعٌ»

دین و سلطان ،همراه هستند و هر کدام به دیگري وابسته است (شریعت و قانون ،مجري و محافظ مي خواهد
و فرمانروا به قانون و دین نیاز دارد) و دین ،پایه و اساس و سلطان ،نگهبان است .هر چیزي شالوده محکم
نداشته باشد ،خراب شدني است و هرچه نگهبان نداشته باشد ،ضایع شدني است.
 .4امام علی 7فرمودند« :یَمْألُ األرضَ عَدالً وَ قِسْطاً بَعدَ ما مُلِئت ظُلماً»

2

برخي افراد از بشارت به ظهور حضرت مهدي 7در این روایت و برداشت اشتباه از عبارت بَعدَ ما مُلِئت ظُلماً استفاده
مي کنند که باید زمین پر از ستم و مردم همه فاسد شوند تا حضرت ظهور فرماید.
با اندک تأملّي در متن روایت ،نشان مي دهد که تعبیر نشده است :مُلِئَتْ األرض ظالماً و جائراً .شیوع ستم با حضور
معدودي از سران ستمگر تحقّق مي یابد .پس نیازي نیست که فرد فرد مردم جائر و فاسق شوند.
امام علی 7فرمودند «:إذا تَمَّ العقلُ َنقَصَ الکالمُ»3؛
گاهي انس ذهن به معناي فارسي ،سبب انحراف در ترجمه ها مي گردد .براي مثال در این حدیث مراد از «تَمَّ»
اکمال عقل است؛ یعني اگر عقل کامل شود ،سخن گفتن کاهش مي یابد بنابراین ترجمه این حدیث به صورت «وقتي

 - 1االختصاص ص 263 :
 - 2کافي ج  1 :ص 338 :
 - 3وسائلالشیعة ج  12 :ص 192 :
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عقل تمام شود (یعني به صفر برسد) ،سخن گفتن ناقص مي شود» ترجمه اي غلط مي باشد؛ چرا که عرب ،براي
پایان یافتن و تمام شدن از واژه انتهي استفاده مي کند.

مبحث سوم :نقش زمان و مکان
ترجمه و برداشت از احادیث ،نوعي اجتهاد است؛ همان گونه که توجه به نقش زمان و مکان ،در استنباط هاي فقهي
اثر دارد ،تمامي مهارت هاي فقهي مانند علم اصول ،زبان شناسي و توجه به عنصر زمان و مکان ،در درست معنا
کردن حدیث اثرگذار است؛ براي نمونه ،ایجاد روشنایي و نور در مساجد و مشاهد مشرفه ،بنابر روایات وارده ،امري
مطلوب است:
پیامبر مکرم اسالم 6فرمودند:
ش یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلِکَ
« مَنْ أَسْ َرجَ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ سِرَاجاً لَمْ تَ َزلِ الْمَلَائِکَةُ وَ حَمَلَةُ الْعَ ْر ِ
1

الْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنَ السِّرَاجِ»

در گذشته نوربخشي و روشنائي با شمع بود و نذر شمع ،صحیح و ثواب بود ،ولي امروزه چنین نیست و از خرافات
شمرده مي شود و این موضوع نیز به جهت توجه نکردن به همین نکته است؛ لذا اگر مبلّغان به عدم مطلوبیت
روشنائي با شمع در دوران کنوني اشاره نمایند ،این همه با خرافات شمعي ،کثیف کردن محیط و اسراف رو به رو
نخواهیم شد.
تطبیق برخي احادیث بر زمان و مکان نیز درایت کافي مي طلبد .براي نمونه درباره حاکمان یا عالمان دوره
آخرالزمان که از زمان پیامبر اکرم6تا قیام قیامت را شامل است نکوهش هایي وجود دارد با آن که امام عادل مثل
امام امیرالموءمنین علي 7و امام حسن مجتبي7نیز بوده اند و در دوران غیبت نیز به یقین حاکمان عادل و صالح
وجود دارند .پس این روایات را باید چگونه توجیه نمود.
در این زمینه به دو روایت توجه کنید:
الف) پیامبر اعظم6فرمودند:
2

«إِنَّ طعامَ أُمرائی بَعدی مثلُ طعامِ الدَجّالِ ،إذا أکلَهُ الرّجلُ اِ ْنقَلَبَ قَلْبُهُ»

 - 1منالیحضرهالفقیه ج  1 :ص 237 :
 - 2معجم أحادیث اإلمام المهدي ،ج  ،1ص  ،33ح .12
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خوراک فرمانروایان پس از من بسان خوراک دجال است که هرگاه انسان از آن استفاده کند ،دلش وارونه
گردد.
ب) پیامبر اعظم6مي فرمایند:
«ال تَقُومُ الساعَةُ حتّی یَبْعَثُ اهللُ أمراءَ کَذَبةً ،و وُزَراءَ فَجَرةً ،وَ اُمناءَ خَوَ َنةً ،و قُرّاءَ فَسَقَةً ،سَمْتُهُمْ سَمْتُ الرُّهبان،
1

و لَیْسَ لَهُمْ رعْیَة (رِعَة) فَلْیُلْبِسْهُمُ اهللُ فِتنَةً غَبراءَ مُظْلِمَة ،یَتََْهَوَّ کُونَ فیها تَهَوُّکَ الیَهُودِ فی الظُلْمِ»

قیامت برپا نگردد تا خداوند فرمانروایاني درغ گو ،وزیراني فاجر ،امیناني خائن ،قاریاني فاسق ،بي تقوا و با
ظاهري زیبا برانگیزاند .پس خداوند ،فتنه و بالیي سیاه و تاریک بر آنان ریزد ،به گونه اي که در آن فتنه
همانند فرو رفتن یهود در ستم فرو روند.
همین گونه است چند حدیث که از قیام به سیف پیش از ظهور حضرت مهدي 7نهي مي کند و رهبر قیام را طاغوت
مي شمارد.
باید دانست احادیث از این سنخ ،ویژه قیام هاي زیرزمیني یا مسلحانه اي است که بدون هماهنگي با ائمه 7انجام مي
شد و نتیجه اي نداشت ،نه اینکه این احادیث در نکوهش مقاومت در برابر استکبار و عوامل آن باشد.

مبحث چهارم :شأن صدور
همان گونه که شأن نزول و فضاي نزول ،در تفسیر آیات راه گشاست ،این جهات در صدور و نشان دادن معنا و
مقصد روایت نیز مؤثر است کما اینکه امروزه مشروحات مذاکرات مجلس هر کشوري در تفسیر صحیح مواد قانوني
نقشي اساسي ایفا مي کند؛ بنابراین مي توان آثار فراواني را بر شناسایي شأن صدور مترتب نمود:
الف) آثار شناخت شأن صدور
 .1ایجاد بصیرت در فهم حدیث
 .2تخصیص عام و تقیید مطلق و تبیین مجمل
 .3بیان علّت حکم
 .4شناسایي موارد تقیّه در احادیث
 .5رفع تعارض و ترجیح بین احادیث

 - 1همان
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 .6تبیین نسخ
 .7رفع ابهام از برخي واژگان یا عبارت هاي نامفهوم ،آشنایي با شیوه تبلیغ و ترویج معصومین
 .8تسهیل در حفظ احادیث.
ب) مثال های شأن صدور:
 .1از امام حسین 7چنین مضموني روایت شده است :اگر خدا صد پسر هم به من بدهد ،دوست دارم نام
علي را بر آنان بنهم
سؤال :آیا این کالم امام به معناي این است که بهتر از نام علي وجود ندارد.
جواب :خیر بهترین تأیید این موضوع نیز گفتار و رفتار چهارده معصوم

در نام گذاري است.

به احتمال قوي ،بیان این سخن واکنش امام به شیوه بني امیّه و معاویه بود که مي کوشیدند حتي نام علي نابود شود؛
اجبار و اصرار داشتند.

از این رو ،با تعبیر ابو تراب از آن حضرت یاد مي کردند و بر سبّ و لعن امام علي

شواهدي بر ممنوع بودن نام علي وجود دارد؛ از آن جمله ابن حجر عسقالني مي نویسد :اگر بني امیه مي شنیدند که
نام نوزادي را علي گذارده اند ،او را مي کشتند .رباح وقتي این خبر را شنید ،گفت :نام فرزند من عُلَيّ است .خودِ
1

علي بن رباح مي گفت :هر کس مرا علي بخواند ،او را نمي بخشم .اسم من عُلَيّ است.

مردي به حجاج بن یوسف گفت :اي امیر! خانواده ام مرا عاق کرده و نام مرا علي گذارده اند .نام مرا تغییر بده . ...

2

 .2زائري از حضرت امام جواد پرسید :من هر ساله توانایي زیارت را دارم .آیا به زیارت جدتان امام
حسین 7بروم یابه زیارت پدرتان امام رضا7؟
امام جواد 7پس از لحظه اي مي فرماید :به زیارت پدرم امام رضا برو؛ زیرا جدّم زائر دارد.
چنان که از ذیل روایت مشخص مي شود ،این روایت در فضایي صادر شده که امام هشتم غریب بود .با توجه به
روایات زیارت کربال ،شاید نتوان گفت امروزه زیارت امام رضا7از زیارت کربال افضل است.
 .3در روایتی از امام صادق7در خصال صدوق آمده است:
«لَا یَدْخُلُ حَلَاوَةُ الْإِیمَانِ قَلْبَ سِنْدِیٍّ 3وَ لَا زِ ْنجِیٍّ 1وَ لَا خُوزِیٍّ 2وَ لَا کُرْدِیٍّ وَ لَا بَرْبَرِیٍّ وَ لَا َنبْکِ 3الرَّیِّ وَ لَا مَنْ حَمَلَتْهُ
ُأمُّهُ مِنَ الزِّنَا»

4

 - 1تهذیب التهذیب ،احمد بن علي ابن حجر عسقالني  ،ج  ،7ص .319
 - 2شرح نهج البالغة ابن ابي الحدید ،ج  ،4ص .58
 - 3هندي
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اگر قرار باشد مترجم این کلمات را که امروزه اقوام مختلفي را تشکیل مي دهند را بدون تأمل ،بدون توجه به شأن
صدور آن ترجمه نماید و مبلغ در منابرش از آن استفاده کند ،آیا دین عزیز اسالم و مذهب حقه جعفري متهم به نژاد
پرستي نمي شود.شاید این قسم از تقیه اي باشد آن هم به جهت حفاظت از جان این اقوام.
 .4درباره گزینش همسر نجیب به روایت زیر برمی خوریم
امام صادق 7قرمودند:
5

«ثَلَاثَةٌ لَا یَنْجُبُونَ َأعْوَرُ عَیْنٍ وَ َأزْرَقُ کَالْفَصِّ وَ مُولَدُ السِّنْدِ»

سه گروهند که نجابت ندارند :کساني که چشم راستشان لوچ است؛ چشم آبي هایي مثل نگین و فرزندان سند.
پس نباید آخرین واژه را چنین معنا کنیم :و اهل هند نجیب نیستند .باید احراز شود ضبط و معنایي که در عصر
وحي ،مستمعان آنان ،درمي یافتند ،چه بوده است .با نگاهي به تاج العروس مي یابیم که این واژه بر حدود ده مکان
و منطقه اطالق مي گردد.و در لسانالعرب چنین آمده است:
«و السِّنْد جیل 6من الناس تُتاخم 7بالدُهم بالدَ أَهل الهند ،و النسبة إِلیهم سِنْديّ»

8

واژه چشم آبي نیز اصطالح خاصّي بوده است.

مبحث پنجم :توجه مدح یا مذمت
مبلغ بعضي اوقات با کلماتي در متن روایات مواجه مي شود که هم داراي معناي مدحي است و هم داراي معناي
ذمي مانند روایت ذیل الذکر:

«سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ 7عَنِ التَّوْحِیدِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِمَ َأ َّنهُ یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ َأقْوَامٌ مُتَعَمِّقُونَ
ت الصُّدُورِ فَمَنْ رَامَ وَرَاءَ
ت مِنْ سُورَةِ الْحَدِیدِ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُوَ عَلِیمٌ بِذا ِ
فَأَ ْنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ هُوَ اللَّهُ َأحَدٌ وَ الْآیَا ِ
1

ذَلِکَ فَقَدْ هَلَکَ»
 - 1مردمي از سودان
 - 2خوزستاني
 - 3نبک :موضع
-4

 - 5وسائلالشیعة ج  20 :ص 82 :
 - 6گروه
 - 7تتاخم داري أي تحاذیها -مجمعالبحرین ج  6 :ص 21 :
 - 8لسانالعرب ج  3 :ص 222 :

65

از امام سجاد 7سؤال شد توحید چیست؟ حضرت فرمودند :خداي ع ّز و جلّ مي دانست که در آخر الزمان،
گروه هایي متعمّق پدید مي آیند؛ از این رو ،سوره توحید و شش آیه اول سوره حدید را نازل کرد .پس هر
کس فراتر از آن را بخواهد ،هالک مي شود.
امروزه تعمّق به معناي ژرف اندیشي و غور و تحقیق است ،در مقابل ساحل پیمایي و سطحي نگري .بعضي قائلند که
در فرهنگ عصر صدور که با بررسي خانواده این واژه به دست مي آید ،تعمّق به معناي افراط و خروج از اعتدال به
کار رفته است.

در رابطه با مُتَعَمِّق در لسانالعرب چنین آمده است:
«المُتَعَمِّقُ :المُبالغ في األَمر المتشدِّد فیه الذي یطلب أَقصى غایته».

2

از معناي اول ،مدح و از دوم ،مذمت اقوام آخر الزمان را مي توان فهمید .مفسراني چون فیض کاشاني و
صدرالمتألّهین در جناح اول (مدح) و مفسراني چون عالمه مجلسي و شیخ ح ّر عاملي در گروه دوم قرار دارند.
مضمون حدیث هنوز هم مصاف عارفان و محدثان است و مفسران مي توانند فصل الخطابي ارائه کنند.
اما به نظر نگارنده معناي اول به ثواب نزدیک است؛ زیرا با بررسي روایات وارده در این خصوص این مطلب آشکار
خواهد شد:
بر اساس برخي روایات تفکر در ذات الهي باعث تحیر است امام باقر 7مي فرمایند؛ «تَکَلَّمُوا فِی خَلْقِ اللَّهِ وَ لَا
تَتَکَلَّمُوا فِی اللَّهِ فَإِنَّ الْکَلَامَ فِی اللَّهِ لَا یَزْدَادُ صَاحِبَهُ إِلَّا تَحَیُّراً» 3در جاي امام باقر 7از تفکر در ذات الهي نهي فرموده
4

ت اللَّهِ»
اند«:تَکَلَّمُوا فِی کُلِّ شَیْءٍ وَ لَا تَتَکَلَّمُوا فِی ذَا ِ

حال با توجه به این دو روایت مشخص مي شود که عقل بشري عاجز از تفکر در ذات الهي است زیرا که وجود
ممکن محدود در مقام اقتضا ،این نیرو را ندارد تا وجود نا محدود را درک و تعقل نماید در نتیجه با پیشرفت در
علوم و ژرف اندیشي و غور و تحقیق در آخر الزمان ـ چنانچه در روایات دیگر آمده ـ روایت مذکور در سدد بیان
این نکته است که علي رغم این ژرف اندیشي و غور و تحقیق ها باز هم عقل بشري عاجز از تفکر در ذات الهي

 - 1کافي ج  1 :ص 91 :
 - 2لسانالعرب ج  10 :ص 270 :
 - 3کافي ج  1 :ص 92 :
 - 4همان
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است؛ لذا روایت ما نحن فیه از جهت استکمال عقلي بش ِر آخرالزماني در مقام مدح و از جهت ضعف عقل بش ِر
آخرالزماني در مقام عجز بر آمده است.

مبحث ششم :شناسایی اشارات و تعریضات
از آیت اهلل بروجردي

منقول است :بسیاري از روایات فقهي ائمه

خود حضرات معصومین

تعریض و اشارتي است بر فقه رایج زمانه

؛ از این رو ،فقیه باید آن را بداند تا اشارات را دریابد .مي توان گفت در باب معارف و

اعتقادات نیز چنین است.
حضرت امام صادق7فرمودند:
«حَدِیثٌ تَدْرِیهِ خَیْرٌ مِنْ َألْفٍ تَرْوِیهِ وَ لَا یَکُونُ الرَّجُلُ مِنْکُمْ فَقِیهاً حَتَّى یَعْرِفَ مَعَارِیضَ کَلَامِنَا»

1

کسي از شما دانشمند و فهمیده به حساب نمي آید مگر وقتي که تعریض و گوشه و اشارات کالم ما را
بشناسد.
در جاي دیگر مي فرمایند:
2

«أَنتُم أفقَهُ الناسِ إذا عَرفْتُم معا ِنیَ کَالمِنا»

شما از همگان دین شناس ترید ،هنگامي که ژرفاي معاني سخنان ما را دریابید .به درستي که واژگان ،به
صورت هاي گوناگون متحوّل مي شوند.
اکنون به ماجراي ذبح کدو اشاره مي شود که در سه روایت ،از امیر مؤمنان علي 7درباره کدو مي پرسند:
3

«عَن القَرعِ َأیُذْبَحْ؟ فقال :لَیسَ شَی ءٌ یُذَکّی .فَکُلُوا القَرعَ و ال تَذْبَحُوهُ و ال یَسْتَفِزّ َّنکُمُ الشَیطانُ»

از کدو پرسیدند که آیا ذبح شدني است؟ فرمودند :کدو چیزي نیست که ذبح شود ،کدو را بخورید و آن را ذبح نکنید
و مراقب باشید شیطان ،شما را گمراه نکند.
برخي در معناي حدیث متحیّر ماندند و گفتند شاید مراد از قَرع ،همان جنین در شکم مادر باشد ،ولي بنا به توضیح
حواشي بحاراالنوار ،ابن شهر آشوب نقل مي کند :وقتي معاویه مي خواست با امام علي 7بجنگد ،درباره پشتوانه
مردمي ،با عمروعاص مشورت کرد .عمروعاص گفت :مردم را آزمایش کن و بگو :کدو باید مانند حیوان ،رو به قبله
ذبح شود و ذابح مسلمان بوده و وسیله برنده ،آهن و با بسمله باشد .اگر مردم شام پذیرفتند و از تو اطاعت کردند،
 - 1معانياألخبار ص 1 :
 - 2االختصاص ص 288 :
 - 3کافي ج  6 :ص 370 :
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بدان که در جنگ نیز مطیع تو خواهند ماند .و آن مردم پیروي کردند و این شبهه به تدریج به مردم مسلمان دیگر
مناطق سرایت کرد.

مبحث هفتم :جامع نگری
تا احادیث یک موضوع به صورت جامع دیده نشود ،شرح و تفسیر و معناي درست آن به دست نمي آید؛ زیرا مطلق
و مقیّد ،عام و خاص و احادیث متخالف و متنافي و قراین را باید در نظر گرفت .در غیر این صورت ،مفاهیم
اسالمي ،ناقص و نادرست درک مي شود ،در اینجا به یک مثال بسنده مي شود:
در رابطه با مزاح دو دسته روایت وجود دارد:
▪ «عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ :7قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ فِیهِ دُعَابَةٌ قُلْتُ وَ مَا الدُّعَابَةُ قَالَ الْمِزَاحُ»

1

▪ «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ :7إِیَّاکُمْ وَ الْمِزَاحَ فَإِ َّنهُ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ»

2

تحقیقاً یک امام معصوم 7براي موضوع واحد دو حکم متعارض صادر نمي کند؛ لذا باید وجهي را براي جمع این دو
دسته روایت جستجو نمود .براي جمع این دو دسته روایت ،به روایتي از امام باقر 7متمسک مي شویم :محمد جُعْفِيّ
مي گوید از امام باقر 7شنیدم که فرمودند:
3

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْمُدَاعِبَ فِی الْجَمَاعَةِ بِلَا رَفَثٍ»

از این روایت و روایات متعدد دیگر بر مي آید که مزاح با شرایطي ممدوح و با شرایطي مذموم است؛ مثال مزاح
ممدوح ،عبارت است از مزاحي که به تمسخر ،ناسزا و گناه منجر نشود.

 - 1کافي ج  2 :ص 663 :
 - 2کافي ج  2 :ص 664 :
 - 3کافي ج  2 :ص 664 :
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مبحث هشتم :توجه به حقیقت و مجاز و کنایه و استعاره
زبان عربي پر از مجاز ،کنایه ،تشبیه و استعاره است و این محسّنات ،در زبان فصحا و امراي حکام بیشتر است .با
توجه به آرایه هاي زباني ،مفهوم را باید از ظواهر آن استنباط و بر اساس آن ها عمل کرد .بنابراین ،اگر حدیثي مي
گوید :اگر بر سر یتیمي دست بکشي ،به تعداد موهایي که زیر دستت رد مي شود ،خداوند تعالي حسنه مي دهد یا
گناهت را مي آمرزد ،کنایه از لزوم مهر و محبت و پر کردن جاي خالي عاطفه هاي پدري و رسیدگي به نیازمندي
هاي کودکان یتیم به ویژه در زمینه عواطف است.
اگر به صرف دست کشیدن بسنده شود ،نتیجه معکوس خواهد شد .یتیمان هم همین حدیث را خواهند شنید و هر بار
که دستي بر سرشان کشیده مي شود ،غم غربت و یتیمي شان تازه مي شود و دل شکسته تر مي شوند .وانگهي اگر
هر کسي بخواهد دستي بر سر یتیمي بکشد ،پس از مدتي دیگر مویي به سرش نمي ماند.

مبحث نهم :شناخت نخستین مأخذ
در حدیث گویي و پژوهش ،حتماً باید به مآخذ نخستین و دست اول مراجعه نمود و از همان منابع دست اول نقل
حدیث نمود.
مراجعه به منابع اولیّه و جوامع روایي که در شطور اولیه به آنها اشاره شد ،فوایدي فراوان دارد :از جمله اینکه در آن
مآخذ روایات متعدد و کامل وجود دارد که بر همدیگر قرینه و قید مي شوند و از تجزیه و تقطیع ،تصحیف 1و
تحریف متن و سند بیشتر در امان و سالمتند .روایت زیر را بنگرید:
رسول خدا6فرمودند:
2

«حُبِّبَ إلَیَّ مِن دُنیاکُم ثالثٌ :النساءُ و الطِیْبُ ،و جُعِلَت قُرّةُ عَیْنِی فِی الصَّالةِ»

از دنیاي شما سه چیز محبوب من است :زنان ،بوي خوش و مایه خشنودي من در نماز است.
براي دانشمندان این پرسش پیش مي آید که چرا نماز که ستون دین است ،معادل و مرادف طیب و زنان ،قرار گرفته،
در حالي که نماز از متاع دنیا نیز نیست .از این رو ،برخي تردیدها یا توجیه هایي را بیان داشته اند.

 - 1حدیثي که در متن یا سند آن کلمه مشابهي وجود داشته باشد؛ مثل برید یا یزید.
 - 2الخصال ج  1 :ص 165 :
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محدث بحراني مي نویسد :نماز از لذّات دنیا نیست .پس پیامبر خدا 6چون دو نمونه از لذات دنیا را برشمرده ،از آن
اعراض کرده است ،مثل این که فرموده باشد :مرا با لذّت هاي دنیا چه کار؟ ق ّرةُ عِیني فِي الصالة پس واو دوم،
استینافیه است . ...
روایت کافي چنین است که رسول اهلل6فرمودند:
1

«ما ُأحِبُّ مِن دُنیاکُم إلّا النِساءَ و الطِیْبَ»

از دنیاي تان چیزي جز زنان و بوي خوش ،دوست ندارم.
در روایت دیگري آمده است:
2

«جُعِلَ قُ ّرةُ عَینِي فِي الصّالةِ»

نور چشم من در نماز نهفته شده است.
صدوق نیز از انس بن مالک از پیامبر اعظم ،6همین حدیث را به دو طریق نقل کرده است و در هیچ کدام لفظ ثالث
نیست.3
شیخ صدوق در توضیح این حدیث مي گوید :ملحدان به این خبر چنگ زده و مي گویند پیامبر اکرم6فرمودند :حُبِّبَ
إلَيَّ مِن دُنیاکُم النِساءُ و الطِیبُ و اراده کرد سوم را نیز بگوید ،ولي پیشیمان شد و فرمود :وَ قُ َّرةُ عَیني فِي الصَّالةِ ،ولي
4

دروغ گفته اند.

مراد پیامبر 6از این حدیث ،تنها نماز است؛ زیرا آن حضرت در حدیث دیگري مي فرمایند:
5

ب»
«رَکْعَتانُ یَصِلّیهما متزوّجٌ أفضَلُ عندَ اهللِ مِنْ سَبعِینَ رَکعةً یُصَلِّیهِما َأعْزَ ُ
دو رکعت که انسان معطّر بخواند ،از هفتاد رکعت غیر معطّر برتر است
و نیز مي فرمایند:
«رَکْعَتانِ یُصَلِّیهِما مُتَعَطِّرٌ أفْضَلُ مِن سَبْعِینَ رَکعَةً یُصَلِّیهِما غیرُ مُتَعَطِّرٍ»

 - 1کافي ج  5 :ص 321 :
 - 2الخصال ج  1 :ص 165 :
 - 3الخصال ج  1 :ص 165 :
 - 4الخصال ج  1 :ص 165 :
 - 5منالیحضرهالفقیه ج  3 :ص 384 :
 - 6الخصال ج  1 :ص 166 :

70

6

پس محبوبیّت نساء و طیب نزدش براي نماز است .آن گاه فرمودند« :و جُعِلَ ق ّرةُ عَیني في الصالةِ»؛پس براي مرد
متأهل متعطر  -اگر بي نماز باشد  -بهره و فضیلتي معنوي در این دو ،نخواهد بود.

مبحث دهم :تحوالت و تطورات واژه ها و معانی
براي فهم حدیث اضافه بر آنچه در زبان شناسي و علم اصول و معاني و بیان و بدیع دانسته ایم به دقت و هوشیاري
و معلومات بیشتر نیاز است؛ زیرا دگرگوني هاي متنوع لفظي یا مصداقي از یک سو و انس ذهني ما به مفاهیم
امروزي از سوي دیگر ،غلط انداز است:

▪ انواع تغییرات
 .1تطوّر معنای یک کلمه در گذر زمان
بسیاري از اصطالحاتي که در عصر انقالب اسالمي ایران در معنایي خاص ،متداول شد ،در دوران دیگر ،معناي
دیگري دارد .همانند مستضعف فقیر؛ منافقین سازمان تروریستي مجاهدین خلق؛ سازماني ساواکي.
در همین دوران بیست ساله ،گاه دو معناي متضاد از یک واژه ،به ذهن مي آید .در ایام پیروزي انقالب تا حدود یک
دهه بعد ،اصطالح والیتي به کساني گفته مي شد که به بهانه والیت امیرالموءمنین علي

 ،مخالف نظام و والیت

فقیه بودند .امروزه به عکس ،والیتي و والیي به طرفداران والیت فقیه گفته مي شود.
هم چنین در قرن اخیر ،واژه روشن فکر بارها بار منفي و مثبت پیدا کرده است .گاه به معناي رهبران مترقّي و بارها
به معناي غرب زده ،بیگانه پرست ،ضد ارزش ها و فراماسونرها به کار رفته است.
 .2اصطالح ها و اشتراک های لفظی و معنوی
گاهي یک مصداق ،چند اصطالح دارد .مثل مبتدا و خبر در نحو ،مسندالیه و مسند در معاني بیان ،موضوع و محمول
در منطق.
شیخ نیز چنین است .به معناي استاد یا شخصیّت بسیار ارجمند ،مثل :شیخ الطائفه طوسي ،شیخ مرتضي انصاري،
شیخ الرئیس بو علي سینا ،شیخ :کهن سال و پیرمرد ،شیخ به معناي خان مثل شیوخ منطقه خلیج فارس که به معناي
رئیس قبیله به کار مي رود.
فقیر نیز نزد صوفیان ،بار ارزشي دارد ،در حالي که فقیر در فرهنگ عمومي؛ یعني بینوا .آخوند در حوزه ها بار
ارزشي دارد ،مثل آخوند مال صدرا و آخوند خراساني ،ولي در رادیوهاي بیگانه و نزد مردم ،بار منفي دارد .هم چنین
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بني امیّه ،یاد و نام امیر موءمنان علي 7را ممنوع کردند و براي تحقیر ،از آن حضرت با واژه ابو تراب یاد مي کردند.
بنابراین ،اگر در روایتي ،الحکمة آمده است ،نباید به معناي حکمت و فلسفه که اصطالح جدید براي علم خاصي
است ،ترجمه شود .نماز جعفر طیّار در کتاب هاي اسالمي چند نام دارد :صالة الجعفر؛ صالة الحبوة .پیامبر اکرم 6به
جعفر فرمود :أحْبُوکَ و صالة التسبیح به جهت  300بار تسبیحات اربعه.
هم چنین استبراء در فقه ،گاهي براي رجل ،گاه براي کنیز و گاه براي حیوان جلّال به کار رفته است.
 .3دگرگونی های جغرافیایی
در نام ها و نیز مصداق و محدوده هاي مکاني عصر وحي ،تاکنون دگرگوني هایي رخ داده است که برمي شماریم:

الف) تغییر مکانی
▪ شهر بصره در زمان امام علي 7در محدوده شهر فاو فعلي در راه بصره و کویت قرار داشت و هنوز هم
آثاري از مسجد آن بصره وجود دارد .جاي کنوني بصره ،روستا یا بندر کوچکي به نام اُبُلّه بوده است.
▪ اگر واژه شرق در روایتي آمده ،معموالً شرق مدینه یا محل صدور روایت ،منظور است و با شرق و غرب
اصطالحي امروزي کامالً تفاوت دارد.

ب) محدوده اطالق نام ها
یکي از رادیوهاي بیگانه از قول یکي از روحاني نمایان مدتي تبلیغ مي کرد :مرقد حضرت معصومه3در قم نیست؛
زیرا در منابع قدیم آمده است ،فاطمه معصومه 3در ساوه به خاک سپرده شد .غافل از آن که در آن عصر ،ساوه به
مجموعه منطقه گفته مي شد که شامل قم هم مي شود.
هم چنین و دریاچه قم (حوض سلطان) را در تاریخ قدیم ،دریاچه ساوه مي نامیدند .همین است پاسخ اعتراض
جواني که به مبلّغ اعتراض کرد :شما مي گویید :با تولّد پیامبر اعظم6دریاچه ساوه خشک شد .ساوه که دریاچه
ندارد.

ج) ظهور و افول بالد
برخي شهرها به کلّي نابود شده اند ،مثل دینور و بسیاري از شهرهاي مهم مثل تهران ،مشهد ،نجف اشرف اصالً وجود
نداشتند.
محدوده جغرافیایي شهرها نیز تغییر یافته است .اگر در روایتي ،خراسان آمده است ،باید دانست محدوده خراسان در
قدیم شامل بخش هایي از افغانستان و ترکمنستان و چند استان کنوني ایران یعني تقریباً هم مرز کرمان ،ري و
اصفهان بوده است.
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مرکز روم آن روز ،منطقه سوریه بوده ،ولي رم امروز ،ایتالیا است و هر دو مرکز مسیحیت است.
هم چنین دریاچه مازندران بحر قزوین مي نامیدند.

د) تحوالت مردمی
مردم یک شهر از نظر دین و مواضع سیاسي دست خوش تحوالتند .از این رو ،نباید همه را همیشه به یک چشم
دید .براي مثال ،در روایات براي کفار به ترک و دیلم مثال زده اند ،ولي امروزه جزو مؤمنان متعهد هستند.
فرموده اند :مردم اصفهان از دشمنان ما هستند ،ولي امروزه از بهترین عاشقان اهل بیت

هستند.

امام علي ،7مردم بصره در زماني که جند المرئة شدند ،نکوهش کرد زماني که مستبصر گشتند ،مدح کرد .امتیازات
بخشي از مردم کوفه در دفاع از اهل بیت

و پایگاه بودن آن شهر براي عالقه مندان امامان 7بسیار برجسته است

و از شهرهاي دیگر کمتر نیست.
بنابراین ،خطیب ،باید هنگام مطالعه احادیث ،به این نکات توجّه کند تا معنا را درست دریابد و خداي ناکرده،
برداشت او تفسیر به رأي و تهمت به معصومین

به شمار نیاید.

مبحث یازدهم :آشنائی القاب و کنیه های معصومین
یکي از معلوماتي که یک مبلغ دیني باید دارا باشد،آگاهي از القاب ائمه اطهار

است ،که بعضا در استناد به

معصوم مذکور در روایت ،دچار مشکل مي شوند.
در مقام تشخیص القاب ائمه اطهار

باید به این روش علماي علم رجال عمل نمود:

▪ مراد از ابو جعفر به صورت مطلق :امام باقر 7مي باشد.
▪ مراد از ابو جعفر الثاني :امام جواد 7است.
▪ گاهي مراد از ابو جعفر به صورت مطلق امام جواد 7مي باشد که در این صورت از روات پي به مراد برده
مي شود.
▪ مراد از ابو عبد اهلل و ابو اسحاق :امام صادق 7مي باشد.
▪ مراد از ابو الحسن به صورت مطلق :امام کاظم 7است.
▪ مراد از ابو الحسن الثاني :امام رضا.7
▪ مراد از ابو الحسن الثالث :امام هادي.7
73

▪ البته گاهي مراد از ابو الحسن به صورت مطلق مي تواند امام رضا 7و یا امام هادي 7است که روات هر
یک قرینه و معین آن امام معصوم خواهد بود.
▪ مراد از عبارت «احدهما»  :امام باقر 7و امام صادق 7مي باشد.
▪ مراد از ابو ابراهیم یا العبد الصالح یا «عن الفقیه» :امام کاظم 7است.
▪ و هر جا چنین وارد شده باشد « عن الرجل» :مراد امام عسکري7است.
▪ و هر جا چنین وارد شده باشد « عن صاحب الناحیة» :مراد امام زمان7است.
مؤلف  :استاد محترم حاج آقاي حسین زاده خراساني زید عزّه
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